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UFC: TÖBB SZEKSZÁRDI
KÖTŐDÉSŰ FOCISTA
VISSZATÉRT

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
VÍZ A VÁROSOKÉRT,
VÁROSOK
A VÍZÉRT

KINCSEKET HOZNAK
FEL A KICSIK

3. OLDAL 11. OLDAL 16. OLDAL

Március 26-án immár ötödik alkalommal rendezi
meg a WWF a Föld órája elnevezésû akcióját, amelynek
keretében 20.30 és 21.30 óra között hatvan percre boly-
gónk több ezer városában sötétülnek el a fények, embe-
rek millió kapcsolják le a világítást otthonaikban vagy
munkahelyükön egy órára, hogy közösen hívják fel a fi-
gyelmet a klímaváltozásra. (Az akció részleteirõl a
www.foldoraja.hu honlapon olvashatnak.)

Az elmúlt évekhez hasonlóan Szekszárd városa ismét
csatlakozott az akcióhoz. A megyeszékhely önkormány-
zata például úgy fejezi ki elkötelezettségét a klímaválto-
zás elleni küzdelem mellett, hogy a Föld óráján lekap-
csolja a Béla király tér díszvilágítását. Az elsötétítéshez a
város polgárai is csatlakozhatnak, ha március 26-án,
szombaton 20.30 és 21.30 óra között otthonaikban le-
kapcsolják a villanyt, vagy kikapcsolják elektromos ára-
mot fogyasztó készülékeiket. Például a tévézés helyett
egy gyertya fénye mellett beszélgetnek.

A Föld órája 2011 – Szekszárd is csatlakozott

Kicsik és nagyok emlékeztek 1848-ra
„Lélekben megújult Magyarországot kell teremtenünk!”

„Március tizenötödikén, amikor ott-
honainkban, intézményeinkben
nemzeti lobogót húzunk fel, mind-
annyian átérezzük, a magyar nemzet
részei vagyunk!” Horváth István pol-
gármester e szavakkal üdvözölte a

szekszárdiakat nemzeti ünnepünkön
a Béla király téren.
A napsütéses tavaszi délelõttön az
idõsebbek mellett rengeteg kisgyer-
mekes szülõ is ellátogatott csemeté-
jével az ünnepségre. A zsúfolásig

megtelt téren a polgármester felhív-
ta a figyelmet arra a tényre, hogy
nemzedékek találtak rá újra erre a
napra, hogy tiltakozzanak az elnyo-
más és a hamisság ellen.

Folytatás az 5. oldalon.

A belvárosi templom
lépcsõjén a gyakorlóiskola

diákjai adtak mûsort
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Ürítési gyakoriság: heti 3
ürítési nap: hétfõ-szerda-péntek

Társasházak/toronyházak
Alisca u. 44–46.
Béri B. Á. u. 39–41.
Béri B. Á. u. 91–93.
Béri B. Á. u. 115–117.
Béri B. Á. u. 107–109.
Béri B. Á. u. 111–113.
Béri B. Á. u. 119–125.
Csokonai u. 3–5.
Csokonai u. 7–9.
Csokonai u. 11–13.
Gróf Pál u. 2–4.
Gróf Pál u. 6–8.
Gróf Pál u. 10–12.
Gróf Pál u. 14–16.
Gróf Pál u. 18–20.
Kölcsey ltp. 1–2.
Mészáros L. u. 1.
Mészáros L. u. 7.
Mészáros L. u. 3.
Mészáros L. u. 5.
Széchenyi u. 61.
Wesselényi u. 3–5.
Wesselényi u. 7–9.
Wesselényi u. 11–13.

A kommunálishulladék-szállítás rendje április 1-jétõl
Szekszárd Megyei Jogú Városban „a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi köz-

szolgáltatásról” szóló rendelet 2011. április 1-jétől módosul. A változás keretében a lakossági hulladék elszállításának rend-

je a következőképpen alakul: 

– Társasházak/toronyházak ürítési gyakorisága: heti 3x, 

– Társasházak ürítési gyakorisága: heti 2x

– Családi házas övezetben az ürítés gyakorisága: heti 1x

A hulladékszállítási napok utcanévre bontva az alábbiak szerint változnak:

Ürítési gyakoriság: heti 2
ürítési nap: hétfõ-péntek

Társasházak
Alisca u.
Alkotmány ltp.
Arany J. u.
Árok utca
Babits u.
Barátság u.
Bajcsy-Zs. u.
Bakony u.
Bartina u.
Bezerédj u.
Bocskai u.
Béla tér 
Béri B. Á. u.
Bottyánhegy ltp.
Csaba u.
Csalogány u.
Csatári u.
Csapó D. u.
Cseri u.
Csokonai u.
Dr. Hirling u. u.
Dr. Nagy I. u.
Dr. Tóth L. u.
Dózsa Gy. u.
Erkel F. u.
Flórián u.
Garay tér
Gróf Pál u.
Hermann O. u.
Holub u.
Honvéd u.
Hunyadi u.
Jókai u.
Kadarka u. ltp.
Kecskés u.
Keselyûsi Társasház
Kinizsi u.
Klapka ltp.
Kossuth u.
Kõrösi Cs.u.
Kölcsey ltp.
Landler J. u.
Lehel u.
Luther tér
Mikes u.
Május 1. u.
Mátyás u.
Mérey u.
Mészáros u.
Napfény u.
Otthon u.
Palánki u.
Perczel u.
Pollách ltp. 
Rákóczi u.
Ságvári E. utca
Semmelweis u.
Szent István tér
Szentmiklósi u.
Széchenyi u.
Székely B. u.
Tartsay V. u.
Tartsay V. ltp. 
Tinódi u.
Toldi u.
Táncsics u.
Wesselényi ltp.
Wosinszky ltp. 
Ybl ltp.
Zöldkert u.
Csend u.

Ürítési gyakoriság: heti 1
ürítési nap: hétfõ

Családi házas övezet
Ady E. utca Dr. Tóth L. utca Lugas utca Tóth-völgy
Akácfa utca Dûlõ utca Lõtér köz Tüske utca
Alkony utca Ebes utca Madách I. utca Tüzér utca
Alkotmány utca Elõhegyi utca Magyar S. utca Vadász utca
Allende utca Esze T. utca Major utca Vak Bottyán utca
Alpári Gy. utca Ezerjó köz Martos F. utca Vasvári P. utca
Annamajor Ezerjó utca Mecsek utca Vendel I. utca
Aranytó utca Faddi-völgy Mikes utca Venyige utca
Augusz I. utca Fagyöngy utca Munkácsy M. utca Vesszõ utca
Árnyas utca Flach I. utca Muskotály utca Vincellér utca
Árpád utca Fáy A. utca Muskátli utca Vitéz utca
Babits M. utca Fürdõház utca Mátyás király utca Völgy utca
Bajcsy-Zs. utca Fürt utca Mérey utca Wigand J. tér
Baka utca Gemenc utca Mészáros L. utca Wopfing utca
Bakony utca Gyûszû-völgy Móricz Zs. utca Ybl M. utca
Balassa utca Görögszó utca Nagybödõ utca Zengõ utca
Bálint köz Halasi A. utca Nefelejcs köz Zrínyi M. utca
Balremete utca Halász B. utca Nefelejcs utca Zápor utca
Baranya- völgy Harang utca Nyámánd puszta Zöldkert utca
Bartina utca Harmat utca Nyár utca
Bartók B. utca Hegyalja utca Népfront utca
Baráth J. utca Holdfény utca Ocskó L. utca
Barátság utca Holub J. utca Otthon utca
Barázda utca Honvéd utca Óvoda utca
Batthyány L. utca Hosszúvölgy utca Ózsák puszta
Bem J. utca Hrabovszky utca Palánk .
Bencze F. utca Hársfa utca Palánki hegy
Benczúr Gy. utca Háry J. utca Parászta utca
Benedek apát utca Hébér utca Patak utca
Bercsényi utca Ibolya utca Perczel M. utca
Bertók Róbertné utca Illyés Gy. utca Petõfi S. utca
Berzsenyi D. utca Istifán gödre utca Pince utca
Bethlen G. utca Jelky A. utca Pollack M. utca
Bezerédj utca József A. utca Porkoláb-völgy
Bikavér utca József puszta Prantner J. utca
Bocskai I. utca Kablár köz Présház utca
Bocskai köz Kadarka köz Puskás T. köz
Bogyiszlói utca Kadarka utca Puskás T. utca
Bor utca Kalász utca Puttonyos utca
Borkút utca Kandó K. utca Pásztor utca
Borzsák utca Kapisztrán utca Pázmány P. tér
Bottyánhegy utca Katona J. utca Remete utca
Bródy S. köz Kecskés F. utca Rizling utca
Bródy S. utca Kemény S. utca Rozsnyai M. utca
Bálint köz Kendergyár utca Rákóczi F. utca
Bátaszéki út Kertész utca Rózsa utca
Béke telep Kerámia utca Rózsamáj utca
Bólyai J. utca Kerékhegy utca Sauli-völgy
Bodza utca Keselyûs (Gemenc) : Sió utca
Bükk utca Kilátó utca Soós S. utca
Cinka utca Kisbödõ utca Szabó D. utca
Csaba utca Kisfaludy utca Szakály testvérek utca
Csap utca Kiskadarka utca Szent Mihály dûlõ
Csapó D. utca Kiss J. utca Szilas utca
Csatári utca Klapka Gy. utca Szluha Gy. utca
Csend utca Kodály Z. utca Székely B. utca
Cserfa utca Korsófölde utca Szõlõ utca
Cserhát utca Kossuth L. utca Szõlõhegy utca
Cseri J. utca Kuruc utca Szüret utca
Csobolyó utca Kurta utca Ságvári E. utca
Csokonai utca Kálvin tér Sárköz utca

Csonka utca Kálvária utca Séd köz
Cséby fiúk utca Kápolna tér Újfalussy utca

Csopak utca Kõrösi Cs. S. utca Tanya utca
Csötönyi-völgy Kövendi S. utca Tartsay V. utca

Damjanich J. utca Lajos király utca Tavasz utca
Dicenty D. utca Lehel utca Tolnai L. utca
Dobó utca Leopold L. utca Tompa M. utca
Dorogi köz Levendula utca Tormay B. utca
Dr. Berze Nagy J. utca Lisztes-völgy Táncsics M. köz
Dr. Nagy I. utca Liszt F. utca Táncsics M. utca

Szõlõvenyige-
aprítási bemutató

A Zöldtárs Környezetvédelmi Alapít-
vány az uniós támogatással megvaló-
sult lakossági szerveshulladék-kom-
posztálási programja keretében  a
Szekszárdi Klímakörrel, a Szõlõszem
Mozgalommal és a Parásztai Birtokvé-
dõ Egyesülettel együttmûködve szõlõ-
venyige-aprítási bemutatót szervez 2
alkalommal.

