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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 2011-ben 177 millió forint
összegû támogatást nyert a TÁMOP-
3.1.3-10/2-2010-0011 jelû pályázaton. 

A Hevesy György Természettudo-
mányos Projekt eredményeként a XXI.
század igényeinek és követelményei-

nek mindenben megfelelõ természet-
tudományos labor kialakítása válik le-
hetõvé a Garay János Gimnáziumban.

Az új helyszín alkalmas lesz a legmo-
dernebb tanulói kísérletek és mérések
elvégzésére biológia, fizika és kémia
tantárgyakból. Április 12-én 13.00 óra-

kor tartották a Garay János Gimnázi-
umban a Hevesy György Természettu-
dományos Projekt nyitórendezvényét,
melyen a meghívott vendégek tájékoz-
tatást kaptak a természettudományos
labor kialakítására irányuló pályázatról.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Új természettudományos laborral 
gazdagodik a Garay János Gimnázium

Magyarországon 1964 óta József Atti-
la születésnapján, április 11-én ünne-
peljük a magyar költészet napját. Ebbõl
az alkalomból minden évben irodalmi
elõadóestekkel, könyvbemutatókkal,
szavalóversenyekkel tisztelgünk a ma-
gyar líra elõtt.

Idén Szekszárdon több helyszínen is
a vers volt a középpontban ezen a na-
pon. Délelõtt a vakok és gyengénlátók
megyei egyesülete rendezvényén elsõ-
sorban sorstárs írók, költõk mûveit szó-
laltatták meg, és megzenésített költe-
mények is elhangzottak. Délután váro-
sunk nagy szülötte, Babits Mihály: Jó-
nás könyve címû versét hallgathatták
meg az érdeklõdõk, méghozzá három
helyszínen: a palánki Csapó Dániel Kö-
zépiskolában Dúzsi Tamás borász, az 
I. Béla Gimnáziumban Kis Pál István 

tanár, szépíró, a Babits-emlékházban
pedig Orbán György elõadómûvész tol-
mácsolásában, mindenütt a hallgatóság
elismerését kivívva. A megyei könyv-
tárban A költõ szerelme szalmaláng
címmel József Attila szerelmeirõl tar-
tott elõadást prof. dr. Horváth Béla DSc,
a PTE IGYK dékánja. Este 6 órakor pe-
dig a Babits Mihály mûvelõdési ház Ön-
arckép értékkel címû sorozatában Kis
Pál István és vendégei áldoztak a mú-
zsáknak versekkel, zenével, tánccal, jó
hangulatú irodalmi beszélgetéssel.

Tisztelgés a magyar líra elõtt
Három helyszínen is elhangzott Babits Mihály verse a költészet napján

Képünkön Orbán György
Jónás-elõadása a Babits-ház-
ban. Az elõadóval készült in-
terjúnkat következõ szá-
munkban olvashatják.

Heilmann Józsefné, az intézmény igazgatója, Horváth István polgármester és Kiss János Tamás, 
a Nemzeti Tankönyvkiadó vezérigazgatója a projektnyitó rendezvényen
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Horváth István polgármester köszön-

tõ beszédében hangsúlyozta: Szekszárd
városa minden segítséget megad az ok-
tatási intézményeiben zajló fejlesztési
projektekhez, melyek a szekszárdi és
környékbeli tanulók tudásgyarapodását
segítik elõ.  

Kiemelte továbbá, hogy a jelen pro-
jekt kivitelezésében kizárólag szekszár-
di vállalkozások vettek részt, ezzel is
bizonyítva a helyi vállalkozók kiváló
szakmai felkészültségét és partneri sze-
repét.

Heilmann Józsefné, a Garay János
Gimnázium igazgatója – egyben a pro-

jekt menedzsere – a meghívott vendé-
geknek már a készülõ új laborban mu-
tatta be a pályázati forrásnak köszön-
hetõen megvalósuló fejlesztéseket.

A pályázat keretében kialakítanak
egy modern technológiával felszerelt,
a korszerû pedagógiai szemléltetés igé-
nyeinek megfelelõ, a természettudo-
mányos oktatáshoz kapcsolódó – ké-
mia, fizika, biológia – kísérletek és mé-
rések elvégzésére alkalmas közoktatá-
si laboratóriumot, amely több iskola
tanulóit és szaktanárait képes fogadni.
A gimnázium szakmai együttmûködé-
si megállapodást kötött 10 alap-, közép-
fokú nevelési-oktatási intézménnyel,

így egyszerre akár 40 ta-
nuló is végezhet kísérlete-
ket, méréseket. Ennek kö-
szönhetõen évi 400 órá-
ban a partneriskolák tanu-
lói is itt folytathatják az
emelt szintû érettségihez
szükséges szakmai felké-
szülésüket.

A projektnyitó rendez-
vény szakmai részeként
egy új fizika tankönyvet is
bemutattak.

– Külön öröm és meg-
tiszteltetés az intézmény
és Szekszárd város részé-
re, hogy a tankönyv egyik
szerzõje Elblinger Ferenc,
gimnáziumunk tanára –
emelte ki beszédében

Heilmann Józsefné. A tankönyvet a
Nemzeti Tankönyvkiadó adja ki –
melynek vezérigazgatója és felelõs
szerkesztõje is megjelent a nyitóren-
dezvényen. A könyv valamennyi kö-
zépiskola számára használható a fizika
tantárgy emelt szintû oktatásában is.

A labor átadása nagyban segítheti a
Garay János Gimnázium régiós vezetõ
szerepének erõsödését, és a természet-
tudományos tárgyak terén egy megyei-
térségi szakmai központtá válását.

A pályázat kedvezményezett-
je: Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata. A pályázatban érin-
tett intézmény (a projekt meg-
valósulásának helyszíne): Garay
János Gimnázium (7100 Szekszárd,
Szent István tér 7–9.). A pályáza-
ton elnyert támogatási összeg:
177 450 664 Ft (támogatásintenzi-
tás: 100%). A projekt megvalósí-
tásának idõszaka: 2011. május 1. –
2012. augusztus 31.

Új természettudományos laborral 
gazdagodik a Garay János Gimnázium

Felhívás
Szekszárd MJ Város  Polgármesteri Hi-
vatala értesíti a lakosságot, hogy a tele-
pülésrendezési terv 2012. I. félévi mó-
dosítását megkezdi. Az ingatlantulaj-
donosok ezzel kapcsolatos új kérelme-
iket 2012. április 25-ig nyújthatják be
a polgármesteri hivatalban a fõépítész-
hez vagy az építési osztályra (Szek-
szárd, Bezerédj u. 1.) (A korábban be-
nyújtott kérelmek újbóli leadása szük-
ségtelen.)

Felhívás közcsatornára
történõ rákötést 
segítõ pályázatra

Szekszárd MJV Önkormányzata a szo-
ciálisan rászorult lakosság körében pá-
lyázatot hirdet szennyvíz közcsatorná-
ra történõ rákötés elõsegítésére. A visz-
sza nem térítendõ támogatás mértéke
ingatlanonként maximum 150 000 Ft,
de legfeljebb a bekerülési költség 50%-a.
A támogatás a bekötõvezeték mûszaki
megvalósítására, a tisztítóidom és a ge-
rincvezeték közti szakaszra vonatko-
zik. A pályázati felhívás teljes szövege
megtalálható a www.szekszard.hu we-
boldalon a közügyek rovatban, illetve a
polgármesteri hivatal városigazgatási
és rendészeti osztályán ügyfélfogadási
idõben, bõvebb információ kérhetõ az
504-107-es telefonszámon Páll Laura
környezetvédelmi referenstõl.

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Egészségügyi Gondnoksága
pályázatot hirdet gépkocsivezetõi
munkakör betöltésére.

Feladata: Az egészségügyi sze-
mélyzet szállítása, veszélyes hulladé-
kok összegyûjtése, valamint az
Egészségügyi Gondnokság mûködé-
sével kapcsolatos adminisztratív fel-
adatok ellátása.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• hivatásos gépkocsivezetõ, D kate-

góriás jogosítvány (hiteles másolat)
• erkölcsi bizonyítvány, büntetlen

elõélet,
• számítógépes ismeret, szakmun-

kás-bizonyítvány.
A pályázat elbírálásánál elõnyt je-

lent: Hivatásos gépkocsivezetõi mun-
kakörben szerzett legalább 5 éves ta-
pasztalat.

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. 05. 02.

Az állás 2012. 05. 07-tõl tölthetõ be.
A szakmai önéletrajzot és motiváci-

ós levelet: SZMJV Önkormányzata
Egészségügyi Gondnoksága, 7100
Szekszárd, Vörösmarty u. 5. címre
várjuk.

További információ: 74-511-477
Dölles Lászlóné egészségügyi gond-
nokságvezetõ.

Segélyt csak tiszta helyre
Nem a spórolás a cél, mondta a héten
tartott sajtótájékoztatóján dr. Haag Éva
Szekszárd alpolgármestere, amikor ar-
ról beszélt, elõfordulhat, hogy a város-
ban élõ félezer aktív korú szociális se-
gélyben részesített polgár közül né-
hánynak rövidebb-hosszabb idõre szü-
neteltetik a támogatását. A cél a rende-
zettebb, tisztább megyeszékhely. En-

nek érdekében hozott döntést még az
õsszel Szekszárd közgyûlése, kimond-
va, hogy akik foglalkoztatást helyette-
sítõ támogatást kapnak, mert régóta
munkanélküliek, vagy öt évvel a nyug-
díj elõtt lévõ rendszeres szociális se-
gélyben részesülnek, de lakásuk vagy
portájuk rendetlen, bizonyos ideig
nem kapnak támogatást. 

Az õsz óta tartó türelmi idõ lejárt –
mondta az alpolgármester –, a jövõ hét-
tõl háromtagú bizottság ellenõrzi a tá-
mogatottak lakásában, s annak környe-
zetében a rendet, tisztaságot, ha kifo-
gást találnak, öt napot adnak, s ha ak-
kor is hibákat találnak, a város jegyzõ-
je felfüggeszti vagy megszünteti a tá-
mogatást. szl

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy a nemdohányzók vé-
delmérõl és a dohánytermékek fo-
gyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. tör-
vény módosítása értelmében szüksé-
gessé vált a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati
rendelet módosítása. Szekszárd MJV
Önkormányzat Közgyûlése a 2012.
április 5-i ülésén jóváhagyta a rende-
let módosítását, mely 2012. április 

13-án lép hatályba.  A módosítás értel-
mében a közforgalmú intézménynek,
munkahelynek vagy szórakoztató-
vendéglátó szolgáltatást nyújtó intéz-
ménynek, ha csak a közterületen ké-
pes dohányzóhelyet kijelölni, közte-
rület-használati engedélyt kell besze-
rezni ebbõl a célból. A rendelet ha-
tálybalépése elõtt már kijelölt do-
hányzóhelyek esetében az engedélyt
2012. május 31-ig kell megkérni. Az
engedélykérelmet 3000 forintos ille-
tékbélyeggel ellátott formanyomtat-

ványon lehet benyújtani a polgármes-
teri hivatalban, és egy dohányzóhely
kijelölését kérheti több, egymással
szomszédos közforgalmú intézmény,
munkahely vagy szórakoztató-ven-
déglátó szolgáltatást nyújtó intéz-
mény egy kérelemben is, közös do-
hányzóhely céljából. Az engedélyezés-
sel kapcsolatban további információ
beszerezhetõ a polgármesteri hivatal
városigazgatási és rendészeti osztá-
lyán Szigeti Júliától a 74/504-137-as
telefonszámon.

Tájékoztatás a dohányzóhelyek 
közterületen történõ kijelölésérõl!

Az új tankönyv egyik szerzõje a szekszárdi
gimnázium tanára, Erblinger Ferenc



Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalába "bekopog-
tató" sorozatunk jelen részében a
Jogi és Közigazgatási Igazgatóság
keretén belül működő önkormány-
zati osztályt mutatjuk be. 

