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HARMADSZOR RAJTOL

FUTÓVERSENY A

BELVÁROSBAN

AZ OLVASÁS

ELENGEDHETETLEN

AZ ÉLETHEZ

TOLNA MEGYE 1000 ÉVE

AZ OTTHONUNK 4. OLDAL9. OLDAL 13. OLDAL

Zömmel az I. és II. világháború tárgyi
emlékeit gyûjtötte össze hosszú évek
alatt Tálosi Zoltán és Borbandi György,
két Tolna megyei helytörténész, ma-
gángyûjtõ. A több tonnányi hadtörté-

neti mementóból támogatók segítsé-
gével múzeumot rendeztek be a vár-
megyeháza egykori pincéjében. 

A „Honvédek elõre! Istennel a Hazá-
ért és a Királyért!” címet viselõ tárlat –

a nagy világégések kezdetének 95., il-
letve 70. évében – pénteken délután
nyílott. A kiállítás szombatonként 9 és
13 óra között, hétköznap bejelentke-
zés után látogatható.

Velünk élõ történelem
Hadtörténeti emlékekbõl nyílt múzeum a vármegyeháza oldalában

Már a múzeum megnyitója elõtt több tucatnyian nézték végig a kiállított különlegességeket
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Harmincöt millió
forint jut sportra

és ifjúsági célokra
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szerve-
zetek Bizottsága legutóbbi ülésén dön-
tött a város sportegyesületeinek támo-
gatásáról. A klubok között idén közel
28 millió forintot osztottak szét.

Részletek a 3. oldalon.
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BEIRATÁSI FELHÍVÁS

ÓVODAI BEÍRATÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének 24/2009.(II.26.) számú
határozata alapján értesítjük a Kedves Szü-
lõket, hogy a 2009/2010. nevelési évre Szek-
szárd város óvodáiba a beíratás

2009. április 22-én (szerda) 8-17
óráig

2009. április 23-án (csütörtök) 8-17
óráig lesz a következõ helyszíneken:

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

II. 2. számú Óvoda és Bölcsõde
(Mérey u. 37-39.). Hozzátartozó telephe-
lyek: Mérey u. 37-39., Kadarka u. 100. Mû-
ködési (felvételi) körzete: a melléklet sze-
rinti 2. számú óvodai körzet.

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

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

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

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

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

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

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

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

nata vagy lakcímet és személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolványa, 

- valamint orvosi igazolása.
Lehetõség szerint a szülõ vigye magával

beíratandó gyermekét. 
- Beíratható az a gyermek, aki harmadik

életévét 2009. május 31. napjáig betölti, illet-
ve 2009. december 31-ig tölti be, és felvételét
az óvodai férõhelyek száma lehetõvé teszi. 

- A 2010. január 1-jétõl május 31-ig har-
madik életévüket betöltõ gyermekek szülei
is ezen idõpontban kérjék gyermekük elõ-
jegyzését.

- Kötelezõ beíratni azt a gyermeket, aki
a 2009. év folyamán ötödik életévét betöl-
ti és eddig nem járt óvodába.

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

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

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

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

ISKOLAI BEÍRATÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének 24/2009.(II.26.) számú
határozata alapján értesítjük a Kedves Szü-
lõket, hogy a 2009/2010. tanévre Szekszárd
város általános iskoláiban az elsõ osztályok-
ba a beíratás 

2009. április 20-án (hétfõ) 8-18 óráig
2009. április 21-én (kedd) 8-18 óráig

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

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

A sportági osztályba jelentkezõ gyerme-
kek számára a fizikai képességeket felmé-
rõ alkalmassági felvételi: 2009. április 6.
(hétfõ) és április 7. (kedd)14-18 óráig (he-
lye: Zrínyi u. 78.).

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

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

IV. 5. számú Általános Iskola (Béri B.
Á. u. 89.). Mûködési (felvételi) körzete: a
melléklet szerinti 4. számú iskolai körzet.

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

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

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

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény ( Gróf P. u. 23.).

A tanulók beíratásával kapcsolatos elõ-
írások, tudnivalók: 

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

- Be kell íratni a 2009. december 31.
napjáig hetedik életévüket betöltött gyer-
mekeket. 

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

- Be kell íratni a 2009. május 31. napjáig
hatodik életévüket betöltött gyermekeket,
akik az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ségi szintet elérték. 

- A szülõ kérelmére beíratható a gyer-
mek akkor is, ha hatodik életévét 2009. de-
cember 31. napjáig tölti be. 

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

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

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

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

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

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

nata vagy lakcímet és személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolványa, 

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

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

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzõ

BEÍRATÁSI KÖRZETEK

1. számú óvodai körzet - 1. Számú Óvoda

Kindergarten, Kölcsey ltp. 15.: Aranytó u., Ár-

pád u., Augusz I. u., Bajcsy-Zs. u., Balassa u., Bárány-

fok, Béketelep u., Berzsenyi u., Bogyiszlói út, Bor-

rév, Csaba u., Damjanich u., Garay tér, Hunyadi u.,

Józsefpuszta, Kendergyár, Keselyûs, Keselyûsi út,

Kinizsi u., Kiskorzó tér, Korsófölde u., Kölcsey

ltp., Liszt tér, Luther tér, Mátyás király u., Mészá-

ros L. u., Nyámándpuszta, Ózsák puszta, Petõfi S.

u., Pollack M. ltp., Pollack M. u. páratlan oldala, Pol-

lack M. u. páros oldala 2-72. számig, Rákóczi u. pá-

ratlan oldala 1-47. számig, Sport u., Széchenyi u. pá-

ros oldala 2-38. számig, Szent István tér, Szent-

miklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Tol-

di u., Tompa u., Tormay B. u., Wosinsky Mór ltp.,

Zrínyi u. páratlan oldala 1-47. számig, Zrínyi u. pá-

ros 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, Bene-

dek apát u., Benedekvölgy, Dr. Berze Nagy J. u.,

Bethlen G. u., Bikavér u., Bocskai köz, Bocskai u.,

Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Borzsák E. u.,

Bottyánhegy, Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u.,

Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u., Dorogi köz,

Dózsa Gy. u., Dûlõ u., Elõhegy, Elõhegyi u., Erkel

F. u., Esze T. u., Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy,

Flórián u., Fukszvölgy, Fürdõház u., Fürt u., Gár-

donyi G. u., Halász B. u., Hársfa u., Hermann O.

u., Hidaspetre, Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u.,

Hrabovszky u., Illyés Gy. u., Jelky A. u.,

Jobbparászta, Jobbremete, József A. u., Kablár

köz, Kadarka köz, Kadarka ltp., Kadarka u., Kál-

vin tér, Kandó K. u., Kapisztrán u., Kápolna tér,

Katona J. u., Kemény S. u., Kerékhegy, Kerék-

hegy u., Kisbödõ u., Kiskadarka u., Kiss J. u.,

Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kos-

suth L. u., Kõrösi Csoma S. u., Landler J. u.,

Leopold L. u., Liszt F. u., Lisztes u., Lisztesvölgy,

Lõtéri köz, Madách I. u., Martos F. u., Mecsek u.,

Mérey u., Mocfa, Muskotály u., Nagybödõ u., Ne-

felejcs köz, Nefelejcs u., Nyár u., Palánk, Palánki

hegy, Palánki út, Parászta u., Páskum u., Pásztor

u., Patak u., Pázmány tér, Pince u., Pollack M. u.

páros oldala 74. számtól végig, Présház u., Puskás

T. köz, Puskás T. u., Rákóczi u. páratlan oldala 49.

számtól végig, Rákóczi u. páros oldala, Remete u.,

Rizling u., Rózsa u., Rózsamáj u., Rövidvölgy,

Ságvári E. u., Sauli-völgy, Séd köz, Selyem u., Sem-

melweis u., Soós S. u., Szakály testvérek u., Szalai

völgy, Szászipuszta, Széchenyi u. páratlan oldala

1-37. számig, Székely B. u., Szent László u., Szüret

u., Táncsics M. köz, Táncsics M. u., Tanya u., Tol-

nai L. u., Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Vár köz,

Vendel u., Vörösmarty u., Wigand J. tér, Zápor u.,

Zöldkert u., Zrínyi u. páratlan oldala 49. számtól

végig, Zrínyi u. páros oldala 44. számtól végig.

3. számú óvodai körzet - Gyermeklánc

Óvoda, Perczel u. 2.: Ady E. u., Alisca u., Alkony

u., Alkotmány u., Allende u., Almás, Alpári Gy. u.,

Arany J. u., Árnyas u., Árok u., Bakta, Bakta köz,

Baranyavölgy, Barát J. u., Barátság u., Barázda u.,

Bátaszéki út, Bem u., Bencze F. u., Benczúr u.,

Bercsényi u., Béri B. Á. u., Bertók Róbertné u.,

Bezerédj u., Bodzás, Bródy köz, Bródy S. u.,

Cinka, Cinka u., Csalogány u., Csap u., Csatár,

Csatári u., Csébi fiúk u., Cseri J. u., Csobolyó ut-

ca, Csokonai u., Csopak u., Csötönyivölgy, Dobó

u., Domb u., Ebes u., Ebespuszta, Epreskert u.,

Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. u., Flach I. u., Ge-

menc u., Gesztenyés, Görögszó, Gróf P. u.,

Gurovica, Gyertyányos, Gyûszûvölgy, Halasi A.

u., Harang u., Harmat u., Háry J. u., Hébér utca,

Hegyalja u., Dr. Hirling Á. u., Holdfény u., Hollós

u., Holub u., Honvéd u., Ibolya u., Istifán gödre

u., Ivánvölgy, Jókai u., Kacor utca, Kalász u., Kál-

vária u., Kecskés F. u., Kerámia u., Kertész u., Ki-

látó u., Kisfaludy u., Kövendi S. u., Kurta u., Ku-

ruc u., Lajos király u., Lehel u., Levendula u., Lu-

gas u., Magyar S. u., Major u., Május 1. u., Mester

u., Mikes u., Móricz Zs. u., Munkácsy u., Muskátli

u., Dr. Nagy István u., Napfény u., Népfront u.,

Ocskó L. u., Otthon u., Óvoda u., Perczel M. u.,

Porkolábvölgy, Prantner J. u., Puttonyos u.,

Rozsnyai M. u., Sárköz u., Szabó D. u., Széchenyi

u. 39. számtól mindkét oldal végig, Szekér u., Dr.

Szentgáli Gy. u., Szérû u., Szilas u., Szilfadûlõ, Szõ-

lõ köz, Szõlõ u., Szõlõhegy, Szõlõhegy u., Tartsay

V. ltp., Tartsay V. u., Dr. Tóth L. u., Tóthvölgy, Tüs-

ke u., Tüzér u., Vadász u., Vasvári u., Venyige u.,

Vesszõ u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy u., Wesselé-

nyi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u., Zengõ u., Zöldfa u.

1. számú iskolai körzet - Garay János Ál-

talános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatá-

si Intézmény, Zrínyi u. 78.: Aranytó u., Árpád

u., Augusz I. u., Bagóvölgy, Bajcsy-Zs. u., Baka u.,

Balassa u., Balparászta, Bárányfok, Batthyány u.,

Béketelep u., Dr. Berze Nagy J. u., Berzsenyi u.,

Bikavér u., Bogyiszlói út, Bólyai J. u., Bor u., Bor-

kút, Borrév, Bottyánhegy, Csaba u., Damjanich

u., Dorogi köz, Dûlõ u., Elõhegyi u., Ezerjó köz,

Ezerjó u., Faddivölgy, Fukszvölgy, Gárdonyi G. u.,

Halász B. u., Hidaspetre, Hrabovszky u.,

Jobbparászta, József A. u., Józsefpuszta, Kadarka

köz, Kadarka ltp., Kadarka u. 70. számtól végig,

Kapisztrán u., Kemény S. u., Kendergyár, Kese-

lyûs, Keselyûsi 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, Lõtéri köz, Luther tér, Martos F. u.,

Mátyás király u., Mészáros L. u., Mocfa, Musko-

tály u., Nyámándpuszta, Nyár u., Ózsákpuszta.

Folytatás a 15. oldalon.

ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSI FELHÍVÁSOK
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HÉTRŐL HÉTRE

Gasztronómia és turizmus:
konferencia a fõiskolán
■ A Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Fõiskolai Kara április 24-25-
én neves szakemberek részvételével
konferenciát rendez „Gasztronómia
– a turizmus infrastrukturális hátte-
re” címmel a fõépületben.

Halálos baleset
az M6-os építésén
■Ismét emberéletet követelt az M6-os
autópálya Bátszéknél épülõ szaka-
sza. Csütörtök délelõtt tíz óra körül
egy munkagép az ott dolgozó 34 éves
bátai férfit nekiszorította egy terepjá-
rónak. A mentõsök autóval és mentõ-
helikopterrel vonultak a helyszínre,
de a férfi olyan súlyos sérüléseket
szenvedett, hogy a többszöri újraélesz-
tés ellenére a helyszínen életét vesztet-
te. A Tolna Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság rendkívüli halál ügyében
nyomoz, a munkavédelmi felügyelõk
pedig azt állapítják meg, hogy tör-
tént-e munkavédelmi szabályszegés.

HÍRSÁV

A tavalyihoz hasonló összeggel,

közel 28 millió forinttal támogat-

ja az önkormányzat a városban

működő sportegyesületeket.

F. L.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szerve-
zetek Bizottsága március végi ülésén
döntött a rendelkezésére álló 35 millió
forintos bizottsági keret felosztásáról.
A „torta” legnagyobb szelete 27,8 mil-
lió forinttal a sportkeret, a nonprofit
keretre 3,5, az ifjúsági keretre 3 milli-
ót különített el a bizottság, míg a Mû-
velõdési és Oktatási Bizottságnak pe-
dig 700 ezret csoportosított át.