Az elsõ bemutató idõpontja: 2011.
március 25. 15.00 óra. 

Helyszíne: Balogh László (06-
30/388-9481) szekszárd-baktai tanyá-
ja. (Elérhetõség: a Bródy S. u. 72. szá-
mú háznál a hegy felé kell fordulni, a
vízmû elõtt balra, majd a kék épület
mögött balra 80 méterre.) 

A második  bemutató idõpontja:
2011. április 9. 9.00 óra. 

Helyszíne: Szilágyi Károly (06-
20/474-3735) szekszárd-jobbparász-
tai tanyája. (Elérhetõség: a Parásztai
buszfordulótól körülbelül 700
méterre az úton tovább.)

Az aprítógépek a partner civil szer-
vezetekkel történõ egyeztetés alapján
vehetõk igénybe.

JELENTÕS VÁLTOZÁSOK, JELENTÕS
ESEMÉNYEK

A tûzoltók 
az elmúlt évet 

értékelték
45 település, 921 riasztás, ebbõl 113
tûzeset és 666 mûszaki mentés, me-
lyek során nyolc fõ elhunyt, 57 sérül-
tet azonban sikerült kimenteni: a szek-
szárdi tûzoltóság tavalyi éve számokba
sûrítve. Sarkadi Ferenc tûzoltópa-
rancsnok március 11-én értékelte
2010-et.

A tavaszi és nyári hatalmas áradá-
sok, melyeket a rendkívüli mennyisé-
gû csapadék eredményezett, nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy átlagosan
két és félszer kelljen valamilyen tûz-
vagy káresethez vonulnia városunk
tûzoltóinak – tájékoztatott az alezre-
des. Tovább bõvítendõ az elõre nem
tervezhetõ beavatkozások sorát, a vö-
rösiszap-katasztrófa által sújtott
Kolontáron is kivették részüket a mun-
kálatokból a szekszárdi lánglovagok.

Ahhoz, hogy a tavaly átadott M6-
oson éppúgy megállják a helyüket vá-
rosunk tûzoltói, mint például a városi
rendezvények támogatásában vagy a
hatósági tevékenységben, elengedhe-
tetlenül szükséges volt – számolt be
Sarkadi Ferenc –, hogy a város által tá-
mogatott, már 2007-ben elnyert pá-
lyázati eredmények végre realizálód-
tak: új légzõkészülékeket, sûrített le-
vegõs palackokat és álarcokat is hasz-
nálhatnak már a lánglovagok. 

Kosztolányi Péter
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Március elején Szekszárd szerbiai test-
vérvárosába, Óbecsére látogatott Hor-
váth István. A tolnai megyeszékhely
polgármestere – Knézi Péter, vajdasá-
gi település elsõ embere társaságában
– mutatta be a két város közös kommu-
nális cégét, a Tiszamente–Óbecse Szol-
gáltató Kft.-t (Potisje–Beèej) Becsey
Zsoltnak, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium külgazdasági kapcsolatokért fe-
lelõs államtitkárának és Nikovitz Osz-
kárnak, a Magyar Köztársaság belgrádi
nagykövetének.

A helyi média élénk érdeklõdése
mellett, a vállalat telephelyén lezajlott
találkozón Horváth István megerõsí-

tette: a szekszárdi önkormányzat az
elsõk között volt, amely a határon túl
gazdasági társaságot alapított. Az 51
százalékban az óbecsei önkormány-
zat, míg 49 százalékban az Alisca
Terra Kft. tulajdonában álló közös
vállalat jól mûködik, hiszen hat tele-
pülésen mintegy 40 ezer ember hul-
ladékszállítását végzi, ezenfelül alkal-
mazottai Óbecsén és Zentán intéz-
mények takarítását is ellátják. Szek-
szárd polgármestere hangsúlyozta: a
„határtalan kapcsolatok” szlogent vá-
lasztó közös vállalat példája is mutat-
ja, hogy egy önkormányzat is lehet jó
tulajdonos.  (fl)

Virágzó „határtalan kapcsolatok”

Nikovitz Oszkár nagykövet (balról), Becsey Zsolt államtitkár,
Knézi Péter óbecsei és Horváth István szekszárdi polgármester

Víz a városokért, városok a vízért
Nyílt nap a víz világnapján

A Szekszárdi Víz- és Csatornamű
Kft. – folytatva a hagyományt – a
víz világnapján, március 22-én is-
mét megnyitja üzemeit a látoga-
tók előtt.

Idén immár 17. alkalommal rendezik
meg az ENSZ által életre hívott víz vi-
lágnapját, melynek jelmondata ezúttal:
„Víz a városokért, városok a vízért”. A
világnap alkalmából a teljes egészében
önkormányzati tulajdonú szolgáltató
március 22-én, kedden 8 és 14 óra kö-
zött nyílt napot tart üzemegységeiben.

– Tapasztalataink szerint a gyerme-
kek és a tizenévesek igen fogékonyak
a különbözõ környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi és vízvédelmi problé-
mákra, ezért rendezvényünkkel ben-
nük szeretnénk tudatosítani az embe-
ri vízhasználatból eredõ társadalmi,
mûszaki és környezetvédelmi folya-
matokat, feladatokat és veszélyeket –
fogalmazott a világnapi, szekszárdi
program sajtótájékoztatóján Herz
Anita kommunikációs munkatárs. Ezt
támasztja alá, hogy a tavalyi nyílt na-
pon több mint félezer látogató, zömé-
ben általános és középiskolás diák
vett részt.

„Szakembereink a víztisztító üzem-
ben és szennyvíztisztító telepen vár-
ják az érdeklõdõket, akik figyelemmel
kísérhetik a gyakorlatban is a vízter-
meléssel kezdõdõ és a szennyezett víz
tisztítása után annak élõvízbe vezeté-
sével záruló folyamatot – tette hozzá
Artim Andrásné. A Szekszárdi Víz- és
Csatornamû Kft. ügyvezetõje el-
mondta: a középiskolások elõtt meg-

nyitják a laboratóriumokat is. A víz-
gazdálkodás, vízszolgáltatás, a
szennyvíztisztítás és az ezekhez kap-
csolódó környezetvédelmi tevékeny-
ségek iránt érdeklõdõ osztályokat,
csoportokat elõzetes bejelentkezés
után (tel.: 74/529-260) várják a nyílt
napon.

Ugyancsak a víz világnapja alkalmá-
ból március 20-án, vasárnap 10 óra-
kor töltésfutást szerveznek a Sportél-
mény Alapítvánnyal közösen. Rajt a
palánki Sió-hídnál, a három táv (2,5
km, 5 km, 10 km) közül bárki megta-
lálhatja az edzettségi állapotának leg-
inkább megfelelõt. Minden résztvevõ
pólót kap. A városi uszoda március
22-én 6 és 20.30 óra között ingyene-
sen látogatható, a fürdõ egyéb szolgál-
tatásai viszont térítéssel vehetõek
igénybe.

A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy áprilisban, a Föld világnapján a
vízmû az Alisca Terra Kft.-vel közösen
szervez egész napos programot a Lu-
ther téren. Júniusban egy Guinness-
rekord-kísérletben vehetünk részt: a
csúcsdöntés az „egy idõben csapvizet
fogyasztó legtöbb ember” kategóriá-
ban hirdetik meg, a részletekrõl olva-
sóinkat tájékoztatni fogjuk.  (fl)

Tájékoztatás zenés, táncos
rendezvények tartásáról

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy
2011. március 16-án hatályba lépett a
zenés, táncos rendezvények mûködé-
sének biztonságosabbá tételérõl szóló
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (to-
vábbiakban: R.).

Az R. hatálya azon alkalmi vagy rend-
szeres zenés, táncos rendezvényekre ter-
jed ki, amelyeket tömegtartózkodás céljá-
ra szolgáló építményben, építményen,
tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget
tartalmazó építményben, építményen
vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyi-
ségben (továbbiakban: építményben)
tartanak, valamint a szabadban tartanak,
és a résztvevõk létszáma az 1000 fõt meg-
haladja (szabadtéri rendezvények).  

Fenti zenés, táncos rendezvény tar-
tására a rendezvénynek helyt adó épít-
mény üzemeltetõje, illetve a szabadté-
ri rendezvény szervezõje a rendez-
vény helye szerint illetékes jegyzõ által
kiadott rendezvénytartási engedély
birtokában jogosult, azonban ezen en-
gedély nem mentesíti a tevékenység

végzéséhez, illetve meghatározott ter-
mék forgalmazásához szükséges to-
vábbi, külön jogszabályban meghatá-
rozott feltételek teljesítése alól.

Az engedélyezési eljárásban szak-
hatóságként vesz részt a megyei kor-
mányhivatal kistérségi népegészség-
ügyi intézete, az építésügyi hatóság, a
környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelõség, a tûzvédelmi
hatóság, valamint a rendõrség.

Az engedély iránti kérelem elbírálá-
sának ügyintézési határideje 20 nap.

Az R. nem vonatkozik a gyülekezési
jogról szóló törvény, a választási eljá-
rásról szóló törvény hatálya alá tarto-
zó rendezvényekre, a törvényesen el-
ismert egyházak és vallásfelekezetek
által szervezett vallási szertartásokra
és rendezvényekre, a családi esemé-
nyekkel kapcsolatos rendezvényekre
és a közoktatási intézményekben az
intézmény által szervezett rendezvé-
nyekre.

Polgármesteri hivatal

Változik a 6-os helyi járat menetrendje
Értesítjük a tisztelt utazóközönséget,
hogy a Szõlõhegy utcában 2011. már-
cius 28-ától, várhatóan 2 hónapon ke-
resztül szennyvízcsatorna építésére
kerül sor. Az építés ideje alatt a 6 és 6Y
jelû helyi járatok az Autóbusz-állomás
–Tóth-völgy vonalon az alábbiak sze-
rint közlekednek munkanapokon és
szabadnapokon (hétfõtõl szombatig):

– üzemkezdettõl a Tóth-völgybõl az
Autóbusz-állomásra munkanapokon
7.05, szabadnapokon 7.15 órakor in-
duló járattal bezárólag menetrend
szerint közlekednek a járatok.