- Mióta és hány fõvel mûködik az
osztály, amelynek munkájáról a la-
kosság csak közvetett módon érte-
sül, holott sokoldalú tevékenységet
folytatnak.

- Osztályunkon, mely 2008. decem-
ber 20-a óta mûködik a jelenlegi szer-
vezeti felépítés szerint,  jelenleg 4 fõ
dolgozik, 1 fõ kapcsolt munkakörben
a jogi és bizottsági referensi feladatok
mellett az önkormányzat és a Polgár-
mesteri Hivatal humánpolitikai felada-
tait is ellátja. Mindezt Feri Blanka az
osztály vezetõje mondta el, aki 2000
óta dolgozik a hivatalban. 
- Milyen fõ feladatokat lát el ez az
osztály? 

Elsõdleges feladataink közé tartozik:
a közgyûlés, a gazdasági és pénzügyi bi-
zottság, a humán bizottság, a tanács-
nok, a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, és a Szekszárdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat mûködé-
sével kapcsolatos jogi és adminisztratív
feladatok ellátása. 
- A közgyûlés mûködésével kapcso-
latosan milyen teendõik vannak?

A 2010. évi önkormányzati választá-
sokat megelõzõen Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Köz-
gyûlése 23 tagból állt, a választásokkal
a közgyûlés létszáma 15 fõre csökkent.
A testület - július és augusztus hóna-
pok kivételével - általában a hónap utol-
só csütörtöki napján tartja rendes ülé-
sét. Az ülések nyilvánosak. A közgyûlés
továbbá évente legalább egy alkalom-
mal közmeghallgatás is tart, amelyen
az állampolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselõi közérdekû kér-
dést és javaslatot tehetnek fel. 

Az osztály elõkészíti a testületi ülése-
ket, összeállítja a meghívót. Az elõter-
jesztések kiküldése elektronikus for-
mában történik, az elõterjesztések - a
zárt ülés elõterjesztései kivételével -
megtekinthetõk Szekszárd város hon-
lapján Gondoskodunk az ülések jegy-
zõkönyveinek elkészítésérõl, megõr-
zésérõl, a határozatoknak és a jegyzõ-
könyvi kivonatoknak az érdekeltek ré-
szére történõ megküldésérõl. Osztá-
lyunk vizsgálja a közgyûlési elõterjesz-
téseket, határozati javaslatokat, a hatá-
rozatok végrehajtását, és az azokra le-
adott jelentéseket a törvényesség, to-
vábbá a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatban elõírt követelmények
szempontjából. 

Jogszabály alapján kötelezõ a köz-
gyûlés és a bizottsági ülések meghívó-
it, illetve a közgyûlés elé kerülõ elõter-
jesztéseket a honlapon megjelentetni.
Az ülések jegyzõkönyveit eljuttatjuk a

Tolna Megyei Kormányhivatalnak, il-
letve elektronikusan is megtekinthe-
tõk a város honlapján.    
- A bizottságok mûködésével kap-
csolatos feladatokat is ellátja az
Osztály… 

- A Közgyûlés a választásokat követõ-
en átalakította a korábbi bizottsági
struktúrát és 3 állandó bizottságot, - a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, a
Humán Bizottságot, és a Szociális és
Egészségügyi Bizottságot - valamint
egy fõ jogi és közbiztonsági tanácsno-
kot választott. Osztályunk a Humán Bi-
zottság, valamint a Gazdasági és Pénz-
ügyi Bizottság üléseit készíti elõ. A köz-
gyûlés, továbbá a jogi és közbiztonsá-
gi tanácsnok munkájának segítésére
Közbiztonsági Ideiglenes Bizottságot
hozott létre a közgyûlés a "Biztonságos
Szekszárdért" Program elindítása érde-
kében. Az ideiglenes bizottság munká-
jával kapcsolatos feladatokat szintén
osztályunk látja el. 
- A települési nemzetiségi önkor-
mányzatok mûködéséhez milyen
segítséget nyújtanak?

Az osztály segíti a nemzetiségi ön-
kormányzatok testületi munkavégzé-
sét, továbbá szakmai segítséget nyújt a
nemzetiségi önkormányzatoknak a
központi költségvetésbõl nyújtott fel-
adatalapú támogatás igényléséhez, va-
lamint elkészíti az önkormányzatok ál-
tal kötött támogatási szerzõdéseket. 

- Szintén az osztály nagy volumenû
feladata közé tartozik az önkormányza-
ti rendeletek érvényességének, hatá-
lyosulásának folyamatos vizsgálata; a ren-
delet tervezetek elõkészítése, a rendele-
tek kihirdetésérõl való gondoskodás… 

- A közgyûlés törvény által nem sza-

bályozott helyi társadalmi viszonyok
rendezésére, valamint törvény felha-
talmazása alapján, annak végrehajtásá-
ra alkot önkormányzati rendeletet. A
rendeletek tárgyúkat tekintve sokrétû-
ek, osztályunk elõkészítõként, illetve -
koordinációs szerepet betöltve - a társ-
igazgatóságokkal együttmûködve vesz
részt a rendelet tervezetek elõkészíté-
sében. 

2011. októbere óta új feladatként je-
lentkezik a rendelet-tervezetek társa-
dalmi egyeztetésre bocsátása, melynek
keretében a természetes személyek, a
nem állami és nem önkormányzati
szervek, szervezetek a rendelet-terve-
zettel kapcsolatosan véleményt nyilvá-
níthatnak az önkormányzat honlapján
a rendelet@szekszard.hu elektronikus
levélcímen. 

A rendelet tervezetet úgy kell a hon-
lapon közzétenni, hogy a véleménye-
zésre jogosultnak elegendõ idõ, de leg-
alább három nap álljon rendelkezésre
a tervezettel kapcsolatos véleményeik
kifejtésére. Az önkormányzat honlap-
ján közzétett rendelet tervezetekrõl az
önkormányzat által alapított lapban
(Szekszárdi Vasárnap) figyelemfelhí-
vást kell megjelentetni. 

A közgyûlés által elfogadott rendele-
tek kihirdetése a helyben szokásos mó-
don minden esetben megtörténik a hi-
vatal hirdetõtábláján való kifüggesztés-
sel. A rendeletek elérhetõek egyrészt a
hivatal számítógépes rendszerében,
másrészt a város honlapján. 

Fontos feladat a megalkotott rende-
letek hatályosulásának idõszakonkénti
áttekintése, testületi szintû felülvizsgá-
lata. A rendeletek felülvizsgálata ütem-
terv alapján történt meg 2011. évben,

a közgyûlés 72 db rendeletet alkotott,
melybõl 16 új rendelet, 56 rendeletmó-
dosítás, illetve hatályon kívül helyezés.
- Alapító okiratok, társulási megál-
lapodások és egyéb szerzõdések,
valamint közgyûlési elõterjeszté-
sek készítése is az Önök feladatkö-
rébe tartozik…

- Az önkormányzat fenntartásában
mûködõ intézmények tekintetében
gondoskodunk az alapító okiratok fe-
lülvizsgálatáról és módosításáról. Osz-
tályunk a közoktatási és mûvelõdési
intézmények kivételével az alábbi in-
tézmények alapító okiratait kezeli:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Polgármesteri Hivatala,
Szociális Központ, Humánszolgáltató
Központ, Egészségügyi Gondnokság,
Városi Bölcsõde. A sorozatos jogsza-
bályváltozásokra tekintettel az intéz-
mények, és a Polgármesteri Hivatal ala-
pító okiratát szinte minden évben mó-
dosítani szükséges. Közremûködünk
továbbá az önkormányzat fenntartásá-
ban lévõ társulások társulási megálla-
podásainak felülvizsgálatában és aktu-
alizálásában. Az önkormányzat tagként
22 társulásban, alapítóként pedig 11
társulásban vesz részt. Az osztály köz-
remûködött a társulások megalakulásá-
nak és társulási megállapodásának elõ-
készítésében, valamint gondoskodik a
társulások legfõbb döntéshozó szervé-
nek, a Társulási Tanács ülésének jegy-
zõkönyvvezetésérõl. 
- A lakásépítési, vásárlási támoga-
tásokkal, adó-visszatérítési támo-
gatásokkal kapcsolatos jegyzõi ha-
táskört is ez az osztály látja el…

- A lakáscélú állami támogatásokról
szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet
alapján a jegyzõ elsõ fokú hatóságként
jogosult a támogatások visszafizetésé-
nek felfüggesztésére vásárlás esetén
egy évre, építkezés esetén három évre.
Abban az esetben pedig, ha a kérelem
benyújtásától számított 30 napon be-
lül az ügyfelek új ingatlant vásárolnak,
vagy használatbavételi engedélyt kap-
nak, a megfelelõ igazolások benyújtá-
sát követõen jogosult az átjegyzés tel-
jes körû intézésére. 
- Milyen egyéb feladataik vannak
még? 

- Ellátjuk a Városi Önkormányzati Ér-
dekegyeztetõ Tanács (VÖÉT) mûködé-
sével kapcsolatos feladatokat is. Köz-
remûködünk az önkormányzat által
kötött feladat-ellátási szerzõdések,
együttmûködési megállapodások elké-
szítésében, módosításának, illetve
meghosszabbításának közgyûlés elé
való terjesztésében, továbbá közremû-
ködünk a hivatali belsõ szabályzatok,
utasítások kidolgozásában. Feladataink
közé tartozik, az önkormányzati képvi-
selõk vagyonnyilatkozatainak bekéré-
se, továbbá azok nyilvántartása és meg-
õrzése is.

Sas Erzsébet

2012. április 15. 3
VÁROSHÁZI                  KOPOGTATÓ

Az önkormányzati osztály
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Feri Blanka osztályvezetõ
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Kitekintett a Kárpát-medencébe a szekszárdi boregyetem 

A Muzsla- és Lendva-hegy különleges leve
Tágította a horizontot a szekszárdi bor-
egyetem a legutóbbi szemináriumán
– kitolva a határokat északra, illetve dél-
nyugatra, a valamikori Nagy-Magyaror-
szág irányába. A muzslai, illetve lendvai
borvidék mutatkozott be (rajtuk ke-
resztül Szlovákia és Szlovénia). Igazol-
ván, hogy újat, eredetit, sokszínût a vi-
lág borászatában a francia, spanyol,
olasz, illetve az új világ borainak kiszo-
rításában a Kárpát-medence együtt
tudna felmutatni, ha képes lenne kiak-
názni a lehetõségeket mind a termesz-
tés, mind a marketing vonatkozásában.

A két tapasztalt, régi szõlész illetve
borász tárta elénk veretes nedûit: Bott
Frigyes azt bizonyította, hogy a Muzs-
la-hegy bír olyan adottságokkal, mint
például az egri borvidék, de azért a ta-
laj és a klimatikus viszonyokban akad
némi eltérés, amit a sokszínûség javá-
ra ki lehet használni. S ezt igyekszik is
bizonyítani a hozzá ellátogató sok ma-
gyar ajkú borínyencnek is, akik az Esz-
tergomtól mindössze hatvan-hetven
kilométernyire található borvidéket
felkeresik. „Frici” az itt bemutatott tra-
minijével, sauvignon blancjával, zöld
veltelinijével, különösen a rajnai riz-
lingjével azt hiszem, megvillantotta
azokat az ízeket, illatokat, amelyek az
északi borvidékeken izgalmas fehér-
borok készítését teszik lehetõvé. 

Bott Frigyes a szõlészetében egy szál
vesszõre metsz, és azt sem köti le, bo-
rászati mesterségbeli tudásában a sa-
vakkal való, úgymond, játszadozást em-
líti. Azt mondja, ez túl egy kaptafára
megy a borvidékükön.