A sportkeretbõl az egyesületek tá-
mogatása a legnagyobb tétel a maga
21,3 millió forintjával. A szabadidõ és
diáksport alapját 1 millió forintban
határozták meg, a nemzetközi sport-
események támogatására 3 milliót, az
eredményességi alapra az elõzõ évi-
nél 500 ezerrel többet, 2 millió forin-
tot szánnak, míg a tartalékalapba
félmillió került.

A sportkeret elõzetes felosztásán a
bizottság április 14-ei ülésén módosí-
tott: a kiemelt csapatsportágak, vala-
mint a kiemelt egyéni sportágak tá-
mogatására elkülönített keretbõl 500-
500 ezer forintot átcsoportosított a
nem kiemelt csapat- és egyéni sport-
ágak támogatására. Ezek után a ki-
emelt csapatsportágra szánt 13,1 mil-

lió forintból az Atomerõmû-KSC Szek-
szárd kosarasai öt, az UKSE Szekszárd
kézilabdásai négy, a Szekszárdi UFC
labdarúgói három és fél millió forint-
tal részesültek, míg az FKSE Szekszárd
férfi kosárlabdázói 600 ezret kaptak. A
bizottság egyúttal a KSC részére bizto-
sított támogatási összegbõl 1 millió
forintot mindaddig zárol, amíg az
egyesület igazolja, hogy az önkor-
mányzat felé tartozása nem áll fenn.

A kiemelt egyéni sportágak 5,6 mil-
liós keretébõl az AC Szekszárd atlétái
1,5, míg a Szekszárd AC asztalitenisze-
zõi 1,2 milliót „értek”. Három- és nyolc-
százezer forint közötti összeget utal-
nak a Szekszárdi Vízmû SE, a Gemenc
Judo Klub, Szekszárdi Rádió Klub, a

Szabadidõs Kerékpáros Sportegyesü-
let és a Szekszárdi KSE számlájára.

A nem kiemelt csapat- és egyéni
sportágak kereken egymillióval meg-
növelt, 2,6 milliós keretébõl 11 egye-
sület részesült 50 és 500 ezer forint
közötti összeggel. A szabadidõ és di-
áksport keretbõl az önkormányzat
440 ezer forinttal támogatja a Városi
Diáksport Bizottságot, a nemzetközi
keretbõl pedig 1,3 millióval a 35. Ge-
menci Nagydíj kerékpáros versenyt
rendezõ Ifjúsági Uniót.

Sport-kerekasztal
A szekszárdi sportegyesületek kép-

viselõit hívta kerekasztal beszélgetés-
re Fajszi Lajos, a sportbizottság elnö-

ke. A fórum résztvevõi tájékoztatást
kaphattak a városi sport célú fejleszté-
sekrõl, az egyesületek pedig aktuális
helyzetjelentést adhattak munkájuk-
ról. Fajszi Lajos a fejlesztések közül ki-
emelte az atlétikai pálya építését,
amely nemcsak megyei és országos,
de akár nemzetközi viadalok megren-
dezését is lehetõvé teszi, s emellett a
szekszárdi polgárok szabadidõs tevé-
kenységének is helyet biztosít majd.
Ugyancsak a városi sporttelepen ala-
kítják ki a két kisméretû és egy nagy-
méretû mûfüves labdarúgópályát. A
munkálatok már megkezdõdtek, s a
város vezetése bízik benne, hogy a be-
ígért pályázati pénz és a város önré-
sze úgy áll össze, hogy még 2009-ben
befejezõdnek a kivitelezési munkák.

A város vezetése megköszönte
Hamvas Ferencné sport- és ifjúsági re-
ferens több mint három évtizedes ál-
dozatos munkáját. Erzsike annak elle-
nére, hogy nyugdíjba megy, nem sza-
kad el teljesen a sporttól. A város
nagyrendezvényeinek szervezésében
továbbra is aktívan részt vesz, és az
egyesületek ügyes-bajos dolgainak
megoldásában is igyekszik segítséget
nyújtani.

Hamvas Ferencétõl Asztalos Adri-
enn veszi át a stafétabotot. A Pécsi
Egyetemen diplomázott fiatal hölgy
terveivel kapcsolatban elmondja,
hogy reméli, hogy a sportegyesületek-
kel meglévõ jó viszonyt sikerül to-
vábbvinni.

Harmincöt millió sport- és ifjúsági célokra
Hamvas Ferencné sportreferenstõl Asztalos Adrienn veszi át a stafétabotot

Hamvas Ferencné, Fajszi Lajos és Asztalos Adrienn a fórumon

PÁLYÁZATI LEHETÕSÉGEK
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Sport,- Ifjúsági és Civil Szerve-
zetek Bizottsága a Sportkeret terhére
az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

II. Szabadidõ- és diáksport: 
A pályázat célja: a lakosság rendsze-

res sportolásának, egészséges élet-
módjának kialakítása, szabadidõ hasz-
nos eltöltésének segítése.

A Városi Diáksport Bizottság által
versenynaptárban szerepeltetett ver-
senyek szervezésének, lebonyolításá-
nak, illetve iskolai SE, SK, rendezvé-
nyeinek támogatása.

A pályázatnak tartalmaznia
kell:

1./ A pályázó nevét, címét, mûkö-
dési területét, 

2./ A rendezvény célját, a résztve-
võk körét, számát, a rendezvény rész-
letes leírását, a felelõs szervezõ nevét,
címét és telefonszámát. 

3./ A rendezvény részletes költség-
vetését (bevétel, kiadás)

4./ A pályázott támogatás összeg-
szerû megjelölését és felhasználási te-
rületét

5./ A pályázó bankszámlaszámát
6./ A pályázó önkormányzat és in-

tézményei felé fennálló tartozásairól
szóló köztartozásával kapcsolatos nyi-
latkozatát (adó,  Sport- és Szabadidõ-
központ stb.)

A pályázatokkal kapcsolatos ûrlap-
ok a Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján munkanapokon felvehetõk,
illetve a város honlapjáról –
www.szekszard.hu letölthetõek.

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szerveze-
tek Bizottsága a pályázatokat folyama-
tosan bírálja el. 

A tartalmilag hiányos pályázatok-
kal a Bizottság érdemben foglalkozni
nem tud. 

A nyertes pályázóval Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata szer-
zõdést köt, melyben a folyósítás és el-
számolás módját rögzíti. 

III. Nemzetközi sportesemé-
nyek

Pályázati lehetõség a II. Szabadidõ-
és diáksportnál meghatározott felté-
telek szerint.

Városi küldöttség
utazott el

a jubileumra
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata közel 40 fõs delegá-
cióval utazott április 16-19. között
német testvérvárosunkba, Bi-
etigheim-Bissingenbe, ahol a két
város között fennálló testvérváro-
si kapcsolat 20 éves jubileumi ün-
nepségét tartották.

A Horváth István polgármester
vezette delegációban az önkor-
mányzati képviselõk mellett he-
lyet kaptak a polgármesteri hiva-
tal vezetõi és azok az önkormány-
zati intézmények és városi szerve-
zetek képviselõi is, akik a mai na-
pig aktív részesei a testvérvárosi
kapcsolatrendszernek.

Szekszárdon a Szent László-na-
pok keretében – június végén –
kerül sor az ünneplésre, melyre
közel 100 bietigheimi vendég,
többek között a Spillmann utazá-
si iroda által szervezett turistacso-
port érkezése várható.
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Tolna megye: 1000 éve az otthonunk
Köztéri szoborpályázatok és jótékony célú borárverés is lesz

n Fellelték azt a dokumentumot, amit
1009. augusztus 23-án adott ki Szent
István király. Az oklevél tanúsítja a Pé-
csi Püspökség megalapítását, valamint
területének megállapítását. Ezen az ok-
levélen található elõször írásos feljegy-
zés Tolna megyérõl, mint a pécsi egy-
házmegye részérõl – közölte szerdai
sajtótájékoztatóján dr. Puskás Imre.

A megyei közgyûlés elnöke hozzá-
tette, hogy immár pontosan tudha-
tó, hogy megyénk a legrégebben ala-
pítottak egyike. Dr. Puskás Imre ezt
követõen arról tájékoztatta a sajtó
képviselõit, hogy az ezeréves évfor-
duló tiszteletére méltó megemléke-
zést tart a megye, aminek jelentõs
eseményeibe a térség településeit, s
azok lakóit is bevonják. Amennyiben
igénylik a városok és a községek, az
elnök az ünnepségeken személye-
sen nyújtja át a megye zászlaját a pol-
gármestereknek. Elhatározták azt is,
hogy a rangos esemény tiszteletére –
köztéri mûalkotás elkészítésére pá-
lyázatot írnak ki, amit szakmai zsûri
értékel. A szobor még idén õsszel ke-

rül felállításra a régi vármegyeháza
kertjében.

Exkluzív rendezvénynek ígérkezik
a május 16-án, a vármegyeháza dísz-
termében tartandó jótékony célú bor-
árverés, amiben szívesen vesznek
részt borászaink. Az adományokat a
szobor elkészítésére fordítják. A mû-
soros est háziasszonya a tévés mûsor-
vezetõ, Borbás Mária lesz.

Tolna megye általános és középisko-
lásai ismét megmutathatják tehetségü-
ket, illetve településeiket fotósoroza-
ton, vagy filmeken. A pályázni maxi-
mum öt képbõl álló fotósorozattal, il-
letve maximum egyperces filmmel le-
het. A részleteket a megyei önkor-
mányzat weblapjáról tudhatják meg
(www.tolnamegye.hu).

Az Illyés Gyula Megyei könyvtár
könyvet ad ki, amelyben megyénk
1000 ismert közéleti szereplõt mutat
be. Dr. Töttõs Gábor helytörténész
Tolna megye történelmének fonto-
sabb állomásaival ismerteti meg az ol-
vasókat a Megyei Naplóban jelentke-
zõ cikksorozatában.

A megyenapra hagyományosan
szeptember elsején kerül sor, aminek
idén Simontornya és Fadd-Dombori
lesz a helyszíne. A színes programok
középpontjában az 1000 éves évfor-
duló lesz. - vhm -

Dr. Puskás Imre

A nép ügyvédei:
díjmentes segítség

A Mentálhigiénés Egyesület által indí-
tott Bûnmegelõzési Szabadegyetem
április 14-i összejövetelén az Igazság-
ügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgá-
latának tevékenységével ismerkedtek a
résztvevõk dr. Farkas László, a hivatal
megbízott igazgatója elõadása révén. 

A „nép ügyvédei” – Tolna megye te-
rületén 32 jogi segítõ mûködik – pe-
res és peren kívüli ügyekben ügyvédi
támogatást, határon átnyúló jogvi-
tákban segítséget nyújtanak a szo-
ciálisan rászorultaknak.

Szekszárdi sikerek
a zongoraversenyen
Április 8-án a Liszt Ferenc Zeneiskolá-
ban rendezték meg a megyei zongora-
versenyt, melyen közel százan mérték
össze tudásukat. A budapesti Gács Ani-
kó és a bajai Kunosné Dankó Ilona zon-
goratanár alkotta zsûri értékelte a pro-
dukciókat. A fellépõk emléklapot, vala-
mint egy zongorabillentyûket ábrázo-
ló egyedi medált kaptak ajándékba.

A zeneiskola tanulói közül Mohás
Dóra I. díjat és a verseny Nagydíját érde-
melte ki, Dránovits Anna és Sándor Dá-
niel II. díjat, Fülöp Áron dicséretet, Lotz
Anna különdíjat és dicséretet kapott –
valamennyien Erõsné Máté Éva növen-
dékei. Dobai Tamásné növendékei kö-
zül Barsi Balázs I., Magyar Balázs III. dí-
jat érdemelt ki. Fõglei Klára tanítványai
közül Andódi Anna és Balogh Fanni I.,
Auth Adrienn II. díjat, Szegedi Sebes-
tyén dicséretet kapott. Szûcs Flóra –
Lozsányi Tamás növendéke –, valamint
Sziegl Eszter és Varga Ádám – mindket-
tõ Sztehló Imréné tanítványa – játékát
dicsérettel jutalmazta a zsûri. -Lo-
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Tavaly, néhány nappal karácsony

előtt 14 dolgozónak hivatali át-

szervezés és létszámleépítés

okán felmondott a munkáltató, a

Szekszárdi Polgármesteri Hivatal.

V. Horváth Mária 

Az ügyben a felmentettek közül töb-
ben egyénileg is pert indítottak a mun-
kaügyi bíróságon. Eddig négy köztiszt-
viselõ ügyében született elsõ fokon
nem jogerõs döntés. (Két dolgozót ké-
résükre visszahelyeztek állásukba, két
esetben pedig havi illetményük több-
szörösének kifizetésérõl döntött a bí-
róság.) Mindezek részleteirõl a jogerõs
ítélet meghozatalát követõen tájékoz-
tatjuk olvasóinkat.

A hivatal döntését követõen a Ma-
gyar Köztisztviselõk és Közalkalma-
zottak Szakszervezete (KKSZ) szek-
szárdi alapszervezete is pert indított,
mivel az átszervezést a szakszervezet
véleményének kikérése nélkül hoz-
ták meg, s nem biztosították a rendel-
kezés szerinti 15 napot a szakszerve-
zet véleményezésére, illetve a szakmai
konzultációra. Ebben az ügyben a me-

gyei bíróság másodfokon meghozta
jogerõs ítéletét, miszerint a hivatal
megsértette a szakszervezeti jogokat.
Mindezt a napokban sajtótájékozta-
tón ismertette dr. Szegesdi Judit, a
KKSZ szekszárdi alapszervezetét kép-
viselõ ügyvéd és dr. Faragó Ágnes, a
szekszárdi alapszervezet titkára.