– 7.25 órakor az Autóbusz-állomás-
ról Tóth-völgybe induló járattól kez-

dõdõen a 16.25 órakor Tóth-völgybõl
az Autóbusz-állomásra közlekedõ jára-
tig bezárólag a szõlõhegyi elágazóig
közlekednek. A szõlõhegyi elágazástól
a járatok az indulójegyzéken szereplõ
idõpontokban indulnak.

– 16.30 órakor az Autóbusz-állo-
másról Tóth-völgybe induló járattól
kezdõdõen üzemzárásig a járatok me-
netrend szerint közlekednek.

Az építés ideje alatt az Autóbusz-ál-
lomásról 7.00 órakor Tóth-völgybe, és
Tóth-völgybõl 7.15 órakor a Zrínyi ut-
cába induló iskolabusz közlekedési
rendje nem változik.

Megértésüket köszönjük!

Batthyány-Strattmann László-díjat kapott dr. Muth Lajos

Batthyány-Strattmann László-díjban részesült a nemzeti ünnep alkalmából dr. Muth
Lajos, a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházának főigazgatója. A
szegények orvosának tartott Batthyány-Strattmann Lászlóról elnevezett  életműdíjat
azok kaphatják, akik szakmai vagy közszolgálati munkájukkal hozzájárultak az
egészségügyi és szociális, valamint családvédelmi ellátás fejlesztéséhez, az e
tevékenységük során elért évtizedes kimagasló teljesítményük elismeréséül.
Dr. Muth Lajos a díjat március 11-én, Budapesten dr. Réthelyi Miklós nemzeti
erőforrás minisztertől és dr. Jávor András közigazgatási államtitkártól vette át.
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Fogarason Babits nemzeti ügy
A babitsi életmű legrejtélyesebb
három évéről, a fogarasi szám-
űzetés időszakáról írt könyvét
mutatta be Csokonai-Illés Sándor
március 11-én Szekszárdon, az
irodalom házában. 

Az irodalomtörténész, az MTA Nyelv-
és Irodalomtudományok Osztálya tu-
dományos titkára Kis Pál István költõ,
tanár meghívására beszélt a Babits Mi-
hály és Fogaras címû, érdekes tanul-
mányokkal és eredeti dokumentumok
másolatával teli kötetet megalapozó,
viszontagságoktól sem mentes helyszí-
ni kutatásairól, és a költõ számára meg-
termékenyítõ alkotói magányról a Mo-
narchia határ menti kisvárosában.

Babits Mihály életmûvét feldolgoz-
ták már minden módon irodalomtör-
téneti, filológiai munkákban, mû-
elemzésekben, recenziókban, de a
fogarasi évek (1908–1911) alapos be-
mutatása, kutatása valahogy mindig
elmaradt. Még Éder Zoltán, aki kismo-
nográfiát írt Babits tanári pályájának
helyszíneirõl Babits a katedrán
(1962) címmel, sem érezte fontos-
nak, hogy elutazzon Fogarasra, úgy
gondolván az 50-es évek végén, hogy
teljesen fölösleges Romániába men-
nie, mert a történelem vihara úgyis el-
sodort mindent, ami ott Babitshoz
vagy a fõgimnáziumhoz köthetõ. Cso-
konai-Illés Sándor ezzel szemben kö-
telességének érezte, hogy kutatóként
elmenjen Romániába, bár nem bízott
abban, hogy bármit is talál a fogarasi
fõgimnázium levéltárában, de ha olya-
nokkal tud beszélni, mint ahogy ez
meg is történt, akik ott végeztek, az is
eredmény.

Kis Pál István kérdésére a Babits-
kutató elmondta, hogy a legfonto-
sabb forrás mindig maga az alkotó,
aki Erdélyrõl, Fogarasról több helyen
szól, még a harmincas években is.
Mint az a Babits Mihály és Fogaras cí-
mû kötetbõl is kiderül, a XX. századi
magyar irodalom nagy alakját a Vallás

és Közoktatási Minisz-
térium helyeztette át
Fogaras állami fõgim-
náziumába a szegedi
fõreáliskolából, miu-
tán Babits szakmai vi-
tába keveredett a Ti-
sza-parti város egyik
tanfelügyelõjével. Ba-
bits egyfajta számûze-
tésként élte meg áthe-
lyezését. Kényszer
volt számára, hogy a
határvidékre kellett
költöznie, mivel akko-
riban a fõgimnáziumi
tanárokat kinevezték,
ezt el kellett fogadnia.
Ugyanakkor kinevezték rendes ta-
nárnak szép fizetéssel, amibõl még
édesanyjának is komoly összegeket
tudott küldeni Szekszárdra. Mégis
számûzetés volt ez számára, ahogy
Juhász Gyulának írja: „számûztek,
mint Ovidiust Tomiba”. Ez az elszige-
teltség hozta magával azonban azt,
hogy írogató gimnáziumi tanárból
ismert költõ vált, sõt egyben iroda-
lomtudósként, prózaíróként és
esszéíróként tért vissza a mai Ma-
gyarország területére 1912-ben.

Fogaras akkor is nemzetiségi terü-
let volt, a legkisebb arányú volt a ma-
gyar diákság, sok román, szász és zsi-
dó élt ott. A román tanítványok kap-
tak valami olyant, amit, ha nem Ba-
bits tanít, nem kaptak volna meg:
eszközt az elõrelépésre. Bár kétség-
telen, ahogy Babits fogalmazta: „nem
tudtam akkor, barátot nevelek-e vagy
ellenséget”. Akit õ tanított, abból biz-
tos barát lett – véli Csokonai-Illés
Sándor, bár az ellenséges gesztus ak-
koriban is fellelhetõ volt. Alkalmi se-
gítõjével, egy unitárius lelkésszel, aki
egyben mûkedvelõ Babits-kutató és
az ottani Babits Társaság elnöke volt,
megpróbálták finoman, az iskolai
könyvtárak értékére felhívva a fi-
gyelmét megtudakolni a fogarasi fõ-

gimnázium igazgatójától, hogy van-e
ott valamiféle magyar anyag. A vála-
szán: „Itt, ebben az intézményben
semmiféle magyar anyag nincs” –
nem lepõdtek meg, mivel tudták,
hogy az igazgató Vatra Româneascã-s,
vagyis a legszélsõségesebben nacio-
nalista. Ezért a szavait nem vették vé-
resen komolyan, és hamarosan ráta-
láltak egy ott dolgozó román gimná-
ziumi tanárnõre, aki a levéltárat is
gondozta. Az együttmûködés kriti-
kus volt számára, az állásával játszott,
mégis kihozta az irattárból elõször a
Babits elõtti félév iratait. Így látható
volt, hogy milyen helyzetbe érkezett
Babits, milyen volt elõtte Fogarason
a latintanítás, az elõzõ tanárt elmebaj
miatt helyezték nyugdíjba. Ezzel vilá-
gossá vált, hogy igenis van magyar
anyag a fõgimnáziumban. Amikor az
igazgató mandátuma lejárt, újra pá-
lyázott. Ez lehetõséget adott arra,
hogy meggyõzzék, ha engedi a ma-
gyar anyagok kutatását, fénymásolá-
sát, akkor az önkormányzat magyar
képviselõje rá szavaz. Kemény lelki
tusát vívott, de végül engedett. A Ba-
bits által ott töltött három tanév hat
félévének dossziéi közül csak ötöt ta-
láltak meg, egyet talán a korábban ott
kutató fogarasi Visztai Gyula vitt ma-

gával. Csokonai-Illés Sándor is vég-
zett efféle nemzeti értékmentést, ha-
zamentette azokat az iratokat, ami-
ken szerepelt Babits aláírása, kézje-
gye. Babits Mihály statisztikai adat-
lapját például, mint minden tanár sa-
ját kezûleg töltötte ki. Babits 1908-
ban maga is cs-vel írta a nevét, egy el-
írás folytán ez vált hivatalossá, de az-
tán a Belügyminisztériumtól kérte a
nevének ts-sel írását.

Ezek az iratok mindannyiunk kin-
csei, ami félõ, hogy ha nem hozta vol-
na el, már soha nem került volna ide
– mondta Csokonai-Illés –, a romá-
noknak viszont nem hiányzik. Ha-
sonló értékmentést végzett a gimná-
zium a fogarasi vár egy ablaktalan
szobájába költöztetett természettu-
dományi könyveket tartalmazó taná-
ri kézikönyvtárban is. Az itt fellelhetõ
magas szintû tudományos mûvek
mutatják, hogy az akkori fõgimnáziu-
mi oktatás felér a mai tudományegye-
temivel. Ezeknek a kézikönyveknek
az adatait rögzítette, aztán szõrén-szá-
lán eltûntek.

A Fogarason Márkos Ervin unitári-
us tiszteletes, aki hittudományi akadé-
miát és a színészképzõ iskolát párhu-
zamosan végezte, papba oltott szí-
nész, vagy fordítva, egy amatõr társu-
latot is szervezett. Õ vezette a Babits
Mihály Kulturális Társulatot, a ma-
gyar ügy mindig is az elsõ volt számá-
ra, Fogarason Babits nem irodalmi,
hanem nemzeti ügy. Nagy nehezen
sikerült egy emléktáblát elhelyezni
azon a házon, amelyikben Babits a
fogarasi évei alatt lakott, de a tulajdo-
nos levette, mert átalakította a házat,
és nem helyezte vissza, viszont meg-
õrizte, így a katolikus szerzetesház fa-
lára került, hogy „ebben a házban élt
ettõl eddig Babits Mihály, a magyar
irodalom kiemelkedõ személyisége”.
Ez persze nem igaz, ezért majd ki-
tesznek egy magyarázó táblát, hogy
melyik ház az, amelyikre a szöveg vo-
natkozik. Kovács Etelka

„Liszt a zene nyelvén beszélt magyarul”
Liszt Ferenc zeneszerzõ és báró Augusz Antal

kapcsolatáról tartott elõadást Kaczián János
nyugalmazott levéltáros a Nõk Szekszárdért
Egyesület szervezésében március 14-én a Belvá-
rosi Kávéházban. A megjelenteket a kávéház jó-
voltából már az ajtóban piros-fehér-zöld zászlócs-
kák fogadták, jelezve a közelgõ nemzeti ünne-
pet. A megjelenteket odabent az egyesület nevé-
ben Halmai Gáborné képviselõ köszöntötte egy
Petõfi Sándor-idézettel, majd Kaczián János is-
mertette Liszt és az Augusz család barátságának
történetét. Elõadásában kidomborította Liszt Fe-
renc hazafiságát és a magyarsághoz való kötõdé-
sét, amit – bár magyarul nem is beszélt a kiváló
komponista – életében  sokszor hangoztatott és
munkásságával is bizonyított. Dániel fiát ma-
gyarra tanította, és õ maga is meg akarta tanulni

nyelvünket. Négyszer is járt Szekszárdon, s itt ér-
kezésekor mindig hatalmas ováció fogadta, abla-
ka alatt többezres tömeg gyûlt össze égõ fáklyák-
kal, hogy köszöntsék a zenészóriást. Õ pedig
több alkalommal koncertet adott Szekszárd mû-
kedvelõ közönségének.