Roppant büszke a rajnai rizlingjére,
amihez óriási empátiával közelít. Sok
helyen foglalkoznak ezzel a nagy ked-
venccel, de állítja: Muzslán jobbak az
adottságok, mint tõlük északabbra ha-
ladva, s az az illat- és ízharmónia, ami
jellemezte az itt pohárba került 2010-

es évjáratú muzslai rajnai rizlinget, ar-
ra az e fajtát kedvelõ helyi borkedvelõk
is csak elismerõen csettintettek. Õ ezt
a fajtát jelölné meg kitörési pontnak a
borvidékükön, s úgy látja, hogy a fe-
hér burgundinak és az olaszrizlingnek
van, illetve lenne még sansza az erõs ní-
vójú átlagból való kitörésre.

Mielõtt azt gondolnánk, hogy az ot-
tani hegy „vörös leve” úgy általában a
fehérborok alárendeltségében jelenik
meg, ez erõs tévedés. 

Bott Frigyes az egész Kárpát-meden-
cében pocséknak nevezhetõ 2010-es
évjáratból tárta elénk kékfrankosát va-
lamint pinot noir-ját, ami bizony egy ki-
csit egri stílusúnak tûnt, de a „pint”, az
bizony annyira jó volt, hogy csak ön-
magához volt hasonlítható. S azt, hogy
valami nagyon jó bor került a pohárba,
a „fajtaértõ” kóstolók azonnal jelezték
Frici felé: „Ez igen, ha ebbõl van több
is a kocsi hátuljában, szívesen vásárol-
nék!”... Ha ilyen egy 2010-es kékfran-
kos, akkor milyen egy jó évjáratban? –
vetõdött fel az asztaloknál. „Még nem
igazán értek be a kékfrankos ültetvé-
nyek, de 2-3 éven belül azt hiszem, bi-

zonyítjuk: tudunk mi is olyat csinálni,
mint Egerben vagy Villányban, de talán
a szekszárdiak által pordukált csúcs-
kékfrankosok polcára is kerülhetünk”
– vizionált a borász.

A CUKORRAL VALÓ JÁTÉK, 
MINT ÉLVEZETI ÉRTÉK

Lendva, az ottani mikroklíma, a talaj
egyértelmûen a fehérboroknak ked-
vez. Szó volt már Muzsla kapcsán a sa-
vakkal való játékról, a borász egyénisé-
gének a borokba vitelérõl. Na, ez aztán
markánsan jellemzõ a szekszárdi bor-
egyetemen bemutatkozott Cuk Lajos-
ra. Aki már a szõlészetben, a metszési
módszerében is jelzi, hogy egyedi úton
jár: egy szál vesszõre metsz – de csapok
nélkül! Meggyõzõdése, hogy a táp-
anyagok, egyéb ásványi anyagok így
sokkal jobban felszívódnak a vesszõk-
be. Az elõadónak is remek borász a szá-
raz és félédes borokkal egy egészen új
stílust képvisel. Ez lehet, hogy megoszt-
ja a szakmát, talán a közönséget is. De
ez utóbbi végül is leteszi a voksát – Cuk
Lajos mellé. A komoly vendéglátó
komplexumot is mûködtetõ borász fel-

mérést végzett a vendégek körében. A
visszamaradt cukorral való játék olyan
édes ízt, már-már kozmetikai szalono-
kat idézõ illatot is ad a boroknak, ami
tényleg szokatlan, különleges, olykor
meghökkentõ is. („Ez már olyan illat,
mint egy félig nyitott nõi blúzé” – je-
gyezte meg találóan a boregyetem fõ-
szervezõje, Heimann Zoltán.) 

Ez a borstílus a gazda tapasztalatai
szerint a fiatal és a nõi fogyasztók kö-
rében is nagyon népszerû, de az idõ-
sebb borivók 60 százaléka is kedveli. S
õ, mármint Cuk Lajos a többség ízlésé-
re hallgat, ez a meghatározó szempont
a borászatában. 

A cukorral és a savakkal való mes-
terkedés jellemezte a boregyetemen
bemutatott pinot blanc-t, sauvignon
blanc-t, a fûszeres traminit, de a rajnai-
és az olaszrizlinget is (ez utóbbinál a
hárs illata mellett mandula-kesernyés-
ség is kiérzõdött). A Lámafa Gyöngye
névre hallgató palackban erjesztett
pezsgõbor is sok mindent elmondott
a Lendva-hegyrõl, annak különutas ma-
gyar borászáról.

Bálint György

Bott Frigyes (Muzsla, Szlovákia), Heimann Zoltán (Szekszárd) és Cuk Lajos (Lendva, Szlovénia)

Egy magáról a szélesebb nyilvánosság
elõtt még nem sokat hallató kis borász
vitte el a pálmát a szekszárdiak közül a
kiskõrösi országos kadarka borverse-
nyen az idén. Vaskos, de egyúttal kelle-
mes meglepetés ez. Toronyi György
2011-es kadarkája fért be ezúttal a leg-
jobb nedûk közé Szekszárdról: a 98
minta közül kiválasztott 8 aranyérmes
egyike lett. Olyan jeles pincészetek is
küldtek mintát erre a hagyományos,
szekszárdi szempontból oly kedves és
fontos versenyre, mint a Mészáros, a
Dúzsi, az Eszterbauer pincészet, de je-
len voltak boraikkal Postáék is. Termé-
szetesen a tavalyi egyetlen szekszárdi
nagy aranyérmes, a fajtakedvelõ Hal-

mosi pincészet az idén sem hiányzott
a kadarka seregszemlérõl.

És ezúttal mégis éppen Toronyi
György tette le a szakértõ zsûri szerint
a legértékesebb kadarkát az asztalra a
szekszárdi történelmi borvidék képvi-
seletében.

Ha valaki tíz évvel ezelõtt azt mondta
volna neki, hogy vele ilyesmi fog megtör-
ténni, akkor az feltételezte volna arról,
aki ezt mondja, hogy az illetõ – ahogy
mondani szokás – „nem egészen százas”.
Mert neki csak annyi köze volt addig a
szõlõ- és borkultúrához, hogy évente el-
fogyasztott körülbelül 3 liter bort...

Az õt ezzel a tevékenységgel „meg-
fertõzõt” Ferenc Vilmosnak hívják (aki

nem tudná, a Szekszárdi Kertbarátkör
alapító elnöke), aki szép fokozatosan
bevitte õt a szakma tanulni vágyó lel-
kes amatõrjei közé. Ettõl kezdve fel-
gyorsultak az események: a legendás
Cinkán és a közeli Csötönyi-völgyben
kis birtokocskákra tesz szert Toronyi
György, elkészülnek az önálló borok.
Kõkeményen ragaszkodva az itteni ha-
gyományokhoz, a két tájfajtához, a kék-
frankoshoz és a kadarkához. Ez utóbbi-
hoz nagyon konzervatív módon köze-
lít: csakis, ahogy õsapáink termesztet-
ték, vagyis hagyományos tõkén - nem
kell az alacsony kordon sem! – képze-
li el a kadarkát, és a feldolgozási mód is
a legrégebbi metodikákat követi.

Már tavaly összejött neki egy bronz-
érem Kiskõrösön, az idén pedig azzal a
nem megszokottan robosztus, és az átlag-
nál vastagabb, mélybíborban pompázó
2011-es évjáratú kadarkájával rukkolt ki
Toronyi György, ami aranyéremre érde-
mesült a száz bemutatott minta közül.

Kár, hogy nem találkozhatunk ezzel
a borral a történelmi borvidéki bor-
versenyen, ahová a gazda nem nevez-
te be. Ám ez bor most „akkorát szólt”
Kiskõrösön, amire a borínyencek biz-
tosan felfigyeltek – vagy késõbb fog-
nak majd. S a ma már mintegy két hek-
tárra felfejlõdõ amatõr borász a „ho-
gyan tovább?”-ot illetõen bizony válasz-
út elé került. B. Gy.

Kiskõrösi országos kadarka borverseny

Toronyi György lett az egyetlen szekszárdi aranyérmes
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Két évtizede tart a szekszárdi Liszt Fe-
renc Zeneiskola gitárzenekara (veze-
tõjük Molnár Márta) és a németorszá-
gi testvérváros, Bietiegheim-Bissingen
gitárzenekarának kapcsolata. A fiata-
lokból álló zenekarok általában négy-
évente találkoznak egymással, Szek-
szárdon, illetve a testvérvárosban. 

A szekszárdiak szeptemberi látoga-
tását viszonozta április 3–6. között a
testvérvárosi gitárzenekar, akik a
blockflöte (furulya) együttessel együtt
érkeztek. Õket a hagyományhoz híven
a Szekszárdi Ifjúsági Vonószenekar lát-
ta vendégül.

A vendégek Szekszárdra érkezésük
elõtt Bécsben a schönbrunni kastély
kápolnájában adtak koncertet.

Városunkban a vendégzenekarok és
a Szekszárdi Gitárzenekar játékát ápri-
lis 3-án a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
dísztermében hallgathatta meg a kö-
zönség. A mûsorban többek között a
következõ szerzõk mûveit játszották:
G. P. Telemann, Pierre Passereu, Astor
Piazzola, Gustav Holst, Gien Shannon,

Sören Sieg. A koncert szép momentu-
ma volt a két gitárzenekar közös játé-
ka, és a hallgatóság brácsaszólóban és
szopránfurulyában is gyönyörködhe-
tett. A hangulatot fokozta, hogy külön-
bözõ ütõhangszerekkel is színesítették
a koncertet. A furulya (blockflöte)
együttes vezetõje Anette Bachmann, a
gitárzenekaré Bernd Gehlen volt,
mindketten hosszú évek óta vezetik
együttesüket. 

A vendégeket a Polgármesteri Hiva-
talban április 6-án vendégül látta dr.
Haag Éva alpolgármester, majd Ber-
linger Attila, a Szekszárdi Turisztikai
Kft. ügyvezetõje egy belvárosi sétára
invitálta a fiatalokat, miközben megis-
mertette õket Szekszárd nevezetessé-
geivel.

Élményekben gazdagon térhetett
haza a két vendégzenekar, akiknek a
vendéglátók még két nagyon tartalmas
programot szerveztek: Siklóson jártak
és megismerkedhettek Pécs város lát-
ványosságaival is. 

S. E. 

Német–magyar zenebarátság
Bietigheim-bissingeni fiatalok Szekszárdon

Örömzenélés – vendégek és vendéglátók
Vezényel: Anette Bachmann

Virtuális sétát tehetünk hazánk mûemlékeiben
Három dimenzióban (3D) egy, a való-
ságos világgal szinte teljesen megegye-
zõ, megtévesztõen hasonló kép tárul
elénk. Különösen érdekes látványvilá-
got nyithat meg e technika akkor is, ha
a múlt megismerésére használják fel. A
szekszárdi Pazirik Kft. ezt teszi, oly
messzemenõ profizmussal, hogy a vi-
lágon egyedülálló képmegjelenítéssel
dolgozó csapata nemrég a simon-
tornyai vár digitális rekonstrukciójá-
nak fotójával rákerülhetett a National
Geographic magazin címlapjára is.
Március 29-én az Illyés Gyula Megyei

Könyvtárban nyílt alkalma a nagyérde-
mûnek betekinteni a cég által létreho-
zott mesés világ rejtelmeibe. A helyszí-
nen a szekszárdi kft. térinformatiku-
sa, Balogh András, valamint a Simon-
tornyai Vármúzeum vezetõje, K. Né-
meth András tárta fel az érdeklõdõk
számára e különleges módszerrel ké-
szülõ grafikák mibenlétét.