Dr. Faragó Ágnes közölte, nem a le-
építéssel volt problémájuk, hanem a
szakszervezet törvényben biztosított
véleményezési jogának figyelmen kí-
vül hagyásával. Szólt arról is, hogy
szakmai szempontból is helytelen
döntés született, hiszen olyan embe-
reknek is felmondtak, akiknek a mun-
kaköre nem szûnt meg, így van, aki-
nek a helyére már új munkatársat vet-
tek fel.

Dr. Szegesdi Judit leszögezte, hogy
a másodfokú döntéssel lezárult per-
ben a bíróság világosan kimondta,
hogy a hivatal megsértette a szakszer-
vezeti jogokat. Az ügyvéd a továbbiak-
ban kifejtette, a hivatal döntése súlyos
jogkövetkezményekkel jár, hiszen a
város két évig nem indulhat olyan pá-
lyázatokon, azaz nem kaphat olyan ál-
lami támogatási összegeket, amelye-

ket az államháztartási törvény a szak-
szervezeti jogok megsértése miatt ki-
zár, azaz a „munkáltató munkaügyi
kapcsolatai nem rendezettek”. Külön
kitért a már említett 15 nap figyelmen
kívül hagyására, ami a munkáltató ma-
gyarázata szerint azért történt, mert
figyelemmel voltak a hivatalban ma-
radt 149 dolgozó nyugalmas karácso-
nyára. Az ügyvéd érthetetlennek tart-
ja azt a magyarázatot, miszerint hu-
manitárius okból követte el a hivatal a
jogsértést.

Dr. Haag Éva alpolgármester leszö-
gezte, tudták, hogy jogsértést követ-
nek el, amikor nem biztosították a 15
napot, azonban ez nem teszi jogelle-
nessé a munkáltatói intézkedéseket.
Közölte, hogy a karácsony elõtti négy
nap a szakszervezet rendelkezésére
állt a tárgyalásra, véleményezésre, de
akkor ezzel a jogukkal a tisztségvise-
lõk nem éltek. Õk viszont azon az ál-
lásponton voltak, hogy a hivatal vala-
mennyi dolgozóját az ünnepek idejé-
re nem tehetik ki a bizonytalanság-
nak, ezért közölték a munkatársakkal
még karácsony elõtt a leépítésre kerü-
lõ dolgozók listáját.

Az alpolgármester kiemelte, hogy
az átszervezés és a leépítés terveze-
tének elkészítésével egy szakembe-
rekbõl álló külsõ céget bízott meg
évekkel ezelõtt az akkori önkor-
mányzat. Az elmúlt esztendõ utolsó
negyedévében e tervezetet a kor kö-
vetelményeinek megfelelõen aktua-
lizálták, s ez alapján hozták meg
döntésüket.

A pályázatokból való kizárásra vo-
natkozó kérdésünkre dr. Haag Éva el-
mondta, hogy az önkormányzat bár-
mikor pályázhat állami forrásokra,
hiszen esetében szó nincs rendezet-
len jogi helyzetrõl. Megjegyezte,
hogy az elbocsátott dolgozóknak fel-
ajánlottak jogos járandóságuk felett
még plusz kéthavi jövedelmet – kizá-
rólag azért, hogy mielõbb lezárulja-
nak a perek –, s remélik, hogy ezt a
többség elfogadja. Ahogyan arra is
volt már példa, hogy a korábbihoz
képest más beosztást ajánlottak fel
néhány dolgozónak, s volt, aki azt el
is fogadta. Végül kifejezte reményét,
hogy megköttetnek a megállapodá-
sok, és ismét nyugalom tölti be a pol-
gármesteri hivatalt.

„A többi dolgozó nyugalma érdekében…”
A hivatal megsértette a szakszervezeti jogokat
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Április 9-én Géczi János volt az

Illyés Gyula Megyei Könyvtár ven-

dége az Élő irodalom a könyvtár-

ban sorozat kereteiben. A kutató-

biológus szakmát szerzett egye-

temi oktató, író, költő, szerkesztő

Géczi beszélgetőtársa Gacsályi

József könyvtáros volt.

Kosztolányi Péter

Géczi János több mint ötven könyv
szerzõje, melyek fele szakkönyv, az iro-
dalmiak között pedig próza- és verses-
kötetek is találhatók. Igazán az Artisjus
díjára büszke, mert azt tartja az egye-
düli szakmai elismerésnek. Abban
sem politikai, sem más kívülálló szem-
pontok nem játszanak szerepet. Géczi
Pécsett nevelés- és mûvelõdéstörténe-
tet, Veszprémben pedig ezek mellett
élettudományokat tanít, és tanulóitól
megköveteli, hogy szeressék, amit ta-
nulnak. Az, hogy egyáltalán alkalma-
sak-e a szemináriumát hallgatni, akkor
derül ki, mikor közli velük: minden
ember vagy kétmilliárd lény együtt-
élése, így például õ is szimbiózis, „akit
az emberiség úgy hív alkalmilag, hogy
Géczi János”.

Nem maradhatott el a felolvasás
sem az író-olvasó találkozón. „Ha le-
hetnék, akkor õ lennék / ki bárhon-
nan visszapofáz bátran” – ilyen isten-
féle magánember szeretne lenni A
hûséges címû versében, melyet felol-
vas, ezt követi a rá jellemzõbb Elesel
és „A házamat dombnyival a múlt fel-
emelte” kezdetû, melyekbõl már fi-
nom, érzékeny rajzok tûnnek elénk,
végül lágy szövésû, összetett egésszé
állva össze. Már A folyamban hang-

zik el, hogy „Van / költészet, amely át-
jár (áthat) / amelyben a szó – szere-
tõkrõl a ruha – leolvad / s a porba
úgy ömlik bele az anyaga / ahogyan a
futótûzbe a láng.”

Szellemi embernek most nem jó
lenni – vélekedik Géczi, már a hallga-
tóság kérdéseinek egyikére válaszolva.
„Még más is mondja meg, hogy ho-
gyan legyek rosszul? Én magam szeret-
ném megmondani.” Annyi a szabadsá-
ga az embernek, hogy nem tesz vala-
mit mindenáron, hanem felemeli, s ha
már nem szeretné tartani, elhullajtja.
Ezen túl pedig nincs olyan dimenzió,
hogy milyen célból vagyunk itt ebben
a létben. „Az embernek, ha van dolga,
akkor az az, hogy a saját emberségét a
lehetõ legtökéletesebben megcsinálja.
Nem célom van, hanem dolgom van.”

Beszél még korábbi szerelmérõl, a
filmezésrõl, a versírási módszerérõl,

hogy két, két és fél évtizede tudatosan
bontja le verseiben a versre, prózái-
ban a prózára jellemzõ sajátságokat,
hagyva ezáltal, hogy a mûvek maguk
alakuljanak, ne szoruljanak régebbi
korok béklyóiba. Válaszol még a ró-
zsáiról is, és a kertjérõl, amelyben a
két kutya mellett, a kis tóban élt egy
béka, amely vakogott, ha az ebek
ugattak. Régi rózsákat õriz ebben a
kertjében: ezeknek az õsi virágoknak
nem jó a sietség és a kapkodás – neki
pedig lassú kertje van.

Színes mozaikokat csodáltunk
csütörtök este, Géczi János mozaik-
darabkáit, aki szúfi, aki tudja, hogy
„nem kell az összes tündért elüldöz-
ni”, akinek dolga van, nem pedig cél-
ja, és van még egy lassú kertje, ku-
tyákkal, tóval. A 90. haikujában így fo-
galmaz: kristályból épül / a lélek és
kristállyá / omlik majd vissza.

Lassú kert kutyákkal, tóval
Géczi János író-olvasó találkozója a megyei könyvtárban

Géczi János (balról) és Gacsályi József az író-olvasó találkozón

Versek a mamáért:
Orbán György
pódiumjátéka

„Irgalom, édesanyám, mama, nézd,
jaj kész ez a vers is!” József Attilá-
nak ezt az 1937-ben, az utolsók kö-
zött írt egysorosát választotta az
április 11-én, a költészet napján a
német színházban bemutatott 
pódiumjátéka címeként Orbán
György elõadómûvész.

Ez a hexameterben megfogal-
mazott gyermeki fohász kifejezi
az anyja árnyékától elszakadni
nem tudó lélek gyötrelmét. A vers
középpontjában a mama áll, õt
szólítja a leghangsúlyosabb, har-
madik daktilus. Orbán versfolya-
mának fókuszában is a hozzá, álta-
la szóló költemények hangoztak
el. Középen helyezkedik el az Al-
tató a kisgyermekhez.

A fekete színpadon egy fekete
hasáb fekszik a bíborvörös füg-
göny elõtt. Lehet akár ágy vagy ra-
vatal. A költõ utolsó üzenetét egy
nõi hang szavalja:

„Édesanyám egyetlen, drága, /
te szüzesség kinyilt virága / ön-
nön fájdalmad boldogsága. / Is-
tent alkotok (szivem szenved) /
hogy élhess, hogy teremtsen
mennyet, / hogy jó legyek s utá-
nad menjek!”

Lágy, komor zene szól, egy
szürke köpenyes férfi lép a szín-
padra, és a világba vetettség két-
ségbeesésével, zavarba ejtõ éleslá-
tással, keserûen szól a kegyetlen-
ség rendjérõl hol eltûnõdve, hol a
ritmus lendületével. Miután kö-
szöntötte Freudot, Eszmélet,
majd bõgõ hangja, és következik
az est legérzékenyebb része.

Az elõadó a közönségnek hát-
tal, arctalanul szól a mamához a
távolból, és a zsúfolásig telt né-
zõtéren együtt lélegezik közel
száz ember. Az anya, mindenki
számára a legfontosabb lelki kö-
telék.

Bõgõ zeng. Egy kisgyermek sír.
Ettõl kezdve már másként szól-
nak mind a versek, az érzelmek-
kel teli személyes líra dalai. Befe-
jezésül a „Karóval jöttél”, az utol-
só költemény, és a félbehagyott
Reménytelenül:

„(…) A semmi ágán ül szivem, /
kis teste hangtalan vacog, / köré-
je gyûlnek szeliden / s nézik, né-
zik a csillagok.”

Az elõadó hexametert rajzol a
függönyre. „Irgalom, édesanyám,
mama, nézd, jaj kész ez a vers is!”

A vastapsot megszakítva Orbán
György Két hexametert szavalt
József Attila születésének 104. év-
fordulója alkalmából.

Kovács Etelka

A fenti idézet olvasható a Nyitott Világ
Alapítvány brosúráján. Álljunk meg
egy pillanatra, és gondoljunk bele en-
nek igazságába! Az Unió tagállama-
ként, amikor nyitott határok mellett
adott a lehetõség szabad munkaválla-
lásra, élményszerzésre, mekkora kin-
cset jelent egy nyelv (anyanyelvi szin-
tû) ismerete! Kapu ez emberek, kultú-
rák felé, kapu a friss információkra,
amik e globalizált világban megélheté-
sünket jelentik, naprakészséget min-
denesetre.

Immár tizenkét éve mûködik mind
eredményesebben a diákoknak nyelv-
ismeretet nyújtó alapítvány. Számos
gimnazista, középiskolás kezébe
adott középfokú, majd felsõfokú
nyelvvizsgát angol és német nyelvbõl.
Barátságok szövõdnek tanfolyamai-
kon, a Domboriban folyó nyelvtábo-
rok idején, ahol anyanyelvû tanárok-

tól sajátíthatják el adott nyelv finom-
ságait, az ehhez kellõ precizitást és
igényességet, ám külföldi útjaik leg-
alább ekkora élményt jelentenek a
résztvevõnek. Idén is a tavaszi szünet-
ben egy hetet Bécsben töltenek a diá-
kok nyelvgyakorlás okán. Hagyomá-
nyos út ez, miként a többéves csere-
kapcsolatra épülõ németországi is,
ami Tauberbischofsheimba vezet.

Tóth Lászlóné, Márta neve egybe-
forrt a Nyitott Világ Alapítvánnyal. A
kezdetektõl adja át ismereteit tanítvá-
nyainak. A legjobbat látja bennük, a leg-
többet hozza ki belõlük. Fantasztikus a
lelkesedése. Harmincadik éve dolgozik
a Garay gimnáziumban, igazodik a vál-
tozó követelményekhez, mégis, valami
örökérvényût sugároz és plántál a fiata-
lokba: életörömet, kitartást, a tudás
megszerzésének izgalmát. A Nyitott Vi-
lág Alapítványban szervez és tanít.

– Elsõsorban a szülõknek köszön-
hetõ e csodálatos alapítvány – meséli.
– Bennük fogalmazódott meg az
igény egy ilyen profilú intézményre.
Kis csoportokban folyik az oktatás, a
hangsúly a nyelvi elemek magabiztos,
késõbb ösztönös használatán van, no
és az anyanyelvi környezetben vég-
zett nyelvgyakorláson. Mindez termé-
szetesen nem valósulhatna meg ily
gördülékenyen és eredményesen a
szülõk, Szekszárd város önkormány-
zata, a megyeszékhely iskolái, a me-
gyei önkormányzat, illetve a Gyermek
és Ifjúsági Közalapítvány áldozatos tá-
mogatása nélkül. Nagyon hálásak va-
gyunk ezért! 

Tapasztalt, nagy tudású nyelvtaná-
rok dolgoznak az alapítványban, meg-
felelõ tárgyi feltételek mellett, így év-
rõl évre egyre több visszatérõ diákkal
büszkélkedhetnek. N. S.

Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz
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Tiszta vizet a tóba, gondolatot a fejekbe
Az egészséges életmódra nevelés gyermekkorban kezdõdik

Már a hetedik éve rendezik meg

a Mérey utcai óvoda egészségne-

velési program mentén működő

Kadarka utcai tagóvodájában az

„Egészséghetet”, minden alka-

lommal más-más fontos témára

fókuszálva.

V.H.M. 