– Liszt a zene nyelvén beszélt magyarul – fo-
galmazott Kaczián János, akinek unokái,
Dombor Lili és Dombor Péter, az I. Béla Gimná-
zium tanulói Liszt és Augusz levelezésébõl, vala-
mint Augusz Anna naplójából olvastak fel sze-
melvényeket. Mint a levéltáros elmondta, Szek-
szárd méltóan megemlékezik neves látogatójá-
ról, hiszen hat emléktáblát, három szobrot, vala-
mint egy portrét is találhatunk Lisztrõl, és zene-
iskola, utca, tér, emlékkiállítás, kórus, zenetaná-
rok versenye is viseli a nevét.    csi

FO
T

Ó
K

: M
Á

R
T

O
N

FA
I 

D
É

N
E

S

Dombor Lili, Halmai Gáborné, Kaczián János és Dombor Péter
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1848 forradalma, melynek nem volt
szüksége erõszakra, egybeforrott a há-
romszínû zászló felülmúlhatatlan jelké-
pével. E forradalmat – tette hozzá – 163
éve minden nemzedék átélte, s minden
nemzedéknek mást jelentett a nemzet-
hez tartozás, ugyanakkor koronként
más-más jelentéssel bírt kiállni a nemze-
tért. Az 1848-as magyar kormány veze-
tõit nem a nyugati minta másolása kötöt-
te le, s olyan, változtatni képes emberek
álltak az ország élére, akik a gazdasági,
társadalmi, politikai rendszer átszervezé-
sét komolyan gondolták – szögezte le
Horváth István. „Nem válságot kezeltek,
hanem azonnal cselekedtek. Jót, s jól” –
fûzte hozzá. Az 1848-as forradalmi kor-
mány erõs és korszerû állam alapjait rak-
ta le – emlékeztetett a szónok, majd hoz-
zátette: „Mi mindannyian szeretnénk er-
re a nemzedékre hasonlítani!” A nemze-
tért történõ kiállás példájaként említet-
te, amikor 1849-ben, 1914-ben és 1941-
ben, otthont hátra hagyva, fegyverrel a
kézben kellett küzdeni hazánkért, és
1956 hõsei is életüket, munkájukat koc-
káztatták a szabadságért. Volt egy nem-
zedék, mely a rendszerváltás március 15-
éjén a közelgõ szabadságot remélte: a ne-
hézséget számukra a késõbbiekben
mindenhová beszivárgó múlt jelentette!

A mi nemzedékünknek a jelenben
gazdasági szabadságunkért kell meg-
küzdenünk, hiszen láncra köt bennün-
ket az államadósság, s ezáltal nem érez-
hetjük szabadnak magunkat! A siker a
talpra állást jelenti, mellyel lezárhatunk
egy bizonytalan, sikertelen korszakot –
mondta Horváth István. – Az új kor-
mány arra törekszik, hogy visszaadja
az országnak az önrendelkezés szabad-
ságát, s egy lélekben megújult Magyar-
országot teremtsen. „A mi, közös sike-
rünk az, hogy olyan országot teremt-
sünk, mely minden tekintetben sza-
bad, hiszen Magyarország mi vagyunk.
Ez a mi országunk, nincs nekünk más,
álljunk ki nemzetünkért, hazánkért!
Szekszárd polgármestere a Himnusz
örök érvényû sorával zárta beszédét:
„Isten, áldd meg a magyart!”, mely sor
hazánk készülõ új alkotmánya nemzeti
hitvallásának kezdõ sora is egyben.

A továbbiakban a PTE Illyés Gyula
Gyakorlóiskola diákjai adtak emlékeze-
tes mûsort a márciusi ifjak tevékenysé-

gérõl, a ’48-as forradalmi helyszínek tör-
ténéseinek felelevenítésével, de a nem-
zetnek, mint porba hullt „tûzmadárnak”
feltámadását is szimbolizálták az iskolá-
sok egy hatalmas, piros színû lepel segít-
ségével. „Mit jelent nekem a haza / kér-
dezi okos és tétova, (…) gondolkodám,
hogy is szedhetem csokorba / Mire is
mondhatom: Ez a Haza!” Fuchs Éva Ha-
za címû, felemelõ, hazafias versét is hall-
hattuk egy kisdiák elõadásában, majd
egy népviseletbe öltözött táncos, meny-
asszony és võlegény néptánca és a ,,Hej
tulipán” kezdetû népdal szerepelt az ün-
nepi repertoárban.

A mûsort követõen a város intézmé-
nyei, a politikai pártok és a rendvédel-
mi szervek koszorúzására, megemléke-
zésére került sor a – jelenleg még 1848-
as emlékmûként funkcionáló – nem-
rég helyreállított országzászlónál. A
megemlékezésen az Alisca Brass Band
fúvószenekar, továbbá a 608. Számú
Schola Caritatis cserkészcsapat is részt
vett. Ezután a Tolna Megyei Honisme-
reti Egyesület szervezésében diákok és
tisztelgõ polgárok virágot helyeztek el
az alsóvárosi és az újvárosi temetõben
a szekszárdi ’48-asok: Garay Antal, Hol-
lós Alajos és Török Zsigmond sírjánál.

Gyimóthy Levente

Kicsik és nagyok emlékeztek 1848-ra
„Lélekben megújult Magyarországot kell teremtenünk!”

Horváth István polgármester: „...álljunk ki nemzetünkért, hazánkért”

FOTÓ: HOLLENDUS JÁNOS
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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 2011/2012. nevelési évre

Szekszárd város óvodáiba a beíratás

2011. április 13-án (szerda) 8.00–17.00 óráig

2011. április 14-én (csütörtök) 8.00–17.00 óráig

lesz a következő helyszíneken:

I. 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.

Hozzátartozó telephelyek: Kölcsey ltp. 15.

Wosinsky ltp. 4.

Bajcsy-Zs. u. 6. 

Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 1. számú óvodai körzet

II. 2. Számú Óvoda és Bölcsõde Szekszárd, Mérey u. 37–39.

Hozzátartozó telephelyek: Mérey u. 37–39.

Kadarka u. 100. 

Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 2. számú óvodai körzet

III. Gyermeklánc Óvoda Szekszárd, Perczel u. 2.

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. Wunderland Óvoda a Német Kisebbségi Szekszárd, Wesselényi u. 19. 

Önkormányzat Óvodája 

V. Pécsi Tudományegyetem Szekszárd, Mátyás király u. 5.

Illyés Gyula Gyakorlóiskola, 

Alapfokú Mûvészeti Iskola 

és Gyakorlóóvoda 

VI. Szent József Katolikus Általános Iskola Szekszárd, Kecskés F. u. 9.

Katholische Grundschule és 

Szent Rita Katolikus Óvoda

VII. „Az én ovim” Óvoda és Bölcsõde Szekszárd, Mérey u. 9. 

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda, Szekszárd, Gróf P. u. 23. 

Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény

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 2011. május 31. napjáig betölti, illetőleg

2011. december 31. napjáig tölti be, és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. 

– A 2012. január 1-jétől május 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is

ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.

– Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2011. 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. 

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2011. (II. 17.) számú

határozata alapján értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2011/2012. tanévre Szekszárd

város általános iskoláiban az első osztályokba a beíratás 

2011. április 11-én (hétfõ) 8.00–18.00 óráig
2011. április 12-én (kedd) 8.00–18.00 óráig 

lesz a következő helyszíneken: 

I. Garay János Általános Iskola és  Szekszárd, Zrínyi u. 78.
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
– sportági emelt óraszámú osztályába is

Mûködési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 1. számú iskolai körzet, az emelt
óraszámú osztályba a város egész lakóterülete

– a sportági osztályba jelentkezõ gyermekek számára a fizikai képességeket fel-
mérõ alkalmassági felvételi 

idõpontja: 2011. március 28. (hétfõ) 15.00–17.30 óráig
helyszíne: Garay János Általános Iskola Szekszárd, Zrínyi u. 78. 

II. Babits Mihály Általános Iskola Szekszárd, Kadarka u. 17.
Mûködési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 2. számú iskolai körzet

III. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule Szekszárd, Kecskés F. u. 6.
– kétnyelvű német nemzetiségi osztályába is 

Mûködési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 3. számú iskolai körzet, a két-
nyelvû osztályba a város egész lakóterülete

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

V. Pécsi Tudományegyetem Szekszárd, Mátyás kir. u. 5. 
Illyés Gyula Gyakorlóiskola, 
Alapfokú Mûvészeti Iskola és Gyakorlóóvoda

VI. Comenius Általános Iskola Szekszárd, Kálvin tér 19–21.
VII. Szent József Katolikus Általános Iskola Szekszárd, Garay tér 9.      

Katholische Grundschule és 
Szent Rita Katolikus Óvoda 

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda, Szekszárd, Gróf P. u. 23. 
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

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 2011. 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 2011. 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 2011. decem-

ber 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. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ 

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., 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., 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., 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., 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., Borzsák E. u., Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát u., Csonka u.,
Dicenty D. 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., 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., 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.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 2001-ben
módosított 29/1994. (VIII. 22.)
KT. számú rendeletére hivat-
kozva (olvasható a polgármes-
teri hivatal honlapján) a követ-
kező módon, és az itt jelzett
határidőre várja a város polgá-
rainak, civil szervezeteinek, in-
tézményeinek, vállalatainak ja-
vaslatait a 2010-es naptári év
megörökítésre érdemes ese-
ményeiről .