A cég ügyvezetõje kijelentette: sze-
reti, ha vitát generál, s gondolkodásra
készteti az embereket egy-egy rekonst-
rukciójuk. Véleménye szerint a koráb-
bi korok várainak, templomainak vir-
tuális újraépítése a közeljövõt illetõen
az oktatásban, az idegenforgalomban,

de a tudomány közérthetõ közlésében
is óriási szerepet játszhat. Fontos a
szakmai hitelesség kérdése is, hiszen az
1964-ben létrehozott Velencei Charta
szerint az épített rekonstrukciók terü-
lete szabályozás alá esik, ennél fogva
csupán azt szabad megépíteni, amiben
100%-ban biztos a régészet. 

A bemutatón megtekinthettük, mi-
ként változott koronként a XIII.század-
ban egy lakótoronnyal felépült simon-
tornyai vár, a Lackfiak által a XIV. század-
ban épített palotaszárny-bõvítésen ke-
resztül a XV-XVI. századi feltételezett ál-
lapotáig, amikorra már az épület másik
oldalán találjuk az épület kaputornyát. 

A szekszárdi bencés apátság erede-
ti állapotát is láthattuk, amely szó sze-
rint lenyûgözte az érdeklõdõ szeme-
ket, hiszen elénk tárult I. Béla sírja a
közelében helyet kapó korabeli oltár-
ral, megtekinthettük az épület román
kori szûk lõrésszerû ablakait, amelye-
ket a gótikus korban már nagyobb nyí-
lásokra alakítottak át. 

A cég történelmi figurákat is készít,
amelyek mozgása egy kétdimenziós
kamera állását követi felvételeiken.
Munkájuk során igyekeznek minél
több régészeti és archeo-botanikai
szempontot figyelembe venni a külsõ
környezetet (fák, bokrok, patakok),
vagy a belsõ terek feltételezett színvilá-
gát (faltextúrák, vakolatok) tekintve. A
technikát érzékletesebbé teszi az is,
hogy hangérzékeny, így, ha a számító-
gépes grafikákon egy kovácsmester
mozgó figurája felé közelítünk, mun-
kájának zaja erõteljesebbé válik. Az elõ-
adáson Pécs domonkos kolostorának
rekonstrukciós felvételeit is megszem-
lélhettük. Ennek különlegességét az
adta, hogy a helyszínen, ahol ma egy
jellegtelen utca húzódik, egy laptoppal
a kézben, 360°-os szögben körbefor-
dulva láthatja az ember az egykori épü-
leteket, amelyek a mai utca vonalát ke-
resztezték. A cég munkájára hazánk-
ban és külföldön egyaránt nagy igény
mutatkozik, ám a 3D-s technika igen
drága mulatság. Gyimóthy Levente

A simontornyai vár a 16. században – tájrekonstrukcióval

A Miskolc melletti keleméri
Mohosvár rekonstrukciója 
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ÓVODAI BEÍRATÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2011. (II. 17.) számú
határozata alapján értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2012/2013. nevelési évre
Szekszárd város óvodáiba a beíratás

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

lesz a következő helyszíneken:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AAmmrreeiinnnnéé  ddrr..  GGááll  KKllaauuddiiaa  jjeeggyyzzőő

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIllllyyééss  GGyyuullaa  GGyyaakkoorrllóóiisskkoollaa,,  
AAllaappffookkúú  MMűűvvéésszzeettii  IIsskkoollaa  ééss  GGyyaakkoorrllóóóóvvooddaa

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

KKaatthhoolliisscchhee  GGrruunnddsscchhuullee  ééss  
SSzzeenntt  RRiittaa  KKaattoolliikkuuss  ÓÓvvooddaa  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felhívás a lakossághoz a veszettség elleni védekezésrõl
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állat-
nál egyaránt halálos kimenetelû betegség.
2. A betegség legfõbb terjesztõje a róka.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerûbb
módszerét – a rókák veszettség elleni vakcinázá-
sát – Európában évek óta sikerrel alkalmazzák.
1992 októberében hazánkban is megkezdõdött
a rókák vakcinázása. Elsõ alkalommal a nyugati
határövezetben, az osztrák határtól számított
kb. 25–30 km-es sávban került kihelyezésre a
csalétek-vakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fóliakapszulát az ember
számára bûzös, de a rókák által kedvelt ízû és
szagú csalétekbe rejtik, amely gyufásdoboz ala-
kú és nagyságú, szürkésbarna színû. A róka, mi-
közben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszu-
lát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repü-
lõgéprõl történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állat-
ra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihe-
lyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZA-
BAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem sza-
bad felvágni vagy széttörni, mert a vakcinavírus
a bõrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet.
Amennyiben ez mégis megtörténik, az alábbi
biztonsági élõírásokat kell alkalmazni:

a) ha a vakcina ép bõrfelületre kerül, elegen-
dõ a jódtartalmú fertõtlenítõszerrel vagy en-
nek hiányában 70%-os alkohollal történõ lemo-
sás. Mindkettõ beszerezhetõ a gyógyszertárak-

ban. A jódtartalmú fertõtlenítõszer használata
során keletkezett barnás folt szappanos lemo-
sással eltávolítható.

Ilyen jellegû érintkezés esetén védõoltásra
nincs szükség;

b) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálka-
hártyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ
KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétõl
számított tizennégy napig az ebeket megkötve
vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórá-
zon szabad közterületre vinni. A jelzett idõszak
alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS!

Ezek a korlátozó intézkedések elsõsorban a
vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a
kóborló ebek vagy legelõ állatok ne vehessék
fel a rókák számára kihelyezett csalétkeket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon
élõ vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érin-
tetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖ-
ZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKOR-
MÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.
9. Kérjük, a fentiekrõl gyermekét is tájékoztas-
sa.
10. További felvilágosítással az Önök körzeté-
ben élõ állatorvosok és orvosok szolgálnak.
11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDÕ-
PONTJA: 2012. április 16. – április 21.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

Felkészülés vasúti 
balesetek kezelésére

A vasúti közlekedés során történõ balesetek gyors és pon-
tos kezeléséhez szükséges speciális vasúti ismereteket sze-
rezhettek meg a BM OKF és a MÁV-Trakció Zrt. közös to-
vábbképzésén a tûzoltást és a mûszaki mentést irányító
állomány részt vevõ tagjai a MÁV dombóvári telephelyén
április 10-én.Országszerte közel 650, hivatásos és önkor-
mányzati tûzoltóságon dolgozó szolgálat- és rajparancs-
nok az április 26-ig tartó egy hónapos kurzus során elmé-
leti és gyakorlati tudnivalókat sajátít el.

A kétórás elméleti és további kétszer két óra gyakorla-
ti oktatás során a beavatkozásokat irányító állomány a
vasúti jármûvekben keletkezett tüzek oltásához, illetve a
vasúti pályákon történõ mûszaki mentésekhez szüksé-
ges naprakész információkhoz jutott hozzá. 

A dombóvári képzésen Tolna és Somogy megyébõl
összesen 23 fõ vett részt, akik tûzoltósági felügyelõi, szol-
gálatparancsnoki munkát látnak el, vagy az április 1-jével
megalakult KMSZ-ben (Katasztrófavédelmi Mûveleti
Szolgálat) teljesítenek szolgálatot.

A képzés alapelve a gyakorlatiasság, éppen ezért az
elõadások mellett az interaktív technikákat és demonst-
ratív gyakorlati foglalkozásokat helyezték elõtérbe. A
gyakorlati foglalkozás során egyebek közt a vontató jár-
mûvekkel, ezen belül a dízelmozdonyok jármûszerkeze-
ti felépítésével, az erõátviteli rendszer általános tudniva-
lóival, a gépészeti telephelyeken rendelkezésre álló moz-
donytípusok sajátosságaival találkoztak a hallgatók.
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MEGHÍVÓ
A „JASZLICE” Családsegítõ Közhasznú Alapítvány FÓRUMOT szervez.

2012. április 18-án 17.00-kor
Helyszín: Szekszárd-szõlõhegyi óvoda

Téma: Új családi napközi létrehozása Szekszárd-Szõlõhegyen

NAPIRENDEK: • Tájékoztató a családi napközi ellátási formáról 
• A családi napközi szakmai programjának bemutatása 

• Igényfelmérés
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
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Korai fejlesztés – abszolút játékosan
Balogh Krisztina: „A pályázaton nyert negyvenmilliót új eszközökre fordítja az EGYMI”

Az eredetileg holland tolmács és
idegenvezető, a mindig mosolygó
gyógytestnevelő Tam Gabriella
Balogh Krisztinának adta át a jel-
képes stafétabotot. A mosolygás-
sal szintén nem spóroló Krisztina
az EGYMI Pedagógiai Szakszolgá-
lat megyei szervezetének munka-
társa, a kicsi babák korai fejleszté-
sével is foglalkozó szakember. A
rend kedvéért említjük, hogy ko-
rábban ő vezette a Mocorgó ját-
szóházat.

– Kezdjük a korai fejlesztéssel. Ez
milyen idõs kicsinyeket érint és
konkrétan kiket, miért?

– Korai fejlesztésrõl nullától ötéves
korig beszélünk. Például olyan mozgá-
sukban kicsit elmaradt kisbabákat hoz-
nak, akiknél késve indulnak meg bizo-
nyos folyamatok, vagy egy-egy fejlõdé-
si fázis kimarad, például: nem kúsznak,
nem másznak, vagy mindezt egészen
rövid ideig teszik.
– Mennyi ideig „illendõ” kúszni-
mászni?

– Legalább két hónapig, de inkább
tovább.
– A kismama ezt pontosan honnan
tudja?

– Tudhatja is, de sokat segítenek a
védõnõk, akikkel folyamatos kapcso-
latban vagyunk, el-eljönnek egy-egy
foglalkozásra. De a gyerekorvosok is fi-
gyelemmel kísérik minden tekintet-
ben a babák fejlõdését, s ha valami
problémát észlelnek, javasolják intéz-
ményünk felkeresését. A másik gyako-
ri ok, amikor a kicsi – elsõsorban a fi-
úk – betölti a 2-2,5 évét, de beszédben
még sehol nincs.  
– Milyen módszert alkalmaznak a
beszéd beindulása érdekében?

– Mozgásterápiát, ami segíti a be-
szédkészség kialakulását, ugyanakkor a
mozgásuk is fejlõdik. Hangsúlyozom, a
gyerekek fejlesztése kizárólag játékos
formában történik – mondókák, dalok
kíséretében.
– Korosztályt vagy problémakört
illetõen kik következnek a csöpp-
ségek után?

– A gyerekek háromévesen óvodába
mennek. Azok maradnak nálunk, akik-
nél súlyosabbak a problémák, akár fo-
gyatékosságot észlelünk, de a halmo-
zottan sérültek is fejlesztõ felkészítés-
ben részesülnek. A súlyosan fogyatéko-
sok is nálunk maradnak, akár 18 éves
korukig. Õket a szüleik behordják hoz-
zánk hetente több alkalommal. Akik
nem szállíthatók, azokhoz rendszere-
sen mi járunk ki, s odahaza tartjuk a fej-
lesztõ foglalkozásokat.
– Mit takar a többes szám? Kikkel
dolgozik együtt?

– Konduktorral, logopédussal és
gyógypedagógusokkal, helyileg a Barti-

na utca 21. szám alatt található épüle-
tünkben.
– Már telefonon is boldogan emlí-
tette, hogy „pénz áll a házhoz”.

– Annyira örülünk, hogy egy TÁ-
MOP-pályázaton negyvenmillió forin-
tot nyertünk! Az összeg nagy részét új
terápiák bevezetésére és az azokhoz
szükséges fejlesztõ játékok – billegõk,
forgótölcsérek, gördeszkák – beszer-
zésére fordítjuk.
– Mi az a forgótölcsér?

– Valóban egy tölcsér formájú játék,
amibe beleül a gyerkõc, s a szülõ for-
gatja.
– Ez az érzés nem rémíti meg õket?