Horváth Erika intézményvezetõ ehhez
hozzáteszi, hogy a rendezvénysorozat
ugyan csak egy hétig tart, de a kicsi-
nyek mentalitását megalapozó foglal-
kozások, napi programok az év mind
a 365 napján jelen vannak, s ezáltal ala-
kítják a gyermekek egészségtudatos
magatartását.

– Mint számos dologra érvényes, az
egészséges életmódban való hitre is,
hogy az alapokat gyermekkorban kell
letenni, majd a felnövekvõ generáció
biztonsággal képes dönteni, mit vá-
lasszon: az egészséget vagy az ellenke-
zõjét – szögezi le Horváth Erika, majd
hozzáfûzi, hogy a kicsinyek gondolko-

dásmódja „átragad” szüleikre, nagy-
szüleikre is.

A 79 óvodás – sõt a tavaly szeptem-
bertõl ott mûködõ bölcsõde picinyei
is – igen hasznosan töltötték a hetet.
Újdonság volt, hogy a Magyar Madár-

tani és Természetvédelmi Egyesület
szekszárdi csoportja is bekapcsoló-
dott a programba dr. Kiss Ernõ elnök
irányításával. Az óvoda területén levõ
ligetes területen már korábban kiala-
kított madárbarát kertbe most 16

odút készítettek közösen a gyerme-
kekkel, valamint egy nagy és két ki-
sebb tavat is kialakítottak. A tavakba a
gyerekek az egymásnak csatárlánc-
ban adogatott kis vödrökbõl töltötték
a vizet. A madárkert lakói között meg-
találhatóak a harkályok, zöldikék, cin-
kék, no és természetesen a galambok,
verebek is.

Nagy sikert aratott az óvónõk pályá-
zatra írt „Tóparti mese” címû színpadi
feldolgozása gyerekek, szülõk és nagy-
szülõk szereplésével. Rendeztek közös
játékos jógafoglalkozásokat, egészsé-
ges ételeket készítettek, izgalmas be-
szélgetést folytattak a testi-lelki-szelle-
mi harmónia fontosságáról. „Baráta-
ink az állatok” címmel kézmûves fog-
lalkozást tartottak szintén szakember
vezetésével. A szálkai tónál tett kirán-
dulás is sikert aratott, a kutyamenhe-
lyen tett látogatás pedig elgondolkod-
tatta a kicsiket…

A programok folytatódnak, miköz-
ben az óvónõket már a következõ esz-
tendõ fõ témaköre is foglalkoztatja.

Az ovisok csatárláncban adták a kis vödröket

Egy percig sem volt kétséges,

hogy csatlakoznak az áprilisban

indult „Szépítsük együtt Szek-

szárdot!” akcióhoz – mondták a

Klapka lakótelep 2. szám ház la-

kói, akik remek kis közösséget

alkotva folyamatosan gondozzák

környezetüket.

n Szerda délután ketten kezdték, az-
tán a munkaidõ lejártával már tízen
szorgoskodtak a Klapka lakótelepi
ház elõtt. A korlátot csiszolták és fes-
tették zöldre – a környéken immár
egységesen ez a szín fedi a vasakat –,
késõbb cserjékkel pótolták az elhalt
példányokat.

Bóvári Jánosné, a ház közös képvise-
lõje lapunknak elmondta: szívesen
csatlakoztak a kezdeményezéshez,
amelyet jónak, követendõnek találnak.

„A közös munka által talán az embe-
rek szemlélete is formálódik” – adott
hangot reményének. A ház lakóinak a
rendezett környezet iránti elkötele-
zettségét amúgy mi sem mutatja job-
ban, minthogy az épület elõtt egy kis
halastavat és sziklakertet létesítettek,
és a ház melletti apró park is rendben,

tisztán várja a pihenni vágyókat.

Három újabb akció
A program elindulása óta sokan

csatlakoznak a városszépítõ program-
hoz. Az elkövetkezõ hetekben ezek-
bõl a felajánlásokból alakulnak az ak-
ciónapok. Kérünk mindenkit, hogy a
programokon való részvétellel, vagy
saját vállalással csatlakozzanak váro-
sunk szépítéséhez. Ez mindannyiunk
érdeke.

A Tolnatáj Televízió szervezésében
Április 23-án, csütörtökön, 8.30 és 11
óra között az Alsóvárosban, a
Kövendi Sándor utcában tartanak
szemétgyûjtést. Április 28-án 14 órá-

tól a Szekszárd-Bezons Baráti Társa-
ság kezdeményezésére a Bezons park-
ban, a kopjafa környékének szépíté-
sén, míg másnap 16 órától – a kör-
nyék lakóinak felajánlásaként – a Cso-
pak utcai buszforduló, a közeli kiser-
dõ rendbetételén segíthetnek az ön-
kéntesek.

Az eddigi akciókon résztvevõknek
ezúton is köszönetet mondanak a
szervezõk.

A turistaszezon kezdete elõtt akció-
napot szerveznek a Kilátóhoz is,
amelyre önkéntesek jelentkezését
várják. Jelentkezni Páll Lauránál a
30/4948-028-as telefonszámon, vagy
a laura@szekszard.hu címen lehet.

Példamutató közösség
Három újabb akció indul a következõ hetekben

Bóvári Jánosné és Falus András a korlátot újítja fel

Ne gyûjtse otthon
a gyógyszereket, 

nem éri meg!
Csaknem négy éve van lehetõsé-
günk arra, hogy lejárt szavatosságú
gyógyszereinktõl környezetbarát
módon szabaduljunk meg. Ezeket
ma már visszaveszik a patikák, ami
környezetvédelmi szempontból is
fontos, hiszen a szemetesbe dobott
patikaszerek mérgezhetik a talajt, az
ivóvizet. 

Átlagosan minden ötödik felírt, ki-
váltott és megvásárolt gyógyszer a há-
zi patika alján, rosszabb esetben pe-
dig a szemeteskukában végzi. A meg-
bontott dobozok, üvegcsék csak
gyûlnek a konyhaszekrény eldugott
fiókjában, míg végül egy nagytakarí-
tás során a szemeteskukában végzik.
Évente mintegy több száz tonna
gyógyszer kerül a szemétbe. Ez a gya-
korlat nemcsak a környezet számára
jelent végzetes problémát, de a csa-
ládra nézve is. A szavatosságát vesz-
tett tabletta nem orvosság, hanem
méreg. A szemétbe került gyógysze-
rek tragédiához vezethetnek, ha ille-
téktelen személyek értékesítik naiv
vásárlók számára.

A 2005 júniusában a humán
gyógyszerek és csomagolásuk hulla-
dékainak kezelésérõl szóló rendelet a
gyógyszergyártók és forgalmazók
kötelezettségévé teszi, hogy meg-
szervezzék és finanszírozzák a lakos-
ságnál lévõ lejárt, feleslegessé vált
gyógyszerkészítmények összegyûjté-
sét és termikus ártalmatlanítását.
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Egy szép mosoly a legszebb ajándék
Dr. Mácsik Erika, a shinkendos fogszakorvos

Kedves olvasó, bizonyára az ön

napját is kellemessé teszi, ha az

utcán, a munkahelyén, vagy ott-

hon egy szívből jövő mosolyt kap.

Egy szép mosoly a legszebb aján-

dék – vallja dr. Mácsik Erika

szájsebész, fogszakorvos is, aki

hozzáteszi: csak akkor, ha a mo-

soly egy ápolt, egészséges fog-

sort villant fel. Ami nemcsak lel-

ki, hanem fizikális egészségünk-

nek is elengedhetetlen kelléke.

S. E.

Mit kell mindezért tennünk? Errõl be-
szélgettem a sokat mosolygó dr. Má-
csik Erikával.
– A szülõknek az elsõ komoly meg-
próbáltatást sok esetben a gyer-
mek „fogzása” jelenti. Aztán a kis
tejfogakat elviszi a „nyuszi”, s kinõ-
nek azok a fogak, amelyek hosz-
szú évtizedekig, jobb esetben egész
életünkben „szolgálnak”. Mikor
ideális elõször fogorvoshoz vinni
a gyereket?

– Szinte minden felnõttnek van ta-
pasztalata, általában fájdalmas élmé-
nye a fogászattal kapcsolatban. Le-
gyen az egy begyulladt fog, vagy akár
barátságtalan légkörû rendelõ. Célsze-
rû már akkor felkeresni a kiválasztott
rendelõt, amikor még semmi panasza
nincs a gyereknek, hiszen akkor biz-
tos nem rögzül hozzá rossz élmény.
Amikor még nincs fájó, rossz fog, be
lehet vezetni a fogászati ellenõrzést já-
tékos formában a kisgyermek életébe,
így megbarátkozhat a rendelõvel, a
fogorvossal, arról nem is beszélve,
hogy a korán felfedezett elváltozások
fájdalommentesen orvosolhatók.
Fontos tudni, hogy ha baleset ér egy
gyermeket – például kiesik egy foga –,
akkor van arra lehetõség, hogy a fogat
visszaültessük. 

– Mi a teendõ, ha gond van a gyer-
mek fogazatával? Gondolok itt a
„rendezetlenül” kibújó fogakra, il-
letve egyéb rendellenességekre.

– Fontos és érdemes a felfedezett
elváltozások miatt azonnal felkeresni
a gyermek által már ismert fogor-
vost. Ha fogorvost és rendelõt válasz-
tunk, akkor lehetõleg olyat keres-
sünk, ahol elég idõt szánnak a gyer-
mek szorongásainak feloldására, és a
kezelés játékos, gyermekbarát mó-
don történik. 

– A fogfájás az egyik legkellemet-
lenebb fájdalom, s bár szeretnénk
azonnal megszabadulni tõle, en-
nek ellenére félünk a fogorvostól.
Mivel tudjuk ezt a félelmet leküz-
deni, mit tud ebben a fogorvos se-
gíteni? 

– Szinte nincs olyan ember, akinek
ne lennének rossz tapasztalatai. Or-
vosválasztásnál a jó szakmaiságon túl

az is fontos, ki szimpatikus, kiben bí-
zunk meg. Bizonyos fogproblémák
megoldása nem megy egyik napról a
másikra, nagyon fontos a beteg és az
orvos együttmûködése. Sokat számít
a rendelõ légköre, személyzete,
amely alkalmas a szorongás feloldásá-
ra. Barátságos környezettel, empati-
kus odafordulással sokat segíthetünk.
Munkatársaimmal nagy hangsúlyt
helyezünk a szorongás oldására, a
közvetlen, segítõkész, környezetet
úgy alakítottuk ki, felszerelésével,
színvilágával, hogy a legkevésbé em-
lékeztessen egy rideg rendelõre. Az
ellazulásban segíthet még a halk ze-
ne, masszázsfotel, masszázságy, ezek
mind-mind a várakozás perceit teszik
könnyebbé, kellemesebbé. 

– Sokan a legutolsó pillanatig vár-
nak – éppen a félelem miatt –, s
ilyenkor már csak kihúzni lehet a
rossz fogat. A foghiányokat mivel
lehet pótolni? Gondolom ebben az
esetben elengedhetetlen a beteg és
az orvos „együtt gondolkodása”.

– A foghiányok pótlása nagyon fon-
tos, hiszen már egy fog elvesztése is
megterheli az állkapocsízületet, túl-
terheli a megmaradt fogakat, Igyek-
szünk egy helyzet megoldására több
lehetõséget felvázolni, így személyre
szabott fogpótlások készülhetnek. A
legmodernebb technikákat alkalmaz-
zuk, a teljesen fémmentes pótláson
keresztül az implantátumig. Nagy
hangsúlyt fektetünk a saját fogak
megõrzésére is, a megelõzésre,
amelyhez már egészen kisgyermek-
kortól kezdve komplex prevenciós
programot kínálunk. Felnõtteknél a
fogágy betegségeinek megelõzésére
fordítunk különös figyelmet. Ha vala-
ki elveszíti minden fogát, akkor jöhet
a teljes fogsor készítése, illetve lehetõ-

ség van a kivehetõ fogsor el-
kerülésére, implantátumok
beültetésével. Mindkettõt
végezzük, a beteg kívánságá-
nak megfelelõen. 

– Milyen betegségek alap-
forrása lehet a hiányzó
fog, esetleg fogsor?

– A hiányzó fogak számos
betegséget okozhatnak. A
gyomor és bélrendszer
problémáin túl fontos arra
is figyelni, hogy a foghiány
nagymértékben ront a meg-
jelenésen. Akár a munkához
való jutást is nehezítheti, így
a közvetett hatása jóval túl-
mutat a fentieken – akár 
depressziót is okozhat. 

– Az Ön neve által is fém-
jelzett rendelõben milyen

alapanyagokkal dolgoznak, me-
lyek a modern fogpótlás elenged-
hetetlen kellékei?

– A legkorszerûbb alapanyagokkal
dolgozunk. Vallom, hogy csak olyan
anyagokkal, eszközökkel szabad dol-
gozni, amit a saját szánkban is jó szív-
vel, tiszta lelkiismerettel alkalmaz-
nánk. Egyáltalán nem használunk pél-
dául amalgámot. A legkorszerûbb gép-
parkkal várjuk fogbetegeinket, a lézer-
tõl kezdve a fogfehérítõ lámpáig, a leg-
modernebb gépekkel rendelkezünk,
amelyek elõsegítik a színvonalas gyó-
gyítást, fogpótlást. 