Az Aranykönyvbe való bejegyzés indo-
ka lehet, olyan

– kiemelkedõen fontos pozitív,
Szekszárdot érintõ esemény, amely
méltó arra, hogy a város történetének
részévé váljon,

– kiemelkedõ – szekszárdi sze-
mélyhez, közösséghez, intézményhez
kötõdõ – teljesítmény, 

– neves személyiség látogatása,
– természeti jelenség, amelynek je-

lentõs kihatása volt a város életére,
– események és teljesítmények – a

reál és a humán szférában – amelyek
új értéket teremtettek, illetve a város
hírnevét jelentõsen emelték, vagy a
városban lakók életminõségét pozití-
van befolyásolták,

– kitüntetéseknél azok a szekszárdi
polgárok, közösségek javasolhatók,
akik a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyûlése vagy Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Köz-
gyûlése által alapított, valamint a köz-
társasági elnök, illetve országos hatás-
körû szervek kitüntetettjei,

– a rendszeresen ismétlõdõ esemé-
nyek, megemlékezések, nagyrendez-
vények esetén a javaslatban a jubileu-
mi alkalmakon kívül felterjeszthetõ az
adott évben különösen kitûnt rendez-
vény (illetve annak eleme) is, 

– az általános és a középiskolák
diákjainak tanulmányi, sport-, mû-
vészeti, kulturális versenyein az
országos I–III. helyezettek, illetve
az arany-, ezüst-, bronzéremmel ki-
tüntetettek, az OKTV- és az
OSZTV-versenyeken az országos
I–III. helyezettek kerülhetnek az
Aranykönyvbe. 

A bejegyzésre javaslatot tehetnek
szekszárdi polgárok, közösségek, in-
tézmények, gazdasági, társadalmi és
egyéb szervezetek.

A javaslathoz szükséges ûrlap letölt-
hetõ a polgármesteri hivatal honlapjá-
ról, illetve hivatali idõben átvehetõ az
ügyfélszolgálati irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi le-
hetõségükkel és az alapító okirat
(Szekszárd Város Képviselõ-testü-
lete 29/1994. (VIII. 22.) KT. számú
rendelete) követelményeinek meg-
felelõ eseményekrõl, teljesítmé-
nyekrõl, személyekrõl küldjenek
kellõen indokolt javaslatokat 2011.
április 15-i határidõig a következõ
címre:

Postai úton: Dr. Dobos Gyula nyu-
galmazott levéltár-igazgató, Tolna Me-
gyei Levéltár Szekszárd, Pf. 33. (A bo-
rítékon: Aranykönyvi javaslat) vagy e-
mail: dob6612@mail.iif.hu. 

A közgyûlés által jóváhagyott
Aranykönyv a Szekszárdi Vasárnap
2011. augusztusi számában jelenik
meg.

Felhívás javaslattételre
Szekszárd Város Aranykönyvébe történõ bejegyzéshez

„…miénk a felelõsség önmagunkért,
egymásért, minden létezõért és a

közös jövõnkért.” (Meszlényi Attila)

Meghívó
A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
és a PTE IGYFK tisztelettel meghívja
önt és elkötelezett, tenni akaró és
érdeklõdõ barátait, ismerõseit a SZEK-
SZÁRDI BÛNMEGELÕZÉSI SZABADE-
GYETEM márciusi elõadására.

Helyszín: Szekszárd, PTE IGYFK
Rákóczi u. 1. Fszt. 42. elõadó. 

Idõpont: március 22. (kedd) 17.30
óra.

Téma: A családon 
belüli erõszak

Elõadó: Király Gabriella tanársegéd, 
PTE IGYFK Pedagógusképzõ Intézet
Tartson velünk a biztonságérze-

tünket megerõsítõ szolgálatunkban!

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.
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Kemény fedeles „Curv”

bőröndök gyártási techno-

lógiájának kiépítése való-

sult meg uniós társfinan-

szírozással a Samsonite

szekszárdi gyárában.

A Samsonite-Hungária Bő-

rönd Kft. projektje az új

technológia bevezetése

mellett biztosítja a Tolna

megyei gyár versenyképességének foko-

zását, a cég pénzügyi stabilitásának javí-

tását, valamint a foglalkoztatási szint

megőrzését is.

A „Curv technológia” egy fejlett ütésál-

ló, könnyű anyag. A Samsonite által ki-

alakított gyártási folyamat során tartós

polipropilén szálak összeszövésével

egy rendkívül erős anyagot hoznak lét-

re, melyből egyedi lemezek készülnek.

A lemezek gyors melegítésével és hűté-

sével alakítják ki a bőröndök fedelét al-

kotó külső burkolatot, préselés közben.

A fejlesztés eredményei számokban is lát-

szanak: a Samsonite 2008-ban 91 000

darab, 2009-ben 205 000, 2010-ben

405 000 darab bőrönd gyártását és ösz-

szeszerelését valósította meg, folyamatos

műszak alkalmazása mellett. 

A nagyobb volumenű gyártás a magyar

beszállítók helyzetét is jelentősen javít-

ja, mivel a tőlük rendelt alkatrészek,

nyomdai termékek és csomagolóanya-

gok rendelési volumene is jelentősen

növekszik, hiszen az új termékből lé-

nyegesen többet gyártanak, mint

amennyi puha bőrönd korábban Szek-

szárdon előállításra került.

A projekt keretében mintegy 700 millió

forint összköltséggel, közel 200 millió

forint támogatással döntően gépbe-

szerzés valósult meg betanítással, a

kapcsolódó infrastrukturális átalakítás-

sal kiegészítve. A projekt 2009. június

11-én vette kezdetét és 2011. március

31-én fejeződik be.

A fejlesztés az Európai Unió támoga-

tásával, az Európai Regionális Fej-

lesztési Alap társfinanszírozásával va-

lósult meg.

Samsonite: új gyártási technológia uniós támogatással

Kemény fedeles, de könnyû bõrönd
„Itt élünk: magunkért és a gyermekeinkért dolgozunk”

A Tolna Megyei Mûvészetért plakett
kitüntetettje: a Tücsök Zenés Színpad

A tizenötödik születésnapját a
közelmúltban ünnepelt Tü-
csök Zenés Színpad az albuma-
iért, továbbá a hazai és a külföl-
di fellépéseiért vehette át a kul-
túra napján a Tolna Megyei
Mûvészetért plakettet. A kis
csoportként indult tücskök a
Wlassics-díjas Béresné Kollár
Éva és helyettese, Vecseiné
Csötönyi Sára irányítása mel-
lett juthattak el idáig.

– Mikor kezdtük, még nem
voltak ilyen zenés színpadok
– emlékszik vissza a tücskök
mûvészeti vezetõje. – Népdal-
éneklés, színházi adaptációk,
zenés darabok kísérték az
utunkat, mígnem országos és
nemzetközi versenyek, díjak
és elismerések is jelezték már, hogy a
Tücsök Zenés Színpad a megfelelõ
irányba halad – mégpedig úgy, hogy
mindeközben az elsõ mindig az isko-
la, a civil élet biztonsága volt. A jelent-
kezõket kivétel nélkül elküldtük zene-
iskolába is, és mostanra ennek a gyü-
mölcse is beérett.

– Szabó Lõrinccel szólva: „egész /
életem itt zeng, ide gyûl vele, / a cirpe-
lõ mult kínja-öröme: / tücsökzenében
új tücsökzene.”

– A zenénk már önálló zene is,
önálló albumokkal éppúgy, mint ko-
rábbi slágerek feldolgozásaival. Ezeket
évrõl évre elõadjuk szekszárdi közin-
tézményekben is. Két csoportban
dolgozunk már, mindegyiknek önálló
elõadásai vannak. Ha itthon és civilek
veszik észre, hogy itt élünk: magun-
kért és a gyerekeinkért dolgozunk –
az nagyon fontos dolog, és hihetetle-
nül nagy öröm. A tücskök eddigi éle-
tének elismerése. KoP

A tücskök nevében Béresné Kollár Éva
vette át a díjat

Garay Jánost idézve nyitotta meg
a Garay-napok rendezvénysoroza-
tot Csillagné Szánthó Polixéna,
Szekszárd Megyei Jogú Város Hu-
mánbizottságának elnöke. 

A március 11–12-én zajló programot a
diákigazgató-választás elõzte meg,
melynek gyõztesei Szabó Samantha és
Lukácsi Marcell lettek. Ígéreteik között
szerepelt például az iskolaújság nép-
szerûsítése, retródiszkó és gólyatábor
szervezése. Csütörtökön rendezték
meg a bolondos idegen nyelvi kórus-
versenyt: itt az olaszul éneklõk bizo-
nyultak a legjobbnak, õket követték a
franciások, majd az oroszosok. 

Pénteken a garaysok megemlékez-
tek a ’48-as forradalomról. Ezt követ-
te a diákigazgatók beiktatása, majd
rendhagyó elõadásokon vehettek
részt a diákok; ilyen volt például a
gimnázium egyik biológia–kémia
szakos tanárának, László Szilárdnak a
koktélokról tartott, kóstolással egy-
bekötött bemutatója. Ezekkel párhu-
zamosan Huszárik Imre igazgatóhe-
lyettes megnyitotta Rizsányi Kata
garays diák fotókiállítását. Ezen a na-
pon került sor „Az én Pannóniám”
vers- és prózamondó verseny orszá-
gos döntõjére is, a több mint negy-

ven induló közül az elsõ helyet Csen-
des Barbara (PTE Babits Mihály Gya-
korlógimnázium) szerezte meg, a
második Rókus Zoltán (Óbecsei
gimnázium), a harmadik Vass Lili
(Pécsi Mûvészeti Gimnázium) lett. A
nap során megmérették magukat a
fizika iránt érdeklõdõk is kísérletek-
kel és prezentációkkal. Délután zaj-
lottak a tanár-diák meccsek, valamint
a garays Bencze Krisztina által terve-
zett papírruhák bemutatóját is meg-
tekinthették az érdeklõdõk. A fizika
szerelmesei kettõ órától meghallgat-
hatták dr. Hegedüs Tibor fizikus-csil-
lagász elõadását. Este a Garay Sound

elnevezésû buliban tombolhatták ki
magukat a diákok, a zenét „DJ” Lász-
ló Szilárd szolgáltatta.