– Nem! A legtöbben élvezik, sõt van-
nak, akik éppen ezt az ingert „kérik, ke-
resik”. Akiket ez zavar, azoknak más-
milyen – hasonló eredményt adó –, az-
az az idegrendszer érését serkentõ, já-
tékos mozgásokat választunk. De van-
nak, akik imádják a „tölcsérezést”. 
– A javulás, az eredmény mérhetõ?

– Igen nagyon jól, bár mi elsõsorban
a tünetekkel dolgozunk. Ezt úgy kell
érteni, hogy bizonyos mozgások nem
indultak be – például a 8-9 hónapos ba-
ba még nem fordult meg –, ami nem a
kicsi lustaságát jelzi. Különösen akkor
nem, ha más tünetek is felmerülnek,
mondjuk, hiányzik a kitámasztás, vagy
bizonyos reflexek még nem kezdtek
leépülni. 
– Ezt hogy kell érteni?

– Számos reflexszel születünk. Ezek
egy része leépül, más része átalakul, a
többi megmarad. Az utóbbira példa a
kapaszkodó reflex. Ugye, a kisbaba ka-
paszkodik a mamájába, ám mikor ki-
nyílik a keze, ez a reflex „eltûnik”, vi-

szont amikor beülünk a fogorvosi
székbe, újból elõjön. Ami biztosan
megmarad, az a Morro reflex. A baba
egy hirtelen mozdulatra szétcsapja a
kezét, de ez nagyobb ijedtségre felnõtt-
nél is kiváltódik.
– Hány gyereket fogad az „EGYMI”?

– Nagyon sokat. Hozzám konkrétan
ötvenen járnak: van, aki egyéni, a több-
ség csoportos foglalkozásra, de sokan
mindkettõre. A csoportos foglalkozá-
sok igen változatosak. Vannak, akik
nagymozgást javító foglalkozás részt-
vevõi, mások a finommozgást – kéz-
mûveskedés, festés, ragasztás – javító
csoport tagjai.
– A szülõk ilyenkor mivel foglala-
toskodnak?

– Ugyanazzal, mint a csemetéjük.
Aktívan bekapcsolódnak a munkába,
amivel növelik gyermekük biztonság-
érzetét, miközben elsajátítják a felada-
tokat. Így elérjük azt a célt, hogy oda-
haza is gyakorolják az itt tanultakat.
– Felelõsségteljesek a szülõk? So-
kan aggódják túl gyermekük prob-
lémáját?

– Nagyon különbözõek. A többség
nagyon együttmûködõ kisgyermeke
érdekében. De sajnos vannak olyanok
is, akik otthon nem folytatják a szüksé-
ges munkát. A túlaggódás a nagyon fi-
atal és az idõs szülõk esetében tapasz-
talható. Egyébként azokkal lehet jól
együtt dolgozni, akik pontosan tudják,
milyen célból járnak hozzánk, s „ezer-
rel” végzik a feladatokat.
– Némileg túlzó a kérdés, ugyanak-
kor egyértelmûen adódik a szava-
iból, finom küllemébõl: Krisztina
eleve erre született?

– „Gyárilag” textiltervezõnek készül-
tem, mivel a kreativitás erõsen benne
van a családomban. Ám a „textiles” kö-
zépiskola negyedikeseként eldöntöt-
tem, gyerekekkel szeretnék foglalkoz-
ni. De még nem rajzolódott ki ponto-
san, hogy miként. Képesítés nélküli-
ként elszegõdtem egy óvodába, ahol
nagyon szerettem együtt dolgozni a
gyerekekkel. Különösen a problémák-
kal küzdõk foglalkoztattak, nekik sze-
rettem volna segíteni. Rájöttem és
megtapasztaltam a mozgás segítõ tá-
mogatásának áldásosságát, ezért több
mozgásterápiás tanfolyamot is elvégez-
tem, mellette a gyógytestnevelést is,
hogy az anatómia ismeretével és sok
mással együtt megismerjem a folyama-
tokat, s korrektül átlássam a mozgáste-
rápiákat. Éreztem, ha azt akarom, hogy
a gyermekek érdekében kerek legyen
minden, szükséges a gyógypedagógu-
si végzettség. Ezért Kaposváron elvé-
geztem ezt a fõiskolát is.   
– Az itteni – akár több évig tartó –
foglalkozásokért mennyit kell fi-
zetni? 

– Teljesen ingyenes. Egyetlen krité-
rium van, hogy a szakértõi bizottság a
gyermek vizsgálatát követõen a mi in-
tézményünket jelölje ki a fejlesztésre.
Az anyagiakkal kapcsolatban még el-
mondom, hogy az utazási költséget is
térítjük a megfelelõ szabályok szerint.
– Jól tudom, hogy Krisztináéknak
három gyermekük van?

– Pontosan. Nagy fiunk, Marci 12
éves, hatodik osztályos a szekszárdi
Waldorf-iskolában. Ágnesünk szintén
az abszolút gyerekcentrikus iskola ne-
gyedik osztályosa. A gyerekekkel
egyetemben mi is nagyon szeretjük
ezt az életre nevelõ iskolát. A tananya-
got sokszor egészen más megközelí-
tésben, bõvebben és élvezetesebb for-
mában oktatják, emellett sok kétkezi
dolgot is megtanulnak. Úgyhogy 
majd felnõttként nem okoz nekik fej-
fájást, ha elromlik valami, de a kemen-
ceépítés is kézenfekvõ számukra. A
nagyon nyitott, nagyon barátságos
négyesztendõs Barna a Waldorf-óvo-
dába jár. Férjem, Gábor agrármérnök,
õ is nagyon szereti a szakmáját. Csa-
ládja akkor költözött ide, amikor õ ka-
tona volt. Egy német cég regionális
értékesítési vezetõje. Nagyon szere-
tünk kirándulni, városokat felfedezni,
amiben már Barna is örömét leli.
Anyukámékkal egy utcában lakunk,
tehát nagyon szoros a kapcsolatunk.
Anyósomékkal szintén, õk is nagyon
ragaszkodnak az unokákhoz.
– Végül „kérem a következõt”.

– Az angoltanár, ma már szoptatási
tanácsadó és baba-mama klubvezetõ
Csákó Fruzsinát faggassa a hivatásából
adódó témákról.

V. Horváth Mária
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Újvárosi nagytakarítás
Húsvét elõtt Szekszárd Újvárosában a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program
keretében újvárosi nagytakarítást tartottak. A programot a Szekszárd-újvárosi Ró-
mai Katolikus Társaskör hirdette meg, majd Horváth Jánosné, Edit, a társaskör
általános elnökhelyettese felhívására csatlakozott a Garay János Általános Iskola
és a Kolping Katolikus Szakképzõ Iskola is.

Így a korábbi évekhez hasonlóan idén is közvetlenül az ünnep elõtt, április 
4-én, szerdán délelõtt a Zrínyi utcai általános iskola gyermekei és a Kolpingba já-
ró diákok indultak el tanáraikkal az újvárosi utcákon, és szedték össze a szeme-
tet, majd délután 50 fõs – nem csak a társaskör tagjaiból álló – lelkes csapat gyü-
lekezett a Szent István Ház elõtt, és szedték össze a hulladékot az újvárosi temp-
lom parkjában, illetve tették rendbe a templomkertet. 

A takarítás keretében egy kis teherautónyi szemetet szedtek össze, melyet Mol-
nár József, társasköri tag jóvoltából egybõl el is szállítottak az Epreskert utcai sze-
métlerakóba. Horváth Jánosné tájékoztatása szerint a társaskör következõ alkalom-
mal a június eleji Úrnapjára tervez nagytakarítást az újvárosi templom környékén.

Megmentésre vár

Megmentésre vár GARAY JÁNOS
költõ (Szekszárd, 1812 – Pest, 1853)
szüleinek és testvéreinek sírja.

„Ötven évet együtt töltött hû párt
föd e sír itt, és e szerény emléket
gyermeki hála tevé rá. Míg föltá-
mad a hû pár, béke lebegjen e sí-
ron.”

Síremlékükön voltak olvashatók
ezek a sorok. A nevek és az évszámok
még megmenthetõk lesznek, ha köz-
adakozással összegyûjthetõ a felújítás
ára. Városunk kétszáz éve született fia
Budapesten nyugszik a Kerepesi úti
temetõben.  

A 12 gyermeket nevelõ szülõk, Garay
János (1777–1861) és felesége, Walter

Zsuzsanna (1788–1864) Szekszárdon pi-
hennek az alsóvárosi temetõben. A sír
sürgõs felújításra szorul. Ehhez kérjük a
jeles szekszárdi család és költõ fiuk em-
lékét tisztelõk bármekkora összegû ado-
mányát. (Völgység–Hegyhát Takarék-
szövetkezet, 71800037 - 11153030, Szek-
szárd, Széchenyi utca 62.)

Köszönetet mondunk az eddigi
(1000, 3000 és 5000 Ft összegû) befi-
zetésekért Császár Viktória, Horváth
Endre, K. J., Leskó Andrásné, Pekoli
Miklós és Taróczy Tamásné adományo-
zóknak. A további adakozókról és a
munka elvégzésérõl hírt fogunk adni.

Köszönettel: a Tolna Megyei 
Honismereti Egyesület

A költõ
szülei és
testvére
az alsóvá-
rosi teme-
tõben
nyugsza-
nak

Nyugdíjasok 
figyelmébe

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata szervezé-
sében május 8-án (kedden) 13.00 óra-
kor dr. Tóth Nándor szájsebész fõor-
vos elõadást tart Idõskori fogászati
megbetegedések és gyógyításuk cím-
mel a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza dísztermében (Szent
István tér 15–17.). Az elõadás elõtt
anyák napi mûsorral köszönti az édes-
anyákat és a nagymamákat: Csötönyi
László versmondó, a Gemenc Tánc
Sport Egyesület, a Mondschein Német
Nemzetiségi Kórus Egyesület nõi kóru-
sa, Pató Lili tanuló (zongora), Haff-
nerné Hauszer Beáta énektanárnõ
(ének). Szeretettel várnak minden ked-
ves érdeklõdõ nyugdíjast.

Akvarellkiállítás
Haás Mária akvarelljeibõl nyílik kiállítás
április 17-én 17.00 órakor Szekszárdon,
a Pick-up Étteremben (korábban Olí-
va, Tinódi u. 1.). A kiállítást Lönhard Fe-
renc, a Bárka Mûvészeti Szalon Egyesü-
let elnöke nyitja meg. Közremûködik Si-
mon Janka (vers) és Deák Roland (gi-
tár). A kiállítás május közepéig látogat-
ható az étterem nyitvatartási idejében.

Tolnatáj Televízió
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.

Nem tudta megismételni az elsõ és a má-
sodik meccsen nyújtott teljesítményét
az Atomerõmû KSC Szekszárd kosárlab-
dacsapata a rájátszásban, az 5–8. helyek
egyikéért zajló mérkõzéssorozat harma-
dik találkozóján a Ferencváros otthoná-
ban. Csütörtökön este 1-1-es állás után a
zöld-fehérek végig kézben tartották a
meccset, s a találkozó nagy részében jel-
lemzõ hét-nyolc pontos elõnyüket a har-
madik negyedben megduplázták. 

A KSC ezúttal mind védekezésben,
mind támadásban mélyen önmaga alatt
teljesített, úgy tûnt, hogy erre a meccs-
re, elsõsorban mentálisan „elfogyott” a
csapat. A kulcsemberek közül csak a lé-
giós Milica Cvetanovics teljesítménye
emelkedett az átlag fölé, s helyenként De-
meter Anita megoldásai voltak még di-
csérhetõek. A többiek nem tudtak mit
kezdeni az FTC gyorsabb, agresszívebb já-
tékával: nem sikerült kikapcsolni a játék-
ból az Englert–Szlimák–Hegedûs-triót. 