– Szekszárdon, sõt a környékbeli
településeken sokan ismerik dr.
Mácsik Erika fogszakorvos nevét,
munkáját…

– Tolna megyei származású va-
gyok, a teljes rokonságom a mai napig
Szekszárdon és környékén él. Amikor
elvégeztem az egyetemet, jó volt haza-
érkezni, ismerõs környezetben, isme-
rõs embereken segíteni. Közvetlen a
kapcsolatom az emberekkel, a bete-
gekkel, ez talán a többirányú tevé-
kenységembõl is fakad. Elsõ helyen
van számomra a hivatásom. Nagyon
sok továbbképzésre járok, hogy a leg-
magasabb szintû ellátást tudjam biz-
tosítani a betegeimnek. Ahhoz, hogy
ezt a nagy megterheléssel járó mun-
kát legjobb tudásom szerint tudjam
végezni, jó erõben kell lennem. Sokat
vagyok friss levegõn, amirõl a dalmata
kutyám gondoskodik, kirándulok, tú-
rázom, biciklizek. Régebben verseny-
szerûen sportoltam – mára megma-
radt hobbinak –, amit ma a shinkendo
nevû harcmûvészettel pótolok. Kevés
szabadidõmben szívesen hallgatok
zenét, de a festés, a barátokkal való fõ-
zõcskézés és beszélgetés is jó kikap-
csolódást, feltöltõdést jelent. (x)

Dr. Mácsik Erika szájsebész, fogszakorvos számára a hivatása a legfontosabb

A legmodernebb eljárásokat használják a Hunyadi utcai rendelõben
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Liebhauser Já-

nos, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója és Ivánné Bányai Ilo-

na, a Gyermekkönyvtár vezetője. Beszélgetésünknek három apropója

is van: április 2. a Nemzetközi Gyermekkönyv, április 11. a Költészet,

április 23. pedig a Könyv Napja. Mindezek otthona, vendégeim mun-

kahelye: a könyvtár. 

Egy férfi:
Liebhauser János

Egy nõ:
Ivánné Bányai Ilona

– Közel két évtizede munkahelyed
a könyvtár, amelynek három éve
igazgatója vagy. Sokat változott az
elmúlt húsz év alatt nemcsak maga
a hely, hanem annak belsõ tartal-
ma, célja, mûködése…

– A könyvtárban folyamatos a válto-
zás. Amikor ezt az épületet 1950-ben
könyvtárnak tervezték, a szakma még
nem tudta, nem is sejthette, hogy mi-
lyen nagy fejlõdésen megy majd át a
könyvtár tevékenysége, hiszen ahogy
minden megváltozott körülöttünk,
úgy a könyvtár iránti igény is. Ez az
igény másfajta elrendezést, térbeosz-
tást igényelt. Bár a könyvtár kicsi, leg-
nagyobb problémája inkább a rossz el-
rendezésébõl fakad. Elsõsorban az ol-
vasóknak nincs elég terük. A másik
nagy gond, hogy helyhiány miatt a
gyermekkönyvtár egy másik épület-
ben mûködik. Ez azért probléma, mert
a könyvtár feladata az olvasásra neve-
lés, a gyermekek átvezetése a gyermek-
könyvek világából a felnõtteknek szó-
lókéba. Az épület tökéletes lenne, ha
másképpen tagolhatnánk, rendezhet-
nénk. Csak egy példa: amikor elõször
nyertünk pályázaton egy nagyobb ösz-
szeget számítógépekre, akkor enge-
délyt kellett kérnünk, hogy azokat
több helyen mûködtethessük, ugyanis
a tíz gép elhelyezését az éppen szabad
helyeken tudtuk csak megoldani.

– A városban sokszor és sokféle
megvilágításban kerül szóba egy
új könyvtár épülete, akár építése,
akár egy másik épületbe való „át-
mentése”.

– Ez is azt mutatja, mennyire fontos
szerepet tölt be a Szekszárd kulturális
életében, hiszen annak egy terepe a
könyvtár, amelynek egy olyan találko-
zóhelynek kellene lennie – aki már járt
nagy könyvtárakban, az érzékelhette
ezt – ahol „élnek” az emberek, kutat-
nak, tanulnak. Átalakultak az olvasási
szokások, és ehhez a könyvtárak terei-
nek is át kellene alakulniuk. Az épület-
nek vonzónak, tágasnak, színesnek kel-
lene lennie. Szekszárd megérdemelne
egy ilyen könyvtárat. A beruházás milli-

árdos nagyságrendû lenne, amit a város
a saját költségvetésébõl nem tud meg-
oldani. A megye és a város vezetése fon-
tosnak tartja ennek megoldását, de tud-
ja, hogy ehhez állami támogatásra van
szükség, amelyre az utóbbi idõben
nem volt lehetõség. Sajnos úgy tûnik, a
következõ három évben európai uniós
forrás sem lesz, a gazdasági válság elle-
hetetlenítette a korábbi terveket. 

– A gondok és nehézségek ellenére
sok pozitív változást sikerült elér-
ni a könyvtár átszervezésével…

– A rendelkezésre álló 10 millió fo-
rintból kellett lakályossá tennünk az
elmúlt években a könyvtárat. Ennek
része a megújult olvasóterem és a ze-
nemûtár. Van egy oktatótermünk, a
szakmai továbbképzéseket, valamint
egyéb rendezvényeket ott tartjuk. Re-
ménykedünk abban, hogy legújabb
pályázatunkat – amelyet hét partner
intézménnyel, a megyében mûködõ
könyvtárakkal közösen hoztunk lét-
re, s amellyel mintegy 40 milliót nyer-
hetnénk – a pénzügyi válság nem vi-
szi el. Ezen összegbõl elektronikai fej-
lesztésre, számítógépparkunk meg-
újítására szeretnénk költeni, amivel –
ha nem is egy új épületben – a jövõ
könyvtárának minden szempontból
sikerülne megfelelnünk.

– Fontos és felelõsségteljes felada-
ta van a Gyermekkönyvtárnak.

– A család és az iskola mellett a
könyvtárunknak van a legnagyobb fe-
lelõssége abban, hogy a gyerekekkel
megszerettesse az olvasást. Népszerû
akciónk volt, hogy kisgyermekes
anyukákat babáikkal együtt vártuk,
akiknek meséket, mondókákat taní-
tottunk, s ilyen témájú könyveket
adtunk a kezükbe. Csoportos foglalko-
zásokat tartunk óvodásoknak és általá-
nos iskolásoknak. Óvodásoknak me-
sés foglalkozásokat, az iskolásoknak a
tananyaghoz kapcsolódókat tartunk.
A leglátogatottabbak a meseestek,
ahol három generációt hívunk ven-
dégségbe. Nem titkolt célunk, hogy a
legkisebbeket szeretnénk úgy meg-
nyerni, hogy a szülõknek, a nagyszü-
lõknek a figyelmét az élõ mese fontos-
ságára hívjuk fel. Szeretnénk, ha a me-
sélés újra visszakerülne a családok szo-
kásrendjébe. A bábszínházunknak is
óriási sikere van, amely fontos a be-
széd- és a kommunikációs készség ki-
alakításában. A félszeg gyerekek is
megnyílnak ilyenkor. 

– A szombati nyitva tartásotoknak
is nagy sikere van…

– Annál is inkább, mert az igazi csa-
ládi nap lehet. Szülõk jönnek kicsik-

kel, s hozzák magukkal a már na-
gyobb, iskolás gyermeküket is. Öröm
látni, ahogy a picik a bábparaván mö-
gött szórakoztatják szüleiket.

– A gyermekkönyvhét alkalmából
színes programjaitok vannak…

– Ezt december elsõ hetében tart-
juk. Írók, költõk, színészek, mese-
mondók a vendégeink. Persze nem-
csak télen szeretnénk a gyerekeket a
könyvtárba „csábítani”, hanem nyá-
ron, az iskolai szünetben is, amikor ta-
lán a legnagyobb segítség a szülõk-
nek, ha a gyermek tartalmas prog-
rammal tölti a szabadidõt. Nyári olva-
sótáborunkba idén a könyvtárba vár-
juk a gyerekeket. Igyekszünk tartal-
mas és játékos elfoglaltságot nyújtani
számukra. Tavaly nyáron a hátrányos
helyzetû gyerekeknek pályázati pénz-
bõl tábort szerveztünk, ami a legtöbb
gyereknek a nyaralást is jelentette.
Színjátszó szakkört is mûködtetünk,
amely az élményen túl életre is neveli
a gyerekeket. Büszkék vagyunk az or-
szágos színjátszó találkozó megyei
döntõjén elért ezüstminõsítésünkre.

– Április 2., a nagy mesemondó, An-
dersen születésnapja a Nemzetkö-
zi Gyermekkönyv Napja.

– Erre mindig sok programmal ké-
szülünk. Mesemondó és aszfaltrajzoló
versennyel, de fellépnek a színjátszó
csoport tagjai is. Az idén Frank Ildikó
a „Bõröndmesék” címû elõadásával
nagy sikert aratott a gyerekek között. 

– Sokszor halljuk, hogy nem olvas
a gyerek. Szakemberként hogyan
tudjátok visszahozni a gyerekek
életébe az olvasást?

– Manapság a televízió és a számító-
gépes játékok csábítják el a gyerekeket
a könyv mellõl. Március végén
Internet Fiesta hetet tartottunk, ahol
az internet értelmes használatára igye-
keztünk ráirányítani a gyerekek figyel-
mét. Honlapokat ajánlottunk, feladato-
kat kaptak. A jól használt internetezés
nem feltétlenül gyengíti az olvasási haj-
landóságot, sõt a kettõ erõsíti egymást.A vezetõk tudják: a könyvtár feladata az olvasásra nevelés
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ATolnavármegye 1909. április
25-én tudatta: „Városunk pol-
gármesterének intézkedésé-

re a Garay téren, a vasúthoz vezetõ
úton, Béla téren, Bezerédj utcában,
Vár utcában és a Bartina utca egy ré-
szében a régi, rendetlenül ültetett,
többnyire beteg akácfák kivágattak, s
helyettök platánfák ültettettek.” Ki
gondolná, milyen hatalmas kultúr-
körbe kapcsolódtunk ezzel?

Magyar elõdeink boglárfának ne-
vezték a platánt, s a Pallas Lexikona
szerint: „mulató kertjeink legszebb
fáinak egyike, 20, sõt 25 méter ma-
gasságra is felnövekedik”. Persze ez
csak a modern ember szempontja,
ahogy Babitsnál is csak egyszer for-
dul elõ, mikor a Kártyavárban ko-
runk felé mutat. „Senkinek sem volt
Újvárosban oly szép kertje… Az ablak
alatt, az orgonabokor mellett, egy dél-
ceg platán állt. Madár végigsimította
két ujját a fa kérgén, és aztán a fény
elé tartotta. A két ujj teljesen fekete
lett a koromtól. – Ilyen az én városom
levegõje – gondolta magában a pol-
gármester. S a virágokra gondolt, me-
lyek ebben a kertben lélegzenek…” 

Spártában városon kívüli platán-
erdõ ápolta a múltat, „telve hõsök és
félistenek szobraival”. Pecz Ókori
Lexikonja tanúsítja, szintén „híres
volt az athéni akadémia platánfa-
ligete… A sétatereken, díszkertek-
ben sugár növéséért és árnyékot
adó lombjaiért nagyon kedvelték. A
Genius szent fája Ovidius Átváltozá-
sok címû mûvében. Mivel élvezhetõ
gyümölcsöt nem termett, Vergilius
sterilnek mondja Georgikonjában.”
Kissé humoros, hogy Horatiusnál
még a celebekhez is köze van:

„Caelebsnek azért nevezték, mert
szõlõt nem szoktak felfuttatni reá”.
A Biblia egyetlen helyén, Jézus, Sirák
fia könyvében bukkan elõ: „mint a
vízmelléki platán, úgy nõttem fel”. 

Párizsban a Köztársaság tere
„szép platán-fasorokkal és közepén
a köztársaságot ábrázoló óriási szo-
borral” díszlik. Nálunk a hõgyészi
Apponyi-kert 1789-es terve nyomán
plántálták a ma is álló díszfákat. Jó-
zsef nádor az 1820-as években he-
lyezett a Margit-szigetre a fõágait le-
törõ vihart is túlélõ tarka levelû pla-

tánt. Széchenyi István hí-
res nagycenki fasorában,
neje – mozsárágyúk díszlö-
vése mellett – 1846-ban a
Duna-part sétányára ülte-
tett elsõ fácskájában tette
örökbecsûvé.

Vajda János korán meg-
ajándékozta a legszebb rím-
mel: „platán / Csoport né-
zett le ránk középen, / Nyu-
galma, csöndje fönségében
/ Sötéten, mint a
Notredame”. Reviczky az
Elsõ szerelemben emléke-
zik: äPlatánok gúnyos sut-
togását / Hozá a játszi szél”.
A külhoni költõk közül
Stefan George versében
„Az erkély már hallgat ár-
ván, / zeng a kertbõl édes
ének, / pompázó platánok
árnyán / szépelegnek büsz-

ke szépek”. Baudelaire-nél „zenditi a
hajnal a platánfát”, Musset pedig fel-
sóhajt „Oh, hol a zöld platánfa!” For-
dítójuk, Tóth Árpád kedvesen áb-
rándozik: „méla mosolyod / Jól esik
nekem, mint az õszi nap; / Jut-e
eszedbe, mire gondolok: / A csoda-
õsz a platánok alatt?” Máskor „a pla-
tánok / Hallgattak, a sok zord, kevély
sudár, / Csak villámtól reszketnek a
titánok”. „A Nap huga, zöld szemü
lány” megigézte Ady írja A platánfa
álmában: „Két lábam elhült s szétbo-
molt / Gyökerekként a mélybe száll-

va / S itt állok a fehér mezõn, / Mint
árva platánfa.”

Dr. Töttõs Gábor
EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 134.