A szombati napon zajlott az osz-
tályok közötti vetélkedõ, ennek
gyõztese a 12. A osztály lett. A má-
sodik napon tartották a Kõrösi
Csoma Sándor nemzetközi földrajz-
verseny döntõjét is, melynek témá-
ja a Cseh Centrum segítségének kö-
szönhetõen Csehország volt. A hu-
szonnégy döntõbe jutottból
Szemerédi Máté (szentesi Horváth
Mihály Gimnázium) bizonyult a leg-
jobbnak, nyereménye egy csehor-
szági utazás, melyet a Czech-
Tourism biztosított. A dobogó má-
sodik fokára ketten állhattak fel:
Mosonyi Noémi (kolozsvári Bátho-
ry Líceum) és Baruch Sahar (buda-
pesti Szilágyi Erzsébet Gimnázi-
um). A délutáni-esti órákban az is-
kola adott helyet a High Waves
együttes, majd a Szekszárdi Ifjúsági
Fúvószenekar koncertjének.

A diákság rendkívül elégedett volt a
változatos programokkal, mindenki
aktív pihenéssel töltötte ezt a két na-
pot. A végzõsök számára ezzel végleg
véget ért a lazítás: mindannyian a kö-
zelgõ érettségire készülnek. 

Pekoli Miklós

Szórakozva mûvelõdés Garay szellemében

A latinosok éneke a kórusversenyen

A két diákigazgató
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A XIX. század elejének hangula-
tát idéző külsőségek között kö-
szöntötték az írott és elektroni-
kus média Tolna megyei munka-
társait a szabad sajtó napján a
Magyarországi Német Színház
(DBU) Pilvax Kávéházzá alakított
színháztermében március 15-én.

A városi ünnepség után a színházban
gyülekeztek az újságírók, akiket színé-
szek és színjátszók fogadtak korhû öl-
tözékben, mindenkinek ,,pengõ kraj-
czáras kincstári utalványt” osztogatva.
A ’48-as bankókért aztán a Batthyány-
kormányt, a korabeli ruhadivatot vagy
a pozsonyi országgyûlést  ábrázoló ké-
peslapok másolatait, kokárdákat és a
Márczius Tizenötödike címû lap egy
1848-as példányát „vásárolhattak” em-
lékbe. A márciusi forradalom esemé-
nyeit felidézõ kis mûsort, amit a me-
gyei önkormányzat elnöki kabinetje

szervezett, a Szekszárdi Gitárkvartett
muzsikája színesítette. Az immár ha-
gyományos program idei díszvendége
az egykori televíziós mûsorvezetõ-
újságíró Pálffy István volt. Pálffy, aki je-
lenleg a Kereszténydemokrata Nép-
párt országgyûlési képviselõje, köszön-

tõjében kiemel-
te: A szabad sajtó
etosza szorosan
kapcsolódik már-
cius tizenötödi-
kéhez, mint az a
12 pont sajtósza-
badságra és cen-
zúra eltörlésére
vonatkozó kitéte-
leibõl is látható.
Pálffy István kö-
szöntõjében pár-
huzamot vont
1848 és 2011
márciusa között,
hiszen – mint

mondta – akkor és most is jelen volt a
sajtóipar, mely ugyanúgy eljutott az
egyszerû fogyasztótól kezdve a mûvelt
úriemberen és a polgáron át minden-
kihez, mint manapság a különbözõ tár-
sadalmi rétegekhez. Pálffy emlékezte-
tett: a húsz évvel ezelõtti sajtóban mû-
ködõ ügynökök, talpnyalók és cenzo-
rok köpönyeget váltottak, s itt marad-
tak köztünk. A sajtó azonban másfél
évszázad elteltével szabad, véleményét
bárki szabadon kifejtheti. Sõt, a világhá-
ló olyan virtuális köztér, ahol „meg-
mondó emberek” magabiztos vélemé-
nye is megjelenhet szabadon és ellen-
õrzés nélkül. Pálffy István hangsúlyoz-
ta, az új médiatörvény biztosítja, hogy
minden polgárnak lehetõsége legyen
sokrétû szolgáltatásból választani. Az
új szabályozás  fontos pillére a közmé-
diára fordított közpénz kezelése, vala-
mint a kereskedelmi médiában az ará-
nyosság megteremtésének szükséges-

sége. Sajnálatos módon ,,a hazugságot
és mocskolódást is el lehet adni, értéke-
síteni a média útján!” – fogalmazott.
Rámutatott arra is, milyen komoly ha-
tással bír a társadalomra a média, utal-
va például a napjainkban az európai
közvéleményt föllármázókra, akik szél-
sõséges liberális nézetekkel támadják
hazánkat, s sértik meg a magyar nem-
zet méltóságát, egyéni, magán- és üzle-
ti érdekeiket szem elõtt tartva! 

Ezt követõen dr. Puskás Imre, a me-
gyei közgyûlés elnöke átadta az általa
alapított az Év Tolna Megyei Újságírója
díjat. Elõtte azonban örömét fejezte ki,
hogy e szakma legkiválóbb mûvelõit
köszöntheti az összejövetelen, akik
egész évben a közvélemény tájékozta-
tásán fáradoznak. A díjat nem egyetlen
év teljesítményéért, hanem több éven
keresztül végzett lelkiismeretes mun-
káért ítélik oda. Idén 55 magánsze-
mély és civil szervezet jelölése alapján
a Tolnai Népújság munkatársa,
Steinbach Zsolt vehette át az elisme-
rést. Az eredetileg mérnök végzettsé-
gû, tolnai újságíró 1993 óta dolgozik a
sajtóban, a díjazók magas szakmai szín-
vonalát, széles körû, igényes beszámo-
lóit, igazságkeresõ hangját emelték ki
gyakran megható, elgondolkodtató írá-
sai mellett. Az esemény után a polgár-
mesteri hivatal a már régi hagyomány-
ra visszatekintõ, sajtónapi ebédre hívta
meg a média munkatársait. Az összejö-
vetelnek a PTE  Illyés Gyula Pedagógiai
Fõiskola nemrég felújított étterme
adott otthont, ahol Horváth István pol-
gármester mondott pohárköszöntõt.

Gyimóthy Levente

Az újságírók is ünnepeltek
Pálffy István volt a díszvendég, Steinbach Zsolt kapta az Év Újságírója díjat

Steinbach Zsoltnak (jobbról), Pálffy István
gratulál a kitüntetéshez
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„Dark Room” parti – hiánypótló zenék a Mirázsban
Kis híján mozdulni sem lehetett a
Fürdőház utca elején található,
volt Piccolo Söröző – ma Mirázs
Teaházban – egy, Szekszárdon
még szokatlan, ámde nagyon 
várt eseménysorozat legutóbbi
alkalmával. 

Február 26-án, szombaton este 10-tõl
ugyanis itt tartották a közel fél éve, ha-
vonta egyszer megrendezendõ Dark
Room (sötét terem) retrorendezvényt.
Az összejövetelek nem titkoltan a 80-as
évek külföldi és magyar new wave (új
hullám) és szintetizátorzenéjének
„darkosabb” képviselõinek felvonulta-
tásából, valamint a 90-es évek dark-
elektro slágereibõl szeretnének alkal-
manként egy csokorra valót „átnyújta-
ni” a mûfaj rajongóinak. Volt, aki Pest-
rõl érkezett, hogy régi ismerõseivel ta-
lálkozzon a jeles zenei „ünnep” alkal-
mával, s volt, aki régi koncertek hangu-
latát szerette volna visszaidézni, ha
csak pár órára is. A hírében szerencsé-
re már egyre több emberhez eljutó
rendezvénysorozat egyik ötletgazdája
Göttlinger Noémi, aki nem mellesleg a
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar munka-
társa. Noémi lapunknak elárulta, az el-
sõ rendezvények még házibuli szinten
indultak. Mivel egyre többen igényel-
ték a mûfaj „visszaidézését”, ezért dön-

töttek úgy, többek között a zene „szol-
gáltatójával” a DJ-teendõket és a fény-
technikát ellátó Szivér Zsolttal, hogy
egy alkalmas helyet keresnek, ahol szé-
lesebb közönséghez is eljuttathatják a
városi rendezvények tekintetében hi-
ánypótló retró hangulatot, érzésvilá-
got. Volt, aki a régi, szintipop koncer-
teket idézve, fekete öltözékben érke-

zett, hogy valóban átélje a retró érzést,
melyet utoljára a ’90-es évek elején lát-
hatott Bonanza Banzai-koncerten tom-
bolva…

A Depeche Mode dalai: az 1983-as
„Everything counts”, korai slágerük,
a „Photographic”, mely dal szöveg-
részletébõl (dark room) a rendez-
vény a nevét is kölcsönözte, a „Black

celebration” vagy a „Strangelove”
mind hatalmas ovációnak örvend-
tek, úgy, mint a „Behind the wheel”
(A volán mögött), vagy a ’86-ban ké-
szült, „Question of time” (Az idõ kér-
dése), s a ’87-es datálású Depeche-
szám, a „Never let me down again”
(Soha ne hagyj újra cserben). Egyik
legsikeresebb korongjukról, az 1990-es
„Violator” lemezrõl több dal is fel-
csendült: a „Personal Jesus” vagy a
másik, korabeli vezetõ sláger, az
„Enjoy the silence” (Élvezd a csen-
det) címmel. 

Átélhettük Kovács Ákos egykori
együttese, a Bonanza Banzai „Jel” cí-
mû nagylemezérõl, hogy „Kihalt
minden”, de elsõ slágerük, az „Indul-
jon a banzáj” vagy „A pillanat emlék-
mûve” lemezen található „Valami vé-
get ért” opusa is nagy élményt jelen-
tett a mûfaj kedvelõinek. A ’90-es
évek nagy, elektronikus zenei átala-
kulása után létrejött együttestõl, a
Prodigytõl a „Breathe”, vagy elsõ, át-
törõ slágerük, a „No good” alatt is
tombolt a közönség, ugyanúgy, mint
a The Cure együttestõl felcsendült
„Friday I’m in love” alatt. Aztán hajna-
li 2 körül valami véget ért, hogy ápri-
lis 2-án újrakezdõdjön ugyanitt, a
szekszárdi rajongókkal.      