Az elsõ félidõ végén a szekszárdi kispa-
don ülõk heves tiltakozásba kezdtek a játék-
vezetõ mûködése miatt. Okkal. Ugyanis
húsz büntetõt ítéltek meg ebben a játék-
részben a Fradi javára, míg a Szekszárd
mindössze négyet dobhatott. A házigazdák
javára megítélt büntetõk, faultok legalább fe-
le igazságtalan volt, így a szekszárdi csapatot
még a játékvezetõi ítéletek is sújtották a har-
madik, egyben döntõ mérkõzésen. A 7–8.
helyért a Bajával mérkõzik meg az Atomerõ-
mû KSC Szekszárd együttese. B. Gy.

A hetedik helyért
küzdhet a KSC

Szekszárd

Szekszárdra érkeztek a magyar zarándokok

Április 11-én városunkba érkeztek a
Magyar Zarándokút 2012. évi megnyi-
tó zarándoklatának résztvevõi. A kis
csapat március 30-án Esztergomból
indult és Dobogókõ, Pilisszentiván,
Budapest, Szigetszentmiklós, Dabas,
Kunszentmiklós, Apostag, Harta, Ka-
locsa, Hajós és Dusnok érintésével ju-
tottak el városunkba, ahol a Kolping
Szakképzõ Iskola palánki úti épületé-
ben szálltak meg. Másnap reggel a vá-
rosházán találkoztak Horváth István
polgármesterrel, dr. Haag Éva alpol-
gármesterrel, Csillagné Szánthó Poli-
xénával, a humánbizottság elnökével
és Berlinger Attilával, a Szekszárdi Tu-
risztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõjé-
vel. Némi frissítõ elfogyasztása köz-
ben beszélgettek az úton szerzett ta-
pasztalataikról, és szekszárdi zarán-
dokszállások létrehozásának lehetõsé-
geirõl. Amint Rumi Imre, az egyesület

elnöke elmondta, útjuk során átlago-
san napi 30 kilométert gyalogoltak
változó idõjárási viszonyok között,
amiben volt félnapos havazás és 28
Celsius-fokos meleg is. A Magyar Za-
rándokút Egyesület azzal a fõ céllal
alakult, hogy létrehozza, a spanyolor-
szági El Caminóhoz hasonló, hálózati
jelleggel, folyamatosan mûködõ, ha-
zai kulturális hagyományokon alapu-
ló Magyar Zarándokutat. Az elsõ za-
rándokcsoport tavaly járt városunk-
ban. A kis csapat tagjai most: dr. Bar-
náné Károsi Klára, Cserhátiné Kovács
Edit, Cseresnyésné Kiss Magdolna,
Egri Zsuzsanna, dr. Font Éva, Gacsal
Rozália, Schmittné Makray Katalin és
Rumi Imre. Szekszárdon csatlakozott
hozzájuk Kõszegi László, Dabas pol-
gármestere is. A zarándokok a terv
szerint április 15-én érkeznek meg
Máriagyüdre.       csi

A városvezetõkkel a polgármesteri hivatalban
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Parázs a parton
Amint kiszálltak a partra, parazsat
láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jé-
zus így szólt hozzájuk: „Hozzatok a
most fogott halakból!” Simon Péter
beszállt, és kivonta a partra a hálót,
amely tele volt nagy halakkal, szám
szerint százötvenhárommal; és bár
ilyen sok volt, nem szakadt el a há-
ló. Jézus erre ezt mondta nekik: „Jöj-
jetek, egyetek!”

(Jn 21, 9-12)

János evangéliumának ez a részlete
a feltámadás utáni történetek egyiké-
ben található. A tanítványok egy kis
csoportja visszatér régi foglalkozá-
sukhoz: halászni mennek. Fáradozá-
suk azonban hiábavaló. Egész éjsza-
ka megfeszített erõvel dolgoznak, de
reggel még mindig üres a háló, s ve-
le együtt talán üres a remény, üres az

öröm, üres az önbecsülés is... Ám
ekkor feltûnik a parton a Feltámadott
Úr. Lám, Õ él, valóban feltámadt! S
egyetlen szavára megtelik a tanítvá-
nyok hálója hallal. „Mert nélkülem
semmit sem tudtok cselekedni” (Jn
15, 5) – mondta korábban a Mester,
s a tanítványok most tanulják a leckét:
bizony ez így van! De Õvele minden-
re van erõ – ezt is megtapasztalják.
Péter és a többiek partra térve bizo-
nyára megdöbbentek. Valószínûleg
azt gondolták, hogy Jézus abban az

órában jött oda közel hozzájuk. Ám a
parton parazsat fedeznek fel, s a pa-
rázson ott sülnek a halak, a kenyerek.
Jézus már régóta ott volt! Talán mind-
végig. Miközben õk harcukat vívták
az elemekkel és saját magukkal – a
Feltámadott Úr ott „õrizte õket” a par-
ton. S közben reggelit készített! Mi-
lyen apróságnak tûnõ dolog és még-
is mennyi mindent elárul Jézusról. Õ
feltámadt, él és uralkodik. Nem feltét-
lenül avatkozik be kéretlenül tanítvá-
nyai munkájába, de szemmel tartja
övéit és elõkészíti azt, amire szükség
van: az erõt adó táplálékot. 
Krisztus feltámadt – valóban feltá-
madt! Ezért remélhetjük életünk ese-
ményeinek „partján” mi is a csodát.
Az a parázs és a rajta sülõ kenyér és
hal több mint reggeli az éhes halá-
szoknak – jelenlétének, gondoskodó
figyelmének, bölcsességének, irgal-
masságának jelei.
Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

E heti rejtvényünk megfejtését április 22-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Az április 1-jei rejtvény helyes megfejtése: Szabadi Mihály, Sióagárd.
A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert: Pósta Gréta, Szekszárd, Vincellér u. 28. Gratulálunk! A könyvet
postán küldjük el.

Evangélium

Vetélkedõ iskolásoknak
A Duna kincsei címmel indít termé-
szetismereti és honismereti vetélkedõt
a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgató-
ság Baranya és Tolna megyei felsõ
tagozatosok számára. A játéksorozat ke-
retében két levelezõfordulót, illetve a
két megyében egy-egy akciónapi rész-
vételt kell teljesíteni a csapatoknak. A
vetélkedõ fõdíja: a Kopácsi-rét Natúr-
park területére szervezett jutalomki-
rándulás. Jelentkezési határidõ: április
16. E-mail: dunakincsei@gmail.com. Te-
lefon: 30/509-7053.

Szomorúan tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, hogy szeretett 
tagunk, barátunk, a társaskör 

korábbi világi elnöke,

FÖGLEIN JÓZSEF
(Füsti)

(Szekszárd, Csatári u. 74. szám alatti lakos)

életének 65. évében hosszú,
türelmesen viselt betegségében
2012. április 7-én, szombaton
visszaadta lelkét Teremtõnknek.

Utolsó útjára 2012. április 21-én,
szombaton 13 órakor kísérjük a
szekszárdi alsóvárosi temetõben.
Engesztelõ miseáldozatot 2012.
április 20-án, pénteken este 5
órakor mutatunk be érte a szek-
szárdi belvárosi templomban.

A gyászoló család, rokonok, barátok
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„Ki mondta, hogy nem 
lehetsz öko-logikus?”

A címbéli kérdés volt annak a pályázat-
nak a vezérfonala, amelyen a PTE Illyés
Gyula Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorló-
óvoda a KEOP 6.1.0/A-11 pályázati konst-
rukció keretén belül nyert. 

Az intézmény a fenntartható életmó-
dot és az ehhez kapcsolódó szemléletfor-
málást tûzte ki célul. A 4 950 300 Ft támo-
gatásból öt rendezvényt valósítanak meg
április és május hónapban. A foglalkozá-
sokon 436 általános iskolás tanuló és 68
óvodás vesz részt. 

Ottjártunkkor éppen az egyik rendez-
vénybe csöppentünk, ahol dr. Horváth-
né Papp Ibolya fõiskolai adjunktus kör-
nyezetnevelési szakember elõadását hall-
gatta 137 tanuló, 7-8. osztá-
lyosok. Az elõadást az érdekes
és élvezetes „Otthonunk” cí-
mû filmmel illusztrálta az ad-
junktusnõ. A film és az ezt kö-
vetõ beszélgetés arra hívta fel
a figyelmet, hogy fél évszáza-
da a legkülönfélébb módon
pusztítjuk Földünket, illetve,
hogy mit tud tenni a ma em-
bere ennek a folyamatnak a
megállítása érdekében. 

A beszélgetés után magyar
gyártmányú bioélelmiszerek-
bõl készült ételeket kóstolhat-
tak a fiatalok. A többi prog-

ram is igen izgalmasnak ígérkezik, hiszen
hulladékból kreatív foglalkozáson kom-
pozíciókat készítenek, kiszámíthatják sa-
ját és családjuk öko-lábnyomát és inter-
netes oldalakon böngészhetnek a témával
kapcsolatban. 

A tanulók számára rajz- illetve fotópá-
lyázatot is hirdet az intézmény, és az el-
készült munkákból kiállítást rendeznek.
A legjobb alkotásokat értékes díjakkal ju-
talmazzák.

– Ez csak a kezdet – mondta Gabi Gab-
riella, a rendezvények szervezõje –, má-
jus végén szeretnénk beszámolni arról,
milyen sikere és tanulsága volt ennek a
sorozatnak. (X)

A gyerekek bioételeket is kóstolhattak

VILÁGSZTÁROK SZEKSZÁRDON!

Tíz perces álló tapsvihar öt kontinensen!
A Kaukázusi Grúz Nemzeti Táncegyüt-
tes – Legacy Közép Európai turnéja al-
kalmából Magyarországon! A Csoda
most mindenkinek látható!

Szimpla, dupla, tripla. Legalábbis a
levegõben biztos. Elképesztõ, hogy mi-
re képes egy ember, ha 4 éves kora óta
ki sem jön a próbaterembõl. Gondo-
lom, azt Önök sem tudták, hogy Grú-
ziában a tánc olyan, mint nálunk a test-
nevelésóra, hát én sem. Ez annyit je-
lent, hogy 14 éves korig kötelezõ a
tánctanulás. Ilyetén módon közel 
200 000 diák közül választják ki azt a
60-70 legjobbat, akik képviselik ezt az
amúgy is misztikus és izgalmas orszá-
got. Ilyen egyszerû világhírû együttest
csinálni. A Georgian Storm címû pro-
dukció nem véletlenül járta be a világ
legnagyobb színpadait. Ilyen tüzes
temperamentum, ilyen elsöprõ ener-
gia ritkán látható és érezhetõ a színpa-
don. A több mint 2000 elõadást meg-
élt szuperprodukció egy nagyon egy-
szerû, de igaz mottója: 10 perces álló
tapsvihar 5 kontinensen! Valóban, a
több mint 2 millió nézõ nem téved-
het! A mágikus elõadásmód, a szín-
pompás ruhák és díszletek tökéletes
képet adnak a Kaukázus õsi kultúrájá-
ról, szemet gyönyörködtetõ látvánnyal
gazdagítva a nézõket. A Georgian
Storm a jó és a gonosz harcáról, a há-

borúkról, gyõzelmekrõl, szeretetrõl,
életrõl és halálról, a grúz nép bátorsá-
gáról szól. Ha azt hiszik, hogy mindezt
nem lehet eltáncolni, akkor nagyon té-
vednek! 

A mûsor 2012. április 29-én a tánc
világnapja alkalmából lesz látható a
szekszárdi sportcsarnokban. Figye-
lem, csak egy elõadás lesz.

A bemutató idõtartama 2x45 perc.
www.livepoint.hu/georgianstorm.