Ódon időben
ÁPRILIS 20-ÁN

95 éve, 1914-ben volt az ózsáki
gazdasági vasút hivatalos bejárása.
ÁPRILIS 21-ÉN

100 éve, 1909-ben letartóztatták a
villanytelepi könyvelõt és pénzbe-
szedõt, akik összejátszva sikkasz-
tottak.
ÁPRILIS 22-ÉN

165 éve, 1844-ben született Bor-
zsák Endre lelkész, író, az országos
diadalt elért dalárda tenoristája. 105
éve, 1904-ben a Társadalomtudo-
mányi Társaságban szülöttünk,
Leopold Lajos adott elõ a szocializ-
musról. 70 éve, 1939-ben beiktat-
ták az új fõispánt, Madi Kovács End-
rét.
ÁPRILIS 23-ÁN

105 éve, 1904-ben Ózsák-pusztán
három gazdasági épület égett le a
tûzvészben.
ÁPRILIS 24-ÉN

135 éve, 1874-ben Ferenc József
és Erzsébet királyné húszéves há-
zassági évfordulóját zászlódísszel
köszöntötte Szekszárd.
ÁPRILIS 25-ÉN

120 éve, 1889-ben elhunyt Séner
János tanító, '48-as honvéd, Baka
István regényalakja. 100 éve,
1909-ben a ma is meglévõ platán-
sort ültették.
ÁPRILIS 26-ÁN

80 éve, 1929-ben egy helybeli 31
éves férfi puszta kézzel fékezett
meg egy bikát.

Különös győzelem

„Mert minden, ami Istentõl született,
legyõzi a világot, és az a gyõzelem,
amely legyõzte a világot, a mi hitünk.
Ki az, aki legyõzi a világot, ha nem
az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten
Fia?” (1Jn 5, 4-5)

Ha régen fogadást lehetett volna köt-
ni Isten népének küzdelmeire, azt hi-
szem a legtöbb csatánál az esélyte-
lennek tartott fél az Úr csapata lett
volna. A legfontosabb diadalok vala-
milyen szempontból váratlan és külö-
nös gyõzelmek voltak: helyzetük-
ben, eszközeikben, módszerükben.
Jerikó ostrománál talán senki sem
adott volna egy kis darab váltópénzt
sem a város körül „keringõ” és
„tülkülõ” népre. Bizonyára megmo-
solyogtató volt Gedeon 300 fáklyá-
val, korsóval felszerelt embere a 
120 000 mindjánitával szemben.
Ahogy teljesen esélytelennek látszott
a 2,5 m magas Góliát ellen parittyá-
val induló siheder pásztorfiú, Dávid.
Ezen különös gyõzelmeknek a titka

az volt, hogy kivétel nélkül mindig Is-
ten szava nyomán indultak, és az Õ
ígéreteibe vetett hit volt az erejük. 
De azt hiszem, hogy Biblia legdön-
tõbb csatája volt talán legkülönö-
sebb! Amikor Jézus a kereszttel a
vállán a legõsibb ellenség az ördög-
gel szemben,  s a legnagyobb földi
hatalom, a halál ellen indult el. És
gyõzött! Diadalt aratott, egy római ki-
végzõeszközre feszítve! Diadalt ara-
tott a sír zárókövét elhengerítve! Ke-
resztje és az üres sírbolt totális gyõ-
zelmet hirdet: van kegyelem a meg-
térõ bûnösnek, kinyílt az örökélet
kapuja! 
A miattunk megfeszítettre, és értünk
feltámadt Krisztusra nézõ hit azóta is
osztozik ebbõl a diadalból és képes
gyõzni. Bár a világ ma is támad, és
azt sugallja: mindegy mit teszel,
nincs felelõsség. A hit tudja: „Enyém
a bosszúállás - mondja a Seregek
Ura” A világ hadviselése ez: rosszal
viszonozd a rosszat! A Jézusba vetet
hit váratlan taktikát alkalmaz: „te

gyõzd le a rosszat jóval.” A világ azt
mondja: egyedül vagy a kozmosz-
ban, nincs feletted gondviselõ hata-
lom. A hit meg a madarak alkotójára
néz és meghallja a biztatást: „ne ag-
gódjatok a holnapért!” A világ tá-
mad, és azt mondja: nem üres a sír.
A hit pedig a gyõztes Jézus ígéreté-
re néz: „Én vagyok a feltámadás és
az élet…”

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

Az emmausi tanítványok

Van egy áldott húsvét utáni kísérõnk:
maga a Feltámadott! Nem szegõ-
dött azok mellé, akik figyelemre sem
méltatták – bár az utolsó pillanatig
meggyõzni akarta õket. Nem megy
azok után, akik nem akartak benne
hinni – bár õ ezt hitet kínálta mindvé-
gig. De utánamegy azoknak, akik a
nagypénteki események után ösz-
szetört reményeik kis darabkáival, a
gyász és a kudarc útjait járták. Mint
például a történetben szereplõ tanít-
ványok is.

E V A N G É L I U M

Száz éve vigyázzák lépteink…

Ahogy Cseh Gábor képén megmaradnak

Mise és hangverseny
a kórházi kápolnáért
■ A Szekszárd-alsóvárosi Római Ka-
tolikus Közhasznú Egyesület tisztelet-
tel vár minden érdeklõdõt április 19-
én 18 órára a  Belvárosi templomba.
A szentmisén közremûködik és utá-
na hangversenyt ad az Érsekcsaná-
di Összhangkórus, vezényel: Bálint
Márta. Az est fõvédnöke Bíró László
püspök, házigazda Bacsmai László
plébános.

Érmes Halász-borok az
evangélikus versenyen
■ A hagyományoknak megfelelõen
Révfülöpön rendezték meg az evan-
gélikus borversenyt, amelyen szintén
hagyományosan kitûnõen szerepel-
tek Halász János borai. A szekszárdi
termelõ 2007-es Bikavére, 2008-as
Cuvée és Rosé bora arany-, míg a
2008-as Siller ezüstérmes lett az or-
szág 68 termelõjének több, mint száz
borát felvonultató mezõnyben.

HÍRSÁV
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A rejtvény megfejtését 2009. április 28-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Április 5-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Már a zord télnek, s fene szeleknek hullanak napjai” (Faludi Fe-
renc: Tavaszi idõ).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: dr. Rodler Miklós, Mészáros L. u. 5. és Erdélyi Gyöngyi, Béri
B. Á. u. 80. I/3. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Nincs vesztegetni való idõnk. Az új miniszterelnök-
nek és kormányának, a parlamenti képviselõknek

– nem sorolom tovább, nagyon sürget az idõ. Most min-
denkinek legalább egy évig félre kell tenni vélt, vagy valós
sérelmeit, meddõ politikai csatározásait, amik mindig
kõkemény anyagi és hatalmi elõnyszerzést álcáznak (jól,
rosszul), és a válság, Magyarország teljes csõdbemenete-
lének elkerülése érdekében önzetlen áldozatvállalással ösz-
sze kell fogni, haladéktalanul hatékony döntéseket kell
hozni, még akkor is, ha ezek az elkerülhetetlen intézkedé-
sek fájdalmasabbak, kegyetlenebbek lesznek még a legkor-
szerûbb vízágyúknál és minden más tömegoszlató eszkö-
zöknél is. „A haza mindenek elõtt.” (Akik csecsemõkorom
óta ismernek, azok tudják, hogy engem csecsemõkorom-
ban a legkeményebb gránitkõbõl készült bölcsõben ringat-
tak állandóan, de ezek a szavak, amelyek gyakran hang-
zottak el a parlament üléstermében, még engem is meg-
ríkattak... aztán amikor végre sikerült jó szárazra töröl-
nöm a szemem, már csak legyintettem. Már megint sike-
rült hülyére venni, ugyanis szárazra törölt szememmel, fü-
lemmel kristálytisztán hallottam és láttam, hogy talán
csak közvetlenül a mohácsi csatavesztés elõtt egy-két hét-
tel lehettek utoljára ennyire tökéletesen egy vélemé-
nyen/akaraton országunk felelõsségteljes vezetõi.)

Én ennek ellenére optimista vagyok. Jóakaróim sze-
rint ez az egyik legdöntõbb bizonyítéka annak, hogy

nem vagyok ép elméjû, de a jelenlegi válságos helyzetben
a legkisebb gondunk is mérhetetlenül nagyobb annál,
minthogy bárki is aláírásgyûjtésbe kezdjen, hogy a köz-
társasági elnök úr mielõbb népszavazás kiírásával vethes-
sen véget annak a vitának, hogy ki a hülyébb, én-e, vagy
azok, akik mindenáron hülyét akarnak csinálni belõlem
és mindenkibõl, akibõl csak lehet. Egyébként is, aki volt ka-
tona, az tudja, nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség. –
Katona! – üvöltötte annak idején közvetlen közelrõl a ké-
pembe Humicskó tizedes. – Ha én azt a parancsot adom
magának, hogy fesse be az eget, akkor maga bokáját ösz-
szecsapva azt feleli: Értettem!, és nem kíváncsiskodik, nem
kérdezõsködik, hanem befesti az eget! Értettem?! – zárta
le a nyílt parancsát a zseniális tiszthelyettes.

Néztem a tévében a parlamenti közvetítést. Lehet,
hogy képzelõdtem, hallucináltam, de határozottan,

félreismerhetetlenül újra Humicskó tizedes hangját hallot-
tam: – Bajnai bajtárs! Egy év áll rendelkezésére Magyar-
ország válságának rendezésére! Értette?!..lelépni. (Lehet,
hogy Bajnai értette, de arra már nem merném letenni a
nagyesküt, hogy õrajta kívül bárki is megértette-e.)

Bálint György Lajos

VASÁRNAPI REJTVÉNY
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Párizst futva megszeretni
Egy elsõ maratonista 42 km-es monológja

„A várakozás és a vágyakozás bi-

zsergető érzésével vártuk mi tí-

zen, szekszárdi maratonisták a

nagy Párizs-maratont, amelyet

eddig csak a tévé képernyőjéről

ismerhettünk.”

n „Az immár 42 éves múltra visszate-
kintõ Szekszárd-Bezons baráti társaság
minden igényt kielégítõ pihenõházak-
ban szállásolt el bennünket jelképes-
nek mondható pár euróért. Az általuk
rögtönzött magyar-francia est felettébb
jólesett. A kedvességet az Eszterbauer
Borház minõségi boraival igyekeztünk
viszonozni, amit a tulajdonos Eszter-
bauer János prezentált, aki az élete el-
sõ maratoni futására vállalkozó felesé-
gét, Csatári Mónikát kísérte el a nagy
kalandra.

Szombat reggel a legfontosabb in-
formációkkal felvértezve, zsebünkben
a minden tömegközlekedési eszközre
szóló bérlettel a maraton expo felé vet-
tük az irányt, ahol akkreditáltunk és
felvettük a rajtszámokat. A hely nagy-
sága, nemzetközi sokszínûsége sugall-
ta: itt valami monumentális futófeszti-
vál veszi kezdetét másnap reggel. A
nagy futásra szálláshelyünk közelé-
ben, egy mûfüves pályával is bíró sza-
badidõs parkban melegíthettünk,
hangolódhattunk.

Másnap reggel háromnegyed hét-
kor indultunk a Champs-Élysées-re. A
Diadalív túloldalán »cuccoltunk« le,
majd elvegyültünk a hatalmas tömeg-
ben, amely hat sávban másfél kilomé-
ter hosszan betöltötte a nevezetes su-
gárutat. Harminchétezer ember. Egy
Szekszárdnyi ember az aszfalton, s leg-
alább kétszer annyi körös-körül, még-
is minden fegyelmezett rendben. Öt-
venméterenként utcai zenekarok
hangkavalkádja, ráadásként Vangelis
»Tûzszekere«. 

S egyszer csak rajt! Hallani ugyan
nem hallod, de a közvetlenül elõtted
levõ »emberhegy« megindul. Még
elõttem a 42 kilométer, de már is föl-
áll a szõr a kezemen. Az elsõ hétezer
méter a roppant jólesõ, turistáskodó
bambulás jegyében telik: Concorde-
tér, Louvre, Hotel de Ville, Bastille tér.
Néhány kilométer megtétele után az-
tán szûkül az út, lelassulunk, mint a
Tour de France mezõnye, aztán a vál-
lalt tempó alapján kezd szétdarabo-
lódni a 37 ezres mezõny. Fogalmam
sincs, hányadik lehetek, de az biztos,
hogy Kerekes Laci, csapatunk menõ-
je már jóval elõrébb tart, miként Ne-
mes Miki is, de Zákányi Józsi,
Schrancz Robi, Báter Karcsi valahol
itt lehet a közelemben, no és a három
lány is, akik közül ketten amúgy 4 óra
körüli idõre is képesek. A tudatalat-
timban ott a kérdés: velem mi lesz?
Harminckét kilométernél messzebb
hazai aszfaltokon – és mezõkön –
ugyanis még nem futottam.

A monotóniatûrésnek jól jön, hogy
jócskán kijöttünk már Párizsból, s ami-
kor kezdene ellaposodni minden, be-
érünk a Vincennes elnevezésû hatal-
mas parkerdõbe. Egy tíz kilométeres
visszafordítónak szánt kör tökéletes
környezetben, hamisítatlan zöldöve-
zetben. Mire kiérünk, megint egy ki-
csit a semmiben érzed magad, egye-
dül, kicsit elanyátlanodva, de boldogít
az a tudat, hogy már legalább húsz ki-
lométert megtettél. Egy újabb ötös
után már a Szajna partjára érve meg-
pillanthatod a Notre-Dame katedrálist,
az Orsay múzeumot, és az „égig” ma-
gasodó Eiffel-tornyot. Micsoda ösztön-
zõ látványképek lesznek. Odáig min-
denképpen el kell jutnom, ez bennem
van, nincs gond a 6 perces ezrekkel
sem. Ahogy elhaladok a világörökség
építészeti csodái mellett, arra gondo-
lok: milyen remek lesz majd hétfõn,
kedden ezekben félórákat eltölteni. Ha
szerencsém lesz, és nem lesz sztrájk,
fölgyalogolok majd a torony tetejére.