Gyimóthy Levente
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Kincseket hoznak fel a kicsik
Szabó Andrea: „Szükségesek a korlátok, amelyek a szeretettel párosulva óvnak és védenek”

Szekszárd főépítésze, Herr Teréz a
jelképes stafétabotot az úszóokta-
tó „németes” óvónőnek, Szabó
Andreának nyújtja át. A Wunder-
land Kindergarten pedagógusát
úgy jellemezte a főépítész, hogy 
a mindig jókedvű hölgyben hihe-
tetlenül sok energia lakozik, s hoz-
zátette, munkáját „kiegészíti” ott-
honi lekötöttsége, hiszen három-
gyermekes édesanya. 

– El nem felejtem, amikor egy in-
terjúnk során Nemeskürthy István
filmtörténész-író, szóval Nemes-
kürthy tanár úr úgy fogalmazott,
hogy a gyermekek nevelésében, ala-
kításában a legnagyobb feladat az
óvónõkre hárul, õket a tanítók,
majd a felsõ tagozatos tanárok kö-
vetik… 

– Az biztos, hogy például az erköl-
csi nevelés szempontjából a gyerme-
kek legfogékonyabb, legbefogadóbb
idõszaka az óvodáskor, illetve az azt
megelõzõ esztendõ. Hiszen az óvodá-
ban a szó pozitív értelmében a neve-
lés áll a középpontban. Ekkor – felcse-
rélve az anyát, apát, testvért jelentõ
szûk világot – közösségbe kerülnek a
kicsinyek. Sok mindent tanulnak meg
az óvónõiktõl, de egymástól is. Elsõ-
sorban az alkalmazkodásra, az egy-
máshoz való viszonyulásra gondolok.
– Az irányítás, a terelgetés, a dol-
gok õszinte elmagyarázása óriási
felelõsség.

– Valóban, hiszen az emberben –
még ha tudat alatt is – állandóan ez
motoszkál. Ébernek kell lennünk min-
den pillanatban. Ugyanis nincs két
egyforma nap, nincs két egyforma
óra, nincs két, egyforma megoldást
követelõ probléma vagy konfliktus,
de a legkülönbözõbb, megválaszolás-
ra váró kérdések is csak úgy soroznak.
Az biztos, hogy mindenre nagyon kre-
atívan és igen gyorsan kell reagálniuk
az óvónõknek.
– Azt simán elfogadják a gyerekek,
hogy az óvónõ az irányító?

– El, bár elõfordul, hogy bekerülés-
kor egy-egy gyermek megpróbálko-
zik a határok feszegetésével, de ez
csak ideig-óráig tart.
– Kérem, Andrea, mondja el egy át-
lagos napját.

– Reggelente én kelek elsõként, fél
hatkor. Ha valamelyik gyereknek még
tanulnia kell valamit, akkor a kelésben
van „párom”. Elkészítem a reggelit, a
két nagyobbnak a tízórait, mert azt a
„kicsi”, mármint Bianka az iskolában
kap. Elindítom õket a suliba, majd én
következem. Ha délutános vagyok, ak-
kor fél 11-re megyek az óvodába, s ad-
dig elvégzek egy csomó házimunkát.
– Ezt a beosztást szereti jobban? 

– Nem. A délelõttit, mert akkor több
minden történik az oviban, akkor tart-
juk például a foglalkozásokat. Ilyenkor
a délutánokat odahaza töltöm a lánya-
immal. Hétfõn és pénteken délután
ötig dolgozom az óvodában, hattól
nyolcig pedig az uszodában, az úszóis-
kolában oktatok. E két napon a férjem
teljes gõzzel tartja otthon a frontot…
Sok szempontból is szerencsés va-
gyok: egyrészt, hogy Zoltán, a férjem is
kiveszi a részét az otthoni teendõkbõl,
másrészt nagyon szeretem az óvodai
munkát, az úszásoktatás pedig a hob-
bim. De folytatva a napot: este loholok
haza, s egy kis családi beszélgetésre
mindig szakítunk idõt. De a „házi” át-
nézése is akkorra marad. Viszont ha
délelõtt dolgozom, akkor 7-re megyek,
és kora délutánig vagyok bent, kivéve,
ha értekezlet vagy valami más program
adódik.
– Az úszóiskolába milyen korosz-
tály jár?

– Általában öttõl nyolcéves korig,
de volt olyan kislány, aki még nem ér-
te el a négy esztendõt, de beíratták a
nyári úszótanfolyamra, ahova testvé-
reivel együtt jött. Akkor úgy beszéltük
meg az anyukájával, ha tetszik neki az
úszás, ha be tud kapcsolódni a felada-
tokba, akkor szeptembertõl rendsze-
resen jöhet. Minden stimmelt, s most
öt és fél évesen már a haladó csoport
tagja.
– Mi a legoptimálisabb kor a gyere-
kek szervezett úszástanításának
elkezdésére?

– Ez gyerekfüggõ, de átlagosan az
öt évet ajánljuk. Ez természetesen
nem a vízzel való ismerkedést jelenti,
hiszen azt minél elõbb meg kell „lép-
ni” akár strandon, akár balatoni nyara-
láskor. Ha erre figyelnek a szülõk, ak-
kor nem alakul ki csemetéjükben víz-
iszony. Visszakanyarodva az úszásta-

nulásra, a kezdetet nemcsak az életkor
befolyásolja, hanem döntõ az is, hogy
ki mennyire játékos és fogékony a fel-
adatokra. Mert nagyon-nagyon játéko-
san kezdünk. Cicázunk, például én va-
gyok a cápa, õk a kishalak, de kincse-
ket – kavicsokat – is hozunk föl a me-
dence aljáról. A gyerek észre sem ve-
szi, s már önkéntelenül a víz alatt van
a feje. Ugyanis az úszástanulás kezde-
tén a legnehezebben a vízen lebegés-
sel és a fejük vízbe dugásával barát-
koznak meg. Ha sikerül, egészséges
önbizalom alakul ki bennük, ami az
élet különbözõ területeire is kihat.
– Mennyi idõ után, illetve mibõl fe-
dezi fel a tehetséget az oktató, hogy
akár úszóbajnok is lehet tanítvá-
nyából?

– Talán a lábtempózás elsajátítása-
kor… Titkolózásnak tûnhet, de ké-
rem, hogy az úszással kapcsolatos to-
vábbiakról most ne beszélgessünk.
Hogy miért, majd az interjú végén el-
mondom.
– Rendben van, de gyanítom az
okot. Annyit viszont áruljon el,
hogy ön is úszott, versenyzett?

– Sporttagozatos általánosba jár-
tam, ahol az úszást választottam. Na-
gyon szerettem úszni, bár ötödikes-
ként kezdtem, ami elég késõ. Jól is ta-
nultam, ám mozgás nélkül nem vol-
tam meg. Ez meg is maradt, így úszás-
edzõ is szerettem volna lenni. Ami a
továbbtanulásomat illeti, nagyon szo-
morú családi ok miatt maradtam
Szekszárdon, s elvégeztem a fõiskolát,
német nemzetiségi óvónõ lettem.
– Már annyiféle gyerekrõl volt szó,
most következzen a saját három
grácia, valamint apukájuk, Zoltán.

– Zsanett májusban lesz 17 éves,
másodikos a Garay János Gimnázi-
umban. Brigitta júliusban tölti be a
15. évét, s nyolcadikos a Babits-iskolá-

ban, és szintén ott negyedikes Bian-
ka. Zoltán gépészmérnök, egy fõvá-
rosi cégnél dolgozik. S mint már em-
lítettem, otthon sokat segít. Sajnos,
tavasszal és nyáron ebbõl kevésbé ré-
szesülünk, mivel ezekben az idõkben
munkájából kifolyólag a Nyugat-Du-
nántúlt járja.
– Lányaik is úsznak?

– Zsanett és Brigi is nagyon szépen
úszik, de nem versenyszerûen. Az õ
szeretett sportáguk a modern tánc és
a torna. Bianka is testvérei után szaba-
don elkezdte az aerobicot, de két hó-
nap múltán inkább az úszást választot-
ta, majd mást is – például a kosarazást
– kipróbált. Örömünkre szolgál, hogy
mindhárom lány mozgékony, szíve-
sen sportolnak. Ezért, amikor még
önállótlanok voltak, s vinni-hozni kel-
lett õket, egészséges fejlõdésük érde-
kében mi is mindent vállaltunk, bár-
milyen idõigényes is volt a dolog. Itt
jegyzem meg, hogy azok a szülõk,
akik például az úszóiskolába hordják
gyermekeiket, áldozatot hoznak idõ-
ben, energiában és anyagiakban egy-
aránt. De mindez nagyon is megtérül! 
– Minden mondatából az derül ki,
hogy valóban nagyon szereti mind-
azt, amivel foglalkozik.

– Óvodánk szakmailag és emberi-
leg is kiváló, nagyon jó a légkör, meg-
bízunk egymásban, s õszintén segít-
jük a másikat, pedig az óvónõk és a
dadák létszáma mintegy negyven. Az
adott pavilonban dolgozók között pe-
dig baráti a kapcsolat, ami számos do-
logban is megnyilvánul. Na, és a gye-
rekek! Mi nemcsak adunk, hanem ka-
punk is. Csodás érzés, amikor egy-egy
kicsi átölel, vagy kéri, ültessem az
ölembe. 
– Milyen volt gyesen lenni?

– Nagyon szép része volt az életem-
nek, s nem csak azért, mert mindhár-
man jó babák voltak. Hanem volt
idõm foglalkozni velük, s férjemmel
összhangban neveltük õket. Figyel-
tünk az úgynevezett „metszegetésük-
re”. A szülõknek is mindig azt mon-
dom, hogy a gyerekneveléshez a sze-
retet mellett a metszegetésre és a kor-
látokra is szükség van. Sajnos úgy ta-
pasztalom, hogy sok szülõ kerüli gyer-
mekével a konfliktusokat, s a korlá-
tokra fittyet hány. Pedig a hidat is
azért látják el korláttal, hogy segítse,
óvja az átkelõt a vízbeeséstõl. Ugyan-
ez érvényes a gyereknevelésre: szük-
ségesek a korlátok, amelyek – együtt a
szeretettel – óvnak, védenek.
– Ugye, választottja az úszással is
kapcsolatban van?