Jegyek korlátozott számban a Tour-
informban: +36-74/315-198. (X)
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Alakul az új generációs szekszárdi futócsoport
Pap Endre országos serdülõ bajnoki címet szerzett 6 km-en

A legutóbbi tehetséges közép- és hosz-
szútávfutó nagygeneráció (Pap M, Szõ-
ke, Kustos, Zsigmond, Ohn) kiröppe-
nésével) maga Németh Gyula, a Szek-
szárdi AC edzõje is féltette az évtizede-
ken át eredményes szakágat az esetleges
látványos visszaeséstõl. Olyantól, amire
a hetvenes évektõl egészen mostanáig
nem volt példa a szekszárdi futóatlétika
történetében, s ami más nagyobb váro-
sok nagyobb klubjainál már korábban
bekövetkezett. Ám úgy tûnik, annak el-
lenére, hogy egyre kevesebb gyerek
akar atléta lenni országszerte, Szekszárd
át tudja hidalni – mint megannyiszor a
múltban – a generációs ûrt. 

KÉT VÁROSI KLUB EGYÜTT-
MÛKÖDÉSÉNEK SZÉP PÉLDÁJA

Talán azért is, mert ugyan két atlétikai
klub is létezik, de nem egymás ellen,
hanem egymást segítve dolgoznak. A
múlt héten a serdülõ korosztályban or-
szágos kismaratoni bajnoki címet szer-
zett, várdombi Pap Endre esete is pél-
da erre. A srác két évvel ezelõtt a Szek-
szárdi AK SE-hez került, amelynél a
klubalapító trénerrel, Scherer Tamás-
sal dolgozott. De a fõként rövidtávfu-

tókkal és ugrókkal foglalkozó szakem-
ber – látva a fiú átlagon felüli közép- és
hosszútávfutói kvalitásait – átirányítot
januárban a másik klubba Németh
Gyulához, akirõl köztudott, hogy e te-
rület egyik legkiválóbb hazai nagymes-
tere.  

A Szekszárd AC trénere örült az ifjú
tehetségnek, aki az idén is szorgalma-
san látogatja az edzéseket. Változatla-
nul bejár Várdombról, és most, hogy
belekóstolt a nagy sikerbe, még inkább
atléta akar lenni, s ezért hajlandó is még
többet edzeni. Hogy az a 23 perc 28
másodperc, amivel 6 km-en nyert az
országos serdülõ kismaratoni bajnok-
ságon, idõarányosan drasztikusan
csökkenjen. Ezért a legjobb helyen van
Németh Gyulánál, akinek Scherer Ta-
más, a másik szekszárdi klub edzõje,
ha úgy tetszik, aládolgozott. Biztosak
lehetünk, fordított esetben is így lesz,
mert így is kell lennie normális helyzet-
ben. Persze a fiatal ambiciózus edzõt,
Scherert, aki a szekszárdi atlétikai élet
fellendítésének is karizmatikus embe-
re, nem kell félteni. Õ a saját szakágai-
ban is vonz annyi, még a sportág ábé-
céjénél tartó kisgyereket, akikbõl ki

fog kerülni több átlagon felüli tehet-
ség, akikkel érdemes lesz komolyan
dolgozni az új atlétikai pályán.

Most maradjunk Pap Endrénél, aki
máris duplázni szeretne, mert közeleg
a mezei diákolimpia, s naná, hogy itt
sem adná alább aranynál. „Nagyon jó
keringési adottságokkal bír, nagy mun-
kabírású, roppant céltudatos” – jelle-
mezte sokadik kis bajnokát Németh

Gyula. Egyébként alakulgat a nevével
fémjelzett újabb futócsoport: a 17 éves
Halmai Balázs már eddig is bontogatta
szárnyait a korábbi serdülõ versenye-
ken, letette már névjegyét Samai Zsu-
zsa, s ezúton jár Holcz Máté, s a cikói
igazolás, Búzás Milán, akik a késõbbiek
során biztosan hallatnak magukról. 

Németh Gyulának egyébiránt van,
lett egy most nemrégen a látókörébe
került 24 éves, nem éppen hétköznapi
versenyzõje. A palánki intézetben élõ
Orsós Zoltánról van szó, aki szellemi fo-
gyatékkal él, akit a hátrányos helyzetû-
ek sportolását koordináló dombóvári
testnevelõ-edzõ, Fazekas Gáspár irányí-
tott az atlétikai pályára. „Ez a srác sem-
milyen sportági elõképzettség, edzett-
ség nélkül csak úgy lejött a pályára és
futott a tízezer méteren 34 percet, ami
nagyon figyelemreméltó eredmény.
Fantáziát látok benne, ki akarom hoz-
ni belõle a maximumot, s aztán meglát-
juk, hogy az értelmi fogyatékkal élõk
világversenyein ez mire lesz elég, na-
gyon remélem, eljut majd oda” – fejez-
te ki õszinte reményét új tanítványával
kapcsolatosan a mester. B. Gy.

Jövõ vasárnap (április 22-én) kerül sor
a Sportélmény Alapítvány kiemelt ren-
dezvényére, a VI. Domaine Gróf Zichy
Futóversenyre. Mit érdemes tudni róla?

A futóverseny 14 órakor kezdõdik
Szekszárdon, a Garay téren. Az általá-
nos iskolásoknak érdemes már 12
órára kijönni, mert ekkor kezdõdik a
nevezés. A tavalyi évhez hasonlóan
az idén is chippel mérjük az õ futá-
sukat is, vagyis a nevezésnél fel kell
venni a chipet és a rajtszámot. Min-
den futam esetén 60 perccel a futás
elõtt lezárjuk a nevezést, tehát min-
denki legalább 75 perccel a futása
elõtt érkezzen meg a Garay térre. Ne-

vezési díj az I-IV. korcsoport futama-
iban nincs!!!

Mivel ez a hatodik alkalom az utcai
futóversenyre, ezért alapítványunk úgy
döntött, hogy az I-IV. korcsoport verse-
nyében az elsõ hat helyezettet jutalmaz-
zuk és szólítjuk fel a dobogóra. Igyek-
szünk értékes nyereményeket átadni.
14 órakor az I. korcsoportosok 1000
méteres (1 körös) futásával kezdünk. A
III-IV. korcsoportos már 2000 métert
(2 kört) futnak. Minden célba érkezõ
pólót, vizet, TOLLE túrórudit és banánt
kap. A szervezõknek sikerült megálla-
podni a bikali Puchner Kastély Élmény-
birtokkal, így minden célba érkezõ

gyermek egy belé-
põt kap ajándékba.

Az amatõrök 5
kilométeres futása
16.15-kor követke-
zik. A nevezési díj
2000 Ft, a nevezést
itt is 60 perccel a
rajt elõtt lezárjuk.
Az elsõ 30 beérke-
zõ férfi a Twickel
Szõlõbirtok kiváló
vörösborát, az elsõ
harminc beérkezõ
nõ egy-egy palack
rosét kap ajándék-
ba illetve õk is kap-
nak egy-egy él-

ménybirtok-belépõt. Külön jutalmaz-
zuk az elsõ három helyezett 40 év felet-
ti férfit és nõt is.

A gyerekek Petrits-mézeskalácsér-
meket vehetnek át a dobogón, a felnõt-
tek Rács Róbert népi iparmûvész kerá-
miaérmeit.

17 órakor mindenkit szeretnénk még
egyszer a rajthoz szólítani. Újdonság-
ként megrendezzük az olimpiafutást.
2012-ben Londonban lesz az olimpia, er-
re szeretnénk felhívni a figyelmet.
Amennyiben sikerül 920 embert a rajt-
hoz hívnunk, akkor meglesz a 920-szor

2012 méter, vagyis 1852 kilométer, a
Szekszárd-London közötti távolság. Eb-
ben a futamban futnak, kocognak ve-
lünk a fogyatékkal élõk is, akiknek vi-
szont elég egy kört teljesíteniük. Itt szá-
mítunk azokra is, akik már futottak, és
azon szülõkre, hozzátartozókra, akik
még nem álltak rajthoz aznap. Amennyi-
ben a lehetõségek engedik, csokit és vi-
zet szeretnénk adni ebben a futamban
is azoknak, akik még nem kaptak. A fu-
tam sztárvendége Martinek János két-
szeres olimpiai bajnok öttusázó, a Nagy
vagy tévés vetélkedõ zsûrielnöke, illetve
dr. Molnár Tamás, háromszoros olimpi-
ai bajnok vízilabdázó. Mindenkit sok sze-
retettel várunk! Scherer Tamás,

a kuratórium elnöke

Útlezárások
Április 22-én, vasárnap 13 órától
18 óráig a Széchenyi utca a Ská-
la áruháztól a nagy gyógyszertá-
rig lesz lezárva a Szent István tér
pedig a Garay tértõl a múzeu-
mig. A Gemenc Volán járatai a le-
zárt területen lévõ buszmegálló-
kat nem érintik.

Dr. Molnár Tamás

Martinek János

Egy hét múlva rajtol a mezõny
VI. Domaine Gróf Zichy Futóverseny
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

ÁPRILIS 17. (KEDD) 17.00 ÓRA
TÛ - CÉRNA - OLLÓ! címmel varró - kéz-
mûves-foglalkozás a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Házában
a Szekszárd Környéki Foltvarró Egye-
sület tagjainak együttmûködésével.
Április 17-én kedden 17.00 órai kezdet-
tel SZÍVEK készítése ANYÁK NAPJÁ-
RA. Acélosné Solymár Magdolna -
Csuprik Lászlóné Ibolya foglalkozásve-
zetõkkel. Várjuk szeretettel az érdeklõ-
dõ és varrni tudó lányokat, asszonyokat!

ÁPRILIS 25.(SZERDA)
„VARÁZSOLJUNK ZENÉT!” - Zenés dél-
elõtt kicsiknek - nagyoknak. A Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza hangszerbemutatóval egybekötött
zenés délelõttöt szervez kicsiknek-na-
gyoknak (3–10 éves korig). Az elõadók
játékos formában mutatják be a hang-
szerek és a komolyzene világát. Minden
gyermeket szeretettel várunk elõadása-
inkra! Fafúvós hangszerek: április 25-
én, szerdán 9.30; 10.45. Rézfúvós

hangszerek: május 23-án, szerdán
9.30; 10.45. Belépõjegy: 400 Ft.
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési Ház
és Mûvészetek Háza Szekszárd, Szent
István tér 15-17. (PTE IGY Kar „E”- épü-
let.) Jelentkezéseket a 414-056-os és
511-247-es telefonszámokon várjuk.
TÁMOGATÓK:

Májusváró családi
nap: április 28.

HELYSZÍN: SZEKSZÁRDI SPORT-
KÖZPONT ÉS KÖRNYÉKE

A SZÍNPADI PROGRAMOK:
10.00 Gyermekkoncert a Csurgó ze-
nekarral
11.00 Bábelõadás a Fecske Bábcso-
port közremûködésével
11.40 Ügyességi és kvízjátékok
13.00 Látványsport-bemutatók
14.00 A Hot Iron csoport súlyzórudas
bemutatója
14.20 A Leung Ting Wing Tsun Kung
Fu Szekszárdi Klubjának önvédelmi be-
mutatója 
14.40 Ügyességi és kvízjátékok
15.00 A Tücsök Zenés Színpad mûso-
ra
16.00 A Gemenc TSE latin tánc bemu-
tatója
16.20 A Szekszárdi Mozgásmûvészeti
Stúdió bemutatója
16.50 Ügyességi és kvízjátékok
17.00 A Junior Stars Big Band koncert-
je 
18.00 A Bartina Néptánc Egyesület
mûsora
19.30 Utcabál az Old Street Band köz-
remûködésével

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK A
SPORTKÖZPONT KÖRNYÉKÉN:

• Kézmûvesprogramok
• Játékos nyelvtanulás
• Egészségsátor a Vöröskereszttel
• Légvárcsúszda, ugrálóvár 

és játszókamion
• Kézmûves- és kirakodóvásár, étkes

sátrak a rendezvény körül
Információ: www.babitsmuvhaz.hu.
tel.: 74/529-610

„NYITOTT TERMEK” PROGRAM A
SPORTCSARNOKBAN: 

10.00–17.00 óráig: labdarúgás-, aszta-
litenisz-, kosárlabda-mérkõzések. Elõ-
zetes jelentkezés és információ: április
26. 12.00 óráig. E-mail:
titkarsag@sportcsarnokszekszard.hu.
Tel.: 74/315-733.