Már a Szajnától is távolodom, vajon
merre tovább, lesz-e tovább? Nagyon
ki van találva ez a maraton. Már a város
túloldalán poroszkálva megint egy er-
dõbe (Boulogne) futok bele, ám hiába
az ötkilométerenkénti szénhidrátpótló
frissítõ állomások, sokaknak véget ér a
Párizs-maraton! Van, akinek a kime-
rültség parancsol megálljt, s akad, akit
a szíve még vinné, de a lába már nem.
Hátborzongató látvány, a könnyeim-
mel küszködöm. A látvány és a sosem
tapasztalt mértékû elcsigázottság, fá-
sultság miatt is. Nem tudom, mi hoz ki
az erdõbõl, mi ad még erõt. Óhatatla-
nul az égiekre gondolok. Itt megállni,
feladni, amikor már nincs több vissza a
célt jelentõ  Champs-Élysées-ig három-
ezer méternél. Az a futósors rút arcul-
csapása lenne… Egyszer csak hozzám
szól a hangszóró: »István, go!«. Nem
akarok hinni a fülemnek. Számítok va-
lakinek a 37 ezerbõl? Kiszúrnak, ahogy
kiült az arcomra a küszködés, hát nem
gyönyörûséges?! Meglesz, megvan! –
bátorítottam magam.

Még sohasem volt ilyen jó megállni a
futás után, mint most, majd átsétálni a
Diadalív alatt, életem elsõ maratoniját
éppen Párizsban letudva. A 4 óra 16
perces idõvel hatodik lettem a szekszár-
di különítményben, az összesítésben
pedig a 17ezer valahányadik. A tekinté-
lyes L'Equipe címû francia napilap más-
nap a teljes eredménylistát lehozta, félt-
ve õrzöm. A legjobb szekszárdi Kerekes
Laci lett, 3 óra 27 perces idejével befér-
kõzött az elsõ ötezerbe. Csatári Móni
elsõ maratonján 3 óra 53-mal bizonyí-
tott önmagának, de legfõképpen a höl-
gyeknek! Amúgy hatezerhétszázan
nem értek célba. Mi, szekszárdiak vala-
mennyien átéltük e nehezen leírható
katarzist. A folytatás garantált.”

Ifj. Márkus István maratonfutó be-
számolóját lejegyezte: Bálint György.

Visszapillantó

CSELGÁNCS. Továbbra is szállítják az országos
megmérettetéseken a kitûnõ eredményeket a Ge-
menc Judo Klub meghatározó versenyzõi. Hunya-
di Bence a 14 éves korosztály számára rendezett
Magyar Köztársaság Kupán az elsõ helyet szerez-
te meg. A klub elsõ korosztályos bajnoki elsõséget
szerzõ versenyzõje (még a tízévesek között, s az-
óta minden évben dobogósa legfõbb hazai verse-
nyen) a korcsoport fizikailag kiemelkedõ, miskol-
ci dzsudósát gyõzte le a döntõben technikailag és
taktikailag is uralva ellenfelét, ippont érõ hármas
dobássorozat után. 
Az ifi korosztályban a szekszárdiak nõi reménysé-
ge, Égi Fruzsina az 52 kg-os kategóriában diadal-
maskodott a diákolimpián, ezt megelõzõen a ju-
nior bajnokságon, idõsebbekkel versenyezve az
ötödik helyet szerezte meg, saját korcsoportjá-
ban pedig harmadik lett. A válogatottbeli szerep-
lés szempontjából fontos versenye lesz a dzsu-

dokának a most hétvégén zajló Budapest Kupa.
Ha itt is jól szerepel, akkor egy idei világverseny-
re kvalifikáló, lengyelországi viadalon vehet részt.
A Gyõrben esedékes serdülõ Világkupán való sze-
replésre – a már említett Hunyadi Bencén kívül
– Égi Barnának és Lovász Bálintnak van jó esélye
a szekszárdi klubból.

LABDARÚGÁS. Zsinórban a hatodik gyõzelmét is
megszerezte az NB III Dráva-csoportjában a Szek-
szárdi UFC együttese. Ezúttal Mohácson fordított
egygólos hazai vezetés után 3-1-re a Kniesz-csapat
Csendei I., Vituska és Tóth Péter góljával. Az UFC
számára kedvezõ tényezõ volt a második félidõ utol-
só húsz percében, hogy a hazai csapat tíz fõre fo-
gyatkozott. Az UFC 42 ponttal, 40-19-es gólkülönb-
séggel – öt pontra a listavezetõ Szentlõrinctõl – sta-
bilan a második helyet foglalja el a táblázaton. Szom-
baton újabb rangadó jellegû mérkõzésen a pilla-
natnyilag ötödik, de sokáig dobogós Nagykanizsa lá-
togat Szekszárdra.Égi Fruzsina és mestere, Szepesi József

A Párizs-maraton szekszárdi futócsapata a Diadalív árnyékában
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Belvárosi futóverseny harmadszor
Kálovics Anikó és Papp Krisztina párharcát hozhatja az elit nõk versenye

Május 2-án szombaton délután

érdemes lesz kilátogatni a Garay

térre. A Sportélmény Alapítvány

immár harmadik alkalommal ren-

dezi meg a Domaine Gróf Zichy

Futóversenyt. Kezdés 14 órakor.

Sz. V.

A verseny programja részben követi a
hagyományokat: az általános iskolások
a diákolimpiákról jól ismert négy kor-
csoportban versenghetnek. Az I.
(2000-01) és II. (1998-99) korcsopor-
tosoknak egy kört, azaz egy kilométert
kell teljesíteniük a város központjában
kijelölt pályán. A III. és IV. korcsopor-
tosokra két kilométer vár. Ezekben a
kategóriákban NEM KELL NEVEZÉSI
DÍJAT FIZETNI! A nevezést kérjük
minden versenyszámban 60 perccel a
rajt elõtt leadni, és a rajtszámot felven-
ni. A célba érkezõket frissítõ, csoki és
ajándékpóló várja. A legjobbak a Petrits
család által készített gyönyörû mézes-
kalács-érmeket vehetik át.

A hagyományokat követi az amatõ-
rök 5 kilométeres futása és az elit fu-
tam is, ahol hazánk legjobbjai mellett
rajthoz áll négy német versenyzõ
testvérvárosunkból – õk Baden-
Württemberg tartomány legjobbjai –
és a már jól ismert két etióp futó is. A
nõk versenyében Kálovics Anikó so-
rozatban harmadik gyõzelmét gyûjt-
heti be. Bár az idei évben Papp Krisz-

tina pekingi olimpikonunk megszo-
ríthatja õt. Újdonság, hogy az elit fu-
tamban értékelik a legjobb negyven
év feletti versenyzõket is. Õk is Rács
Róbert szép kerámia-érmeit vehetik
majd át. A váltófutás nem újdonság,
az viszont igen, hogy az idei évben a
váltók idõeredményét is chippel mé-
rik. A legmagasabb, legnehezebb, leg-
fiatalabb, legöregebb, legszõkébb,
sõt még a legszõrösebb váltó is okle-
vél elismerésben részesül. A szerve-
zõk keresik Szekszárd város legspor-
tosabb cégét is, amely a 4x1 kilomé-
teres váltóban ütõképes csapatot 
képes harcba küldeni. A gyorsabb ér-
tékelést megkönnyítendõ kérik a
szervezõk, hogy a váltók – adataikat
megadva – elõre nevezzenek a
www.sportelmeny.hu oldalon.

Hagyományteremtõ szándékkal
került a verseny programjába az
épek és fogyatékkal élõk integrált fu-
tama. A szervezõk nagyon remélik,
hogy minél többen vállalják a mind-
össze egy kilométer lefutását, lekoco-
gását, lesétálását a „fogyatékosokkal”
közösen. Természetesen az integrált
futamban sincs nevezési díj. A neve-
zési díjakról és sok egyéb másról
rendszeres tájékoztatást kaphatnak a
fenti internetes oldalon. Az idén a
szervezõk ismét sok értékes ajándé-
kot készülnek kisorsolni a rajtszám-
mal rendelkezõk között, akik teljesí-
tették a távot.

Duatlon és tájfutó bemutató
Két nagy hazai világesemény is bemutatkozik Szekszárdon május 2-án. Elõbb
13 órától duatlon versenyre kerül sor. A futásból, kerékpározásból , majd is-
mét futásból álló versenyre bárki benevezhet. Az indulók közül aztán bárki
részt vehet május végén Budapesten, a duatlon Európa-bajnokság amatõr fu-
tamában, hiszen a szekszárdi verseny egyike az EB tizenhat elõversenyének.
Nevezés 12 órától a Garay téren.
A tájfutó világbajnokságot az idén Miskolcon rendezik majd meg. Ebbõl a ren-
geteget fejlõdõ sportágból is ízelítõt kaphatnak a résztvevõk, de akár a nézõk
is. 16 órakor kezdõdik a Gemenc Kupa, ahol egy a belvárosban felépített iz-
galmas pályán kereshetik a versenyzõk a bójákat, a világbajnokságon is alkal-
mazásra kerülõ chipes rendszer segítségével. Rajthely és jelentkezés a Liszt
Ferenc téren, a Tolnai Népújság szerkesztõsége elõtt.

A nézõk idén is testközelbõl követhetik a futóversenyt

Szekszárdi nyilak a darts-táblákban
Zörényi Bence révén diákolimpiai bajnokkal is dicsekedhetnek a megyeszékhely dartsosai

Bull, 501, kerekítés, dupla-kiszál-

ló. Néhány kifejezés az idehaza is

egyre népszerűbb darts-sport

szótárából, amelyet néhány éve

már Szekszárdon is „forgatnak”.

■ A Nagy Sándor Szabadidõs SE három
és fél éve alakult, a darts szakosztály 32
taggal, köztük 17 igazolt, versenyenge-
déllyel rendelkezõ sportolóval üzemel.
A klub tagjai rendszeresen vesznek
részt regionális és országos viadalokon,
a legjobbak a nemzeti bajnokág állan-
dó indulói. Az OB II-es csapatbajnok-
ságban és a regionális sorozatban is el-
sõk. Legjobbjuk, Hajdú Tamás az elõke-
lõ 33. helyet foglalja el a mintegy 800
sportolót számláló országos ranglistán.
A szakosztály tagjai márciustól Bonyhá-
don gyakorolnak kedden és csütörtö-
kön délutánonkként. Terveik között
szerepel, hogy jövõre a nemzeti baj-
nokság egyik fordulójának házigazdái
legyenek. 

A csapat egyik legjobbja egyben a
legfiatalabb is: Zörényi Bence még

csak 13 éves, máris meghatározó tagja
a gárdának. Az Angliából kocsmai já-
tékként indult, a labdarúgásnál is
õsibb sporttal – amelyet a szigetor-

szágban és Hollandiában is fakultatív
tantárgyként oktatnak az iskolákban –
két és fél éve ismerkedett meg. Koráb-
ban a focival is próbálkozott, de azzal

fel kellett hagyjon. Miután édesapja a
szakosztályvezetõ, egyenes út vezetett
az idehaza is egyre népszerûbb sport-
hoz, ami a fiatalember szerint nagy fi-
gyelmet követel a játékostól.

A Dienes iskola 7. osztályos tanuló-
ja a tavalyi diákolimpiai ezüstöt idén
aranyra cserélte. A fõvárosban rende-
zett fináléban 63 indulóból úgy lett el-
sõ, hogy mindössze két partit (leg) ve-
szített.

– Naponta másfél órát gyakorolok,
de persze elsõ a tanulás – mondja a
jobbkezes Bence, aki elárulja: szeret-
ne komolyabban foglalkozni a darts-
sporttal, s nem is olyan sokára nem-
zetközi viadalokon bizonyítani tehet-
ségét.

Mert hogy tehetséges, az biztos. Ezt
már Hajdú Tamás teszi hozzá, majd ar-
ra kér, annyit még mindenképpen ír-
jak le: remek kis közösség kovácsoló-
dott össze az évek során, amely most
szekszárdi klubhelyiséget és támoga-
tókat keres. No és újabb tagokat is per-
sze. (www.nagysandorse.mlap.hu)

Zörényi Bence (elöl, jobbról), a honi darts-sport egyik nagy ígérete
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

Április 20-án, hétfõn, 18 órakor
Léleképítõ a Mûvelõdési Ház szín-

háztermében. Bayer Zsolt újságíró
filmvetítéssel illusztrált elõadása „Az
orosz cári család tragikus története”
címmel. 

A Romanov dinasztia többszáz éves
uralmának és a cári család életének az
1917-es forradalom vetett véget. II.
Miklós cárt, feleségét, fiát és négy lá-
nyát július 16-ról 17-re virradó éjszaka
ölték meg a bolsevikok, majd 1918-
1919 folyamán a Romanov család ösz-
szesen 19 tagját gyilkolták le, köztük 7
gyermeket. A belépés díjtalan.

KIÁLLÍTÁS:
Április 20-30.
„A Gombák Világa” Interaktív

Kiállítás Hollós László életmûve je-
gyében a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház Üvegtermében.

A kiállításon megtekinthetõ:
Aquin, a Drezdai Mûvészeti Fõiskola
tanárának bronz gomba szobrai, vala-

mint Zsoldos Márton természetfestõ
alkotásai. Az interaktivitás jegyében a
témához kapcsolódó képek kirakójá-
téka és metszetek megtekintése mik-
roszkóppal.

Megnyitó: április 20., hétfõ, 15
óra. A kiállítást Pálfalvi György, a Ma-
gyar Gombász címû folyóirat fõszer-
kesztõje nyitja meg. A tárlat ingyene-
sen látogatható naponta 9-19 óráig.

Április 24., péntek, 20 óra
Dél-alföldi táncház – elõadó,

táncházvezetõ: Fantoly Gyula, Balogh
Ildikó – a népmûvészet ifjú mesterei
Kecskemétrõl.