Jelentkezés 
kirakodóvásárra

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata megbízásából a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza és a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft. 2012. április 28-án MÁ-
JUSVÁRÓ CSALÁDI NAPOT rendez
Szekszárdon, a sportcsarnok környé-
kén. A programot KIRAKODÓVÁSÁR
színesíti, amelyre árusok jelentkezését
várjuk. A vásáron való részvétel feltéte-
leirõl, a rendezvénnyel kapcsolatos
egyéb tudnivalókról az érdeklõdõk-
nek vásári rendtartást és jelentkezési
lapot küldünk.

Információkérés: 529-610 vagy in-
fo@babitsmuvhaz.hu.

Merre tovább,
Magyarország?

Bogár László köz-
gazdász tart elõ-
adást április 17-én
kedden este 18 órai
kezdettel a Léleképí-
tõn Szekszárdon, a
Garay János Gimná-
zium dísztermében
Merre tovább, Magyarország? címmel.
A belépés díjtalan.

Az elõadást a TARR és az Oktel Kft.
támogatásával élõ internetes közvetí-
téssel is figyelemmel kísérhetik az el-
jönni nem tudó érdeklõdõk.

www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito
A tesztüzem már folyamatosan mû-

ködik. További információt a szerve-
zõk adnak: Dr. Tóth Csaba Attila, 
tel. +36-74-319-428, e-mail:

drtothcsabaattila@gmail.com
A legközelebbi Léleképítõ május 

14-én, hétfõn lesz. Varga István mérnök-
közgazdász-vállalkozóval. Téma: A helyi
pénz, avagy a „szekszárdi kadar” beve-
zetésének lehetõségei, elõnyei.

Jótékonysági koncert
a Léleképítõn

Április 20-án, pénteken este 18 órakor
Szekszárdon, a régi vármegyeháza
dísztermében a Magyar Örökség-díjas,
140 tagú szentegyházi Gyermekfil-
harmónia együttes javára jótékonysá-
gi koncertet ad Vesztergám Miklós tá-
rogatós. A koncertre a belépés ingye-
nes, adománygyûjtés a Filinek tároga-
tó hangszer vásárlására történik. Min-
denkit tisztelettel hívnak a szervezõk
és közremûködõk: Vesztergám Miklós
és dr. Tóth Csaba Attila.

Meghívó civil fórumra
Kedves Civilszervezet-vezetõ 

Barátunk! 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Szekszárdi Civil
Kerekasztal a városi Civil Koncepció-
ban foglaltak alapján tisztelettel meg-
hívja a városban mûködõ civil szerve-
zetek vezetõit, képviselõit a 2012. évi
városi civil fórumra április 19-én
(csütörtök) 17 órára a Polgármeste-
ri Hivatal konferenciatermébe (Szek-
szárd, Béla király tér 8.) 

NAPIREND
• Polgármesteri tájékoztató az aktu-

ális városfejlesztési kérdésekrõl, a civil
szervezeteket érintõ önkormányzati

változásokról, válasz az ÁRH-n gyûjtött
színes cédulákra

• Tájékoztató az önkormányzat és a
Szekszárdi Civil Kerekasztal 2011. évi
együttmûködésének tapasztalatairól és
az együttmûködés továbbfejlesztésérõl

• Konzultáció (kérdések, aktualitá-
sok, válaszok)

Közös érdekünk az egyenrangú és
kölcsönösen elõnyös partnerség építé-
se, ápolása. Számítunk a közös mun-
kánkat segítõ megtisztelõ megjelené-
sükre, megjelenésetekre!

Horváth István polgármester,
Ácsné Oláh Gabriella, 

a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke

A DBU mûsora
MAGYAR NYELVÛ SZINKRONFOR-
DÍTÁSSAL NÉZHETI A NÉMET SZÍN-
HÁZ ELÕADÁSAIT!
ÁPRILIS 16. 18.00 Bertolt Brecht: Die
Kleinbürgerhochzeit / Kispolgári nász,
zenés színmû
ÁPRILIS 17. 18.00 Volksvernichtung,
oder meine Leber ist sinnlos / Népirtás,
avagy  értelmetlen a májam, berlini di-
ákok vendégelõadása
ÁPRILIS 18. 9.00 Märchen aus dem
Koffer: Die Bremer Stadtmusikanten /

Mesék a bõröndbõl: A brémai muzsiku-
sok, Tolna
A csodabõrönd finoman festett falapjai
díszletként szolgálnak, ami elõtt a me-
se a bábok segítségével életre kel.
ÁPRILIS 18. 13.00 Volksvernichtung,
oder meine Leber ist sinnlos / Népirtás,
avagy  értelmetlen a májam, berlini gim-
nazisták vendégelõadása
ÁPRILIS 19. 11.00 Bertolt Brecht: Die
Kleinbürgerhochzeit / Kispolgári nász,
zenés színmû

Borverseny
A Szekszárd-újvárosi Római
Katolikus Társaskör és a Né-
met Nemzetiségi Egyesület
április 22-én, vasárnap dél-
után 3 órára BORVERSENY-
RE hívja az érdeklõdõket a
Szent István Házba (Szek-
szárd, Rákóczi u. 69.).

Akik kiváló boraikat a bírá-
lóbizottság ítéletének alá kí-
vánják vetni, mintánként 2 db
7 dl-es palackkal jutassanak el
április 20-án, pénteken dél-
után 5 és 7 óra között vagy
április 21-én, szombaton 9 és
12 óra között a Szent István
Házba.

Cukorbetegek figyelmébe
A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek Egyesü-
letének következõ elõadása 2012. április 24-én
13 órai kezdettel Szekszárdon, a kórház „Lila”
épületében lesz. Dr. Szakács Piroska, a mohácsi
kórház diabetológus fõorvosa tart elõadást:
Edukáció - reedukáció a diabetesben címmel. A
második részben a legújabb vércukorszintmé-
rõkkel ismerkedhetünk meg.

Aquatlon felhívás
Mindenkit szeretettel várunk az Aquatlon Me-
gyei Diákolimpián és nyílt versenyen 2012.
április 21-én. A verseny 9 kor kezdõdik az uszo-
dában, a futás 11-kor az atlétikapályán. Verseny-
kiírás: a triatlon.hu oldalon a versenynaptár me-
nü alatt, vagy a Dynamic TC honlapján!
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. ÁPRILISI FOGADÓÓRÁI

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

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

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

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

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

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

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

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

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület
Április 16. (hétfõ) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

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

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

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

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

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

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

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

Lemondott az UKSE elnöksége
Kovács Jenõ: „Így is hiszek a biztos bent maradásban”

A közelebbi jövõrõl sajnos még egyál-
talán nem esik szó az UKSE Szekszárd
öltözõjében, így a május közepén ese-
dékes közgyûlésig csak találgatni lehet:
milyen kvalitású, mely osztályban in-
duló szekszárdi nõi kézilabdacsapat fut
ki a pályára a következõ szezonban. Az,
hogy a legutóbbi, április eleji elnöksé-
gi ülésen valamennyi vezetõségi tag –
Varga Jenõ ügyvezetõ elnök is – lemon-
dott, mindenképpen jelzésértékû. Akár
negatív, akár pozitív irányba indulnak
el a történések. Két fontos ember (Hor-
váth István polgármester, Kovács Jenõ
vezetõ edzõ) még a fedélzeten. Szeren-
csére. A városi elöljáró rendületlenül
dolgozik az NBI-hez szükséges anyagi-
ak elõteremtésén – például a kifizetet-
len számlák, elmaradt bérek kiegyenlí-
tésén, de legfõképpen azért, hogy vala-
miféle perspektíva már körvonalazód-
jon az említett közgyûlés idejére. Az
edzõ pedig, elmondása szerint, a dicsé-
retes hozzáállású játékosaiban próbálja
ébren tartani azt a harci tüzet, ami fel-
tétlenül kell ahhoz, hogy kiharcolja a
biztos bent maradást a most vasárnap
már elkezdõdõ rájátszásban a Békés-
csaba, a Dunaferr és a Kiskunhalas el-
lenében (oda-vissza alapon mérkõznek
egymás ellen az alsóház csapatai, az

UKSE alapszakaszbeli se-
reghajtó, 12. pozíciója
miatt csupán egy hozott
ponttal kezdi a ráját-
szást).

NYOLC HADRA 
FOGHATÓ JÁTÉKOS  

Kovács Jenõ úgy látja: a
10. hely úgy is elérhetõ,
hogy nem számíthat a
„play off”-ban a csapat
egyik meghatározó játé-
kosára, Borbás Ritára,
aki éppen a napokban
esett át egy térdmûté-
ten. További gondjaink:
nem épült fel a rájátszás-
ra a balszélsõ poszton
megoldásnak számító,
nyáron igazolt és az õszi sérüléséig biz-
tató teljesítményt nyújtó Burai Edina,
és a komoly kivizsgálás elõtt álló, irányí-
tó átlövõ Kopecz Barbara sincs megfe-
lelõ állapotban ahhoz, hogy tudása leg-
javát nyújtsa a legfontosabb meccse-
ken. De nincs sajnálkozó panaszkodás
a csapat háza táján, mert az ellenfeleket
is gyötörhetik hasonló gondok.

– Abból indulok ki, hogy az utolsó
meccsen az élcsapat Siófok elleni tel-

jesítményünket képesek leszünk
mostanra átmenteni. Csak két góllal
kaptunk ki, végig partiban voltunk
velük. Úgy számolok, hogy nyerünk
idehaza a Békéscsaba, a Dunaújváros
és a Kiskunhalas ellen, legalább az
ikszre jók lehetünk Halason. De a du-
naújvárosiak otthonában is, ahol a
bajnokság alapszakaszában egy nagy
meccsen sikerült nyernünk. S ebben
az esetben a 10. hely szempontjából

már nem osztana-szorozna
az utolsó fordulóban Békés-
csabán sorra kerülõ mecs-
csünk – ismertette a bent
maradás biztos receptjét a
vezetõedzõ.
– Látva azt a páternosz-
tert, amire – az ismert ob-
jektív okok miatt is – em-
lékeztetett a csapat telje-
sítménye a bajnokság
alapszakaszában, nem
gondolja, hogy túl merész
tervet vázol fel?

– Nem csak a sajtónak
mondom. Hiszek benne, s a
játékosaim is – függetlenül
attól, hogy mit hoz a jövõ
számukra. Roppant elszán-
tak, bizonyítani akarnak ön-

maguknak – és persze a közönségnek
is. Tudom, hogy csak nyolc hadra fog-
ható, jó állapotban levõ, NBI-es nívó-
jú játékos van a keretben, de így is si-
kerülhet az, amit közösen eltervez-
tünk. Ebben kérem szurkolóink támo-
gatását valamennyi hátra levõ hazai
mérkõzésen.

A rájátszás elsõ fordulójában vasár-
nap a Békéscsaba látogat Szekszárdra, a
mérkõzés 17 órakor kezdõdik. B. Gy.

Áramszünet
Az E-On Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy háló-
zatkorszerûsítés miatt április 21-én 8
órától várhatóan 14 óráig Szekszár-
don, a Palánki úton áramszünet lesz.
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése
miatt az érintettek megértését kérik.

Keresek megvételre Szekszárdon el-
adó mezõt, szõlõt vagy szántóföldet
minimum 3000 nm-es területen. Tele-
fon: 06-20-569-7430
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