Elõadás népviseletrõl, táncalkal-
makról, táncos egyéniségekrõl, dalta-
nítás. Muzsikál a Csurgó zenekar

Jegy: 500 Ft

KONCERT:
ZORÁN április 27., hétfõ, 19 óra.

Jegy: 2900 Ft.  A félretett jegyeket áp-
rilis 21-ig szíveskedjenek átvenni, el-
lenkezõ esetben azokat is értékesítjük. 

ADAGIO együttes május 20.
szerda. Jegy: 2200 Ft. Színházi jegy-
pénztár nyitva munkanapokon 14 és
18 óra között.

Színházi elõzetes!
Április 28-án 14 órakor Gyer-

mekbérlet 4. elõadása Andersen:
Pöttöm Panna (Leánder és Len-
szirom helyett) zenés mesejáték. A
Száguldó Orfeum elõadása Jegy: 650 Ft.

Május 4-én 19 órakor Hegedûs
Bérlet 4. elõadása: Marcel Achard:
Dominó vígjáték két részben a Buda-
pesti Karinthy Színház elõadása.

Szereplõk: Oberfrank Pál, Kéri Kit-
ti, Pindroch Csaba, Bozsó Péter, Gö-
rög László, Timkó Eszter, Vertig Tí-
mea. Rendezõ: Karinthy Márton.

Május 9-én, szombaton, 19 óra-
kor Sárdy bérlet 4. elõadása: Gá-
bor Andor: Dollárpapa – a pénz ko-
médiája két részben a Budapesti Ka-
rinthy Színház elõadása.

Szereplõk: Sztankay István, Konrád
Antal, Sára Bernadette, Kovács Kata,
Sztankay Orsolya, Besenczi Árpád,
Lõte Attila, Körtvélyessy Zsolt, Kassai
Károly, Németh Gábor, Kiss Gábor,
Borbély Sándor, Balázs Andrea. Ren-
dezte: Cseke Péter.

Színházjegyek válthatók munka-
napokon 14-18 óráig 2000 Ft-os áron.

Május 9-én, szombaton, 10.30
órakor Hangszervarázs: Ismerke-
dés a rézfúvós hangszerekkel

Helyszínváltozás! 5. sz. Általános
Iskola, Béri Balog Ádám u. 89. Belépõ-
jegy: 500 Ft Információ: Mûvészetek
Háza 74/511-247.

MAJÁLIS 2009
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata megbízásából a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza 2009. május 1-jén
Városi Majálist rendez Szekszár-
don, a Sportcsarnok melletti sza-
bad területen.
A programot Majálisi Kirakodóvá-
sár színesíti, amelyre árusok jelent-
kezését várjuk. A vásáron való rész-
vétel feltételeirõl, a rendezvénnyel
kapcsolatos egyéb tudnivalókról az
érdeklõdõknek vásári rendtartást
és jelentkezési lapot küldünk. Infor-
máció: Egléné Fekete Zsuzsánál
(telefon: 74/529-610), vagy az
info@babitsmuvhaz.hu címen.
Városi Majális, 2009. május 1.
Sportcsarnok és környéke
Szabadtér i
programok:
koncert, báb-
s z í n h á z ,
táncbemuta-
tók, utcabál
10-24 óráig
kézmûves és
kirakodóvá-
sár, kerékpár
bemutató és
vásár, gyer-
mek-foglal-
k o z t a t ó ,
ugrálóvár, pille-szobor készítés
9,00 órától iskolák közötti sportver-
senyek a sportcsarnokban és a
környezõ sportpályákon
kézilabda, asztalitenisz, kosárlabda,
labdarúgás, sakk, tájfutás, sor- és
váltóversenyek
Kikapcsolódás, szórakozás az
egész családnak! Majális 2009!
Info: www.babitsmuvhaz.hu

Szabadegyetem – a 25 éves
Mûvészetek Háza társrendez-
vénye a Székely Bertalan-kiál-
lításhoz.

Elõadások:
Május 7. (csütörtök) 17 óra
Székely Bertalan kortár-

sai
Elõadó: dr. Boros Judit mû-

vészettörténész, a Magyar
Nemzeti Galéria munkatársa

Május 14. (csütörtök) 17 óra
Székely Bertalan életmûve

festményeinek tükrében
Elõadó: dr. Bakó Zsuzsanna mûvé-

szettörténész, a Magyar Nemzeti Ga-
léria fõosztályvezetõje

Május 21. (csütörtök) 17 óra
Székely Bertalan falkép festészete
Elõadó: dr. Dománszky Gabriella

mûvészettörténész, a Budapesti Tör-

téneti Múzeum
munkatársa

Az elõadások
helyszíne: a Babits
Mihály Mûvelõdési
Ház üvegterme

Az elõadássoro-
zatra bérlet váltható,
mellyel a Székely
Bertalan-kiállítás
tárlatvezetéssel, egy-
szer, ingyenesen
megtekinthetõ.

Bérlet ára: 2000
Ft, jegyár: 600 Ft.

Információ: Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza

7100 Szekszárd, Szent István tér 28.
Tel: 74/511-247; 06/30/582-1509,
www.babitsmuvhaz.hu, e-mail:

szemuha@szemuha.t-online.hu 
Médiatámogató: Rádió Antritt,

Szekszárdi Vasárnap.

Székely Bertalan Szabadegyetem 

Székely Bertalan

(1835-1910) festõmûvész kiállí-
tása a Mûvészetek Házában ápri-
lis 4 – június 28. között a Magyar
Nemzeti Galéria
válogatásából.

A kiállítás
április 5-tõl hét-
fõ kivételével na-
ponta 9-19 óráig
látogatható.

Csevegõ Klub
a Polip Diáktanyán
■ Csevegõ Klub indul a Polip Ifjúsá-
gi Iroda Diáktanyájában minden
hétfõn 15:30-tól. Gyere el, hogy beszél-
gethess, és közben játékok segítségé-
vel többet tudj meg magadról. Gyere
el, hogy megismerhess másokat és
más véleményeket. Gyere el, hogy új
barátokat szerezhess, vagy  csak egy
jót beszélgethess.

Diabetes elõadás:cukor-
betegen egészségesen?

■ A Tolna megyei Felnõtt Diabete-
sesek Egyesületének következõ elõ-
adása április 28-án 14 órai kezdettel
lesz a szekszárdi kórház kultúrter-
mében, a Lila épületben. Patai Klára
dietetikus elõadásának címe: Cukor-
betegen egészségesen? Minden érdek-
lõdõt szeretettel várnak!

PROGRAMOK
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KÖZLEMÉNYEK

ELÕADÁS

A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör és a Tolna Megyei Tudomá-
nyos Ismeretterjesztõ Egyesület kö-
zös rendezésében dr. Korzenszky Ri-
chárd, a Tihanyi Bencés Apátság per-
jele tart elõadást „Vallás, vallásosság,
értékválság Magyarországon” címmel
április 22-én, szerdán, 17 órakor a
Szent István Házban (Rákóczi u. 69.).
Mindenkit szeretettel várnak.

BORVERSENY

A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör és a Német Nemzetiségi
Egyesület április 26-án, vasárnap, 15
órára Borversenyre hívja az érdeklõ-
dõket a Szent István Házba (Rákóczi
u. 69.). Akik kiváló boraikat a bíráló bi-
zottság ítéletének alá kívánják vetni,
mintánként 2 db 7 dl-es palackkal ju-
tassanak el április 24-én, pénteken,
17 és 19 óra között, vagy másnap 9 és
12 óra között a Szent István Házba.

KÖZGYÛLÉS

Április 27-én 17.30 órai kezdettel tart-
ja 2009. évi közgyûlését a Szek-
szárd-alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület a Béla király tér
9. alatti székhelyén (Plébánia). Hatá-
rozatképtelenség eseetén az ismételt
közgyûlés 19 órakor, Bíró László püs-
pök szentmiséje után kezdõdik
ugyanott. A közgyûlés nyilvános, sze-
retettel várnak minden érdeklõdõt és
az egyesületbe belépni szándékozót.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Április 21. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület: VÁLTOZÁS!

Április 29. (szerda) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Április 21. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Április 28. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület
A képviselő úr áprilisban nem tart
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

Április 6-án, hétfőn 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület
Április 14. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület
Április 6. (hétfő) 17-18 óráig

Április 20. (hétfő) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

Április 6-án, hétfőn 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén 16-

18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
ÁPRILISI FOGADÓÓRÁJA

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Fekete László • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, aljegyzõi
titkárság, Szekszárd, Béla tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: AS-
NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ:  Futó Imre • Tördelés: Fazekas András

Folytatás a 2. oldalról.

Palánk, Palánki hegy, Palánki út, Parászta u., Pás-

kum u., Pásztor u., Patak u., Pázmány tér, Petõfi S.

u., Pince u., Pollack M. ltp., Pollack M. u., Rákóczi

u., Rizling u., Rózsa u., Rózsamáj u., Ságvári E. u.,

Sauli-völgy, Selyem u., Soós S. u., Sport u., Szakály

testvérek u., Szalai völgy, Szászipuszta, Széchenyi

u. páros oldala 2-38. számig, Székely B. u., Szent-

miklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Tol-

di u., Tolnai L. u., Tompa u., Tormay B. u., Wigand

J. tér, Wosinsky Mór ltp., Zápor u., Zrínyi u.

2. számú iskolai körzet - Babits Mihály Ál-

talános Iskola, Kadarka u. 17.: Akácfa u., Babits

M. u., Bakony u., Bálint köz, Balremete, Bartina

köz, Bartina u., Bartók B. u., Béla király tér, Bene-

dek apát u., Benedekvölgy, Bethlen G. u., Bocskai

köz, Bocskai u., Borzsák E. u., Bükk u., Csapó D. u.,

Cserfa u., Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u., Dó-

zsa Gy. u., Elõhegy, Erkel F. u., Esze T. u., Flórián u.,

Fürdõház u., Fürt u., Garay tér, Hársfa u., Herman

O. u., Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u., Illyés Gy. u.,

Jelky A. u., Jobbremete, Kablár köz, Kadarka u. 68.

számig, Kálvin tér, Kandó K. u., Kápolna tér, Kato-

na J. u., Kerékhegy, Kerékhegy u., Kisbödõ u., Kis-

kadarka u., Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z.

u., Kossuth L. u. 39. számig, Kõrösi Csoma S. u.,

Landler J. u., Leopold L. u., Madách I. u., Mecsek u.,

Mérey u., Nagybödõ u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u.,

Présház u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Remete u.,

Rövidvölgy, Séd köz, Semmelweis u., Széchenyi u.

páratlan oldala 1-37. számig, Szent László u., Szüret

u., Táncsics M. köz, Táncsis M. u., Tanya u.,

Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Vár köz, Vendel u.,

Vörösmarty u., Zöldkert u.

3. számú iskolai körzet - Dienes Valéria

Általános Iskola Grundschule, Kecskés F. u.

6.: Ady E .u., Alkotmány u., Alpári Gy. u., Arany J.

u., Barát J. u., Bencze F. u., Bercsényi u., Béri Ba-

logh Ádám u. páratlan oldala 41. számig, Béri Ba-

logh Á. u. páros oldala 82. számig, Bertók

Róbertné u., Bezerédj u., Csébi fiúk u., Csokonai

u., Dobó u., Epreskert u., Flach I. u., Gróf P. u., Ha-

lasi A. u., Holub u., Honvéd u., Hunyadi u., Jókai

u., Kecskés F. u., Kisfaludy u., Kövendi S. u., Mikes

u., Munkácsy u. páratlan oldala 21/b számig, Mun-

kácsy u. páros oldala, Ocskó L. u., Perczel M. u.,

Prantner J. u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét

oldal, Szent István tér, Dr. Szentgáli Gy. u., Tartsay

V. ltp., Tartsay V. u., Vasvári u., Wesselényi u., Ybl

M. ltp., Ybl M. u.

4. számú iskolai körzet - 5. számú Általá-

nos Iskola, Béri B. Á. u. 89.: Alisca u., Alkony u.,

Allende u., Almás, Árnyas u., Árok u., Bakta, Bakta

köz, Baranyavölgy, Barátság u., Barázda u.,

Bátaszéki út, Bem u., Benczúr u., Bercsényi u., Bé-

ri Balogh Á. u. páratlan oldala 43. számtól végig,

Béri Balogh Á. u. páros oldala 84. számtól végig,

Bodzás, Bródy köz, Bródy S. u., Cinka, Cinka u.,

Csalogány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Cseri J. u.,

Csobolyó u., Csopak u., Csötönyivölgy, Domb u.,

Ebes u., Ebespuszta, Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A.

u., Gemenc u., Gesztenyés, Görögszó, Gurovica,

Gyertyányos, Gyûszûvölgy, Harang u., Harmat u.,

Háry J. u., Hébér u., Hegyalja u., Dr. Hirling Á. u.,

Holdfény u., Hollós L. u., Ibolya u., Istifán gödre

u., Ivánvölgy, Kacor u., Kalász u., Kálvária u., Kerá-

mia u., Kertész u., Kilátó u., Kurta u., Kuruc u., La-

jos király u., Lehel u., Levendula u., Lugas u., Ma-

gyar S. u., Major u., Május 1. u., Mester u., Móricz

Zs. u., Munkácsy u. páratlan oldala 23. számtól vé-

gig, Muskátli u., Dr. Nagy István u., Napfény u.,

Népfront u., Otthon u., Óvoda u., Porkolábvölgy,

Puttonyos u., Rozsnyai M. u., Sárköz u., Szabó D.

u., Szekér u., Szérû u., Szilas u., Szilfadûlõ, Szõlõ

köz, Szõlõ u., Szõlõhegy, Szõlõhegy u., Dr. Tóth

Lajos u., Tóthvölgy, Tüske u., Tüzér u., Vadász u.,

Venyige u., Vesszõ u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy

u., Zengõ u., Zöldfa u.

Óvodai és általános iskolai beíratási körzetek
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