– Szeretném, ha e kifogyhatatlan té-
mát Paszler Józseffel, a Vízmû SE veze-
tõ edzõjével folytatnák. De térjenek ki
a sakkra is, ami egyben agysport is.

V. Horváth Mária
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A fenti sorokat dr. Puskás Attila, a Ta-
nulmányok Tolna megye történeté-
bõl címû könyvsorozat szerkesztõje
írta, a sorozat II. kötetében megjelent
tanulmány elõszavaként. A Liszt-em-
lékév jegyében dr. Hadnagy Albert
munkáját az egykori fõlevéltáros lá-
nya, dr. Gutai Miklósné hozzájárulá-
sával folytatásokban közöljük, tisz-
telegve ezzel a kiváló szakember és a
híres zeneszerzõ emléke elõtt is.

Folytatás az elõzõ számból.
Liszt századik születésnapjának al-

kalmából a Budapest Hírlap 1911. ja-
nuár 8-i számában többek között a kö-
vetkezõket olvashatjuk: „Nehéz a fele-
let arra a kérdésre, hogy vajjon Liszt
Ferenc alakja, munkássága és élete be
van-e már állítva úgy, amint ezt a nagy
szellem, e termékenyítõ hatásában
páratlan energia, s ez a jóságában és
nemességében eléggé soha meg nem
becsülhetõ ember megérdemli? Is-
merjük-e mûveit? Hatalmas lelkének
megnyilatkozásait, mint átfogó, meg-
értõ, megmagyarázó agyának ragyo-
gó mûveit? Ismerjük-e mûködését ez
országban, a helyet ahonnan kiindult,

ahová visszavágyva hazatért?
Megvannak-e magyarban az
õ írásai, hogy szellemi köz-
kinccsé legyenek? Össze van-e
gyûjtve minden adat, minden
anyag, ami reá vonatkozik s
ami hazánkban található és
rá emlékeztetõ?”

Kétségtelen, hogy az el-
múlt esztendõk alatt a ma-
gyar nemzet sokat törlesztett
a felsorolt adósságokból.
Nemcsak elszórtan megje-
lent cikkek és tanulmányok,
de alapvetõ kiadványok is
igyekeztek az elõbbi kérdé-
seket feldolgozni. Ami a helyi
vonatkozásokat illeti, Szek-
szárd város és Tolna megye
még nem rótta le tartozását
Liszt Ferenc emléke iránt. Az
írásbeli dokumentumok fel-
dolgozásában jelentõs Csapó
Vilmos úttörõ munkája. Liszt
születésének 100. évforduló-
ja alkalmából (1911) saját
költségén adta ki a mûvész
Augusz Antalhoz írt 117 levelét. Csa-
pó magyar és német kiadásban jelen-
tette meg mûvét, még pedig olyan
módon, hogy a leveleket mind a két
kiadásban csak eredeti nyelvükön, az-
az német és francia nyelven közli, míg
a könyv címe, az elõszó, az „Emléke-
imbõl” c. bevezetõ és jegyzetek az
egyik kiadásban magyar, a másikban
német nyelvû. Utóbbi kiadás meg-
könnyítette a munka külföldi elterje-
dését, de a magyar kiadásban a levelek
lefordításának mellõzése, tartalmuk
szélesebb körû megismerésének
nagy mértékben gátat vetett.

Csapó kiadványa bevezetésében
Liszttel kapcsolatos személyes élmé-
nyeit, emlékeit tárja elénk. Megtud-
juk, hogy 1865 nyarán Rómában is-
meri meg a Mestert, amikor Augusz
ajánlólevelével kopogtat Liszt Monte
Marion levõ kolostori lakásán. Ezután

Pesten is találkoznak, s Csapó Vilmos
családjával együtt csakhamar Liszt szí-
ves vendéglátói és barátai közé tarto-
zik. Ezek a személyes érintkezések a
szem- és fültanú sok értékes adatköz-
lését tették lehetõvé, de adósunk ma-
radt azzal a pontossággal, amely elen-
gedhetetlen feltétele egy tudományos
szempontból is hiteles kiadásnak.
Csapónak nem is volt más szándéka,
mint hogy az akkor még Augusz Antal
unokájának, báró Schell Józsefné szü-
letett gróf Sigray Klárának birtokában
levõ teljes levélanyagot – a nagy érté-
kû Liszt-dokumentumokat – meg-
mentse a feledéstõl, vagy az esetleges
elkallódástól. A tartalmi feldolgozását,
kommentálását, amely történeti
szempontból és elsõsorban magyar
vonatkozásaiban rendkívül gazdag és
értékes anyagot tárna fel – Csapó a ze-
netörténészekre hagyta. Sajnálatos,

hogy így, e levelekbõl az a számtalan
esetben bizonyítható történeti tény,
miszerint Liszt állhatatosan ragaszko-
dott újonnan megtalált hazájához, és,
hogy egyszer s mindenkorra félreért-
hetetlenül magyarnak vallotta magát– ,
mind a mai napig kiaknázatlan ma-
radt.

Nem szorul bõvebb magyarázatra,
hogy ez a nagyértékû levélgyûjte-
mény milyen mértékben járul hozzá
Szekszárd zenetörténeti jelentõségé-
hez. Liszt Szekszárdra címzett 117 le-
velének jelentõs részében szól a kis
várossal kapcsolatos személyes és
mûvészi ügyeirõl. Már magába véve
ez a tény is beírta Szekszárd nevét a
hazai és a nemzetközi zenetörténet
lapjaiba.

Ezen az alapvetõ írásbeli emléken
kívül a Tolna Megyei Levéltár még sok
olyan levelet és iratot rejteget, ame-
lyek Liszt életével és mûvészetével
közvetlenül vagy közvetve összefüg-
genek. Ide tartozik a közelmúltban
felfedezett Augusz Anna naplója is,
Liszt 1865. évi szekszárdi látogatásá-
nak bájos közvetlenséggel megörökí-
tett emléke.

Az egykori Augusz-kastélyban már
csak nehezen találjuk meg Liszt lak-
osztályának nyomait: a korabeli sza-
lon, ebédlõ, vendégszobák sok válto-
záson mentek már keresztül. A park
százados fái közül vajon hány van
még, amely árnyékát vetette Liszt lép-
teire? A Remete kápolna, az újvárosi
templom, az utóbbi kórusán, az
Augusz-ház falán és a vármegyeházán
elhelyezett Liszt-emlékmûvek hirde-
tik csupán, hogy itt járt, itt alkotott, itt
hangversenyezett Liszt Ferenc. A
márványba vésett emlékeken túl kí-
vánt e sorok írója újabb emléket állíta-
ni sokesztendõs, fáradtságos munká-
jával Lisztnek szekszárdi kapcsolatai-
ról a Tolna Megyei Levéltár gazdag
anyagának tükrében.

Folytatjuk.

Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 2.
„Ebben a dolgozatban a Tolna me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 le-
vél és más dokumentum Lisztre vo-
natkozó anyaga került feldolgozás-
ra. Az anyag felkutatása, reprezen-
tatív összeállítása a Szekszárdi Álla-
mi Levéltár nagyérdemû, elhunyt
igazgatójának hézagpótló, nagy
szaktudást, hivatásszeretetet igény-
lõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendel-
kezésére álló gazdag anyagból
Liszt és Szekszárd, azaz Liszt és bá-
ró Augusz Antal kapcsolatát min-
den vonatkozásában feldolgozza.
Hátrahagyott dolgozata elõkészítõ
munkaként íródott, s mint ilyen,
kiegészítésekre, átdolgozásra szo-
rult. Ez a feladat a dolgozat lektorá-
ra hárult. Dr. Prahács Margit a le-
véltári anyag kiválasztásának nagy
és fáradtságos munkáját megilletõ
kollegiális kegyelettel vállalkozott
arra, hogy dr. Hadnagy Albertnek a
címben meghatározott témakörét,
s ezzel a témakörrel összefüggõ,
másutt õrzött iratanyag, már meg-
jelent Liszt-levelek, a Liszt-irodalom
és korabeli sajtótudósítások adatai-
val kiegészítse és az egész dolgoza-
tot a szükséges módosításokkal és
jegyzetekkel ellássa.

Reméljük, hogy a tanulmány
posztumusz megjelentetését ilyen
módon elõsegítve dr. Hadnagy Al-
bert kívánságának is eleget tet-
tünk: felhívtuk a figyelmet a báró
Augusz család levéltárában rejtõzõ
nagy értékekre.”

A szerkesztõ

Az egykori Augusz-kastélyban ma a Liszt Ferencrõl elnevezett zeneiskola mûködik
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A jövõrõl tanácskoztak
Kézilabda-régióközpont lesz Szekszárd

Az elmúlt 15 év eredményessége és
sportdiplomáciai lobbija is szerepet
játszik abban, hogy a Magyar Kézilab-
da-szövetség Szekszárdot szemelte ki
az elkövetkezõ években létrehozan-
dó regionális képzõközpontok egyik
bázisának. E törekvés keretében már-
cius 11-én a szekszárdi városházán ta-
lálkoztak politikai, sport- és intéz-
ményvezetõk az Ambrus Péter-kézi-

labdarégióból. A megyei szövetségek
elnökei, fõtitkárai, helyi sportiskolák
intézményvezetõi érdeklõdve hallgat-
ták Firnicz Józsefet, az MKSZ után-
pótlás-igazgatóját az elképzelésekrõl.
Varga Jenõ TMKSZ- és UKSE-elnök,
aki egyben az MKSZ utánpótlás-bi-
zottságának elnöke örömmel üdvö-
zölte a megjelenteket, akik közt ott
volt Hadházy Sándor országgyûlési

képviselõ, a parlament sportbizott-
ságának tagja is. A szakmai konzultá-
ciót további egyeztetés követte Hor-
váth István polgármesterrel a város
szerepvállalásáról. Ismerve a elkötele-
zettségét a kézilabda iránt, biztosak
lehetünk abban, hogy a kezdeménye-
zés tovább erõsíti Szekszárd szerepét
a sportágon belül. 

UKSE

,,Életem jelentős szakaszairól kí-
vánok írásomban beszámolni. Ar-
ról, hogyan jutottam el árvasá-
gomtól Istentől kapott küldetése-
im teljesítésével a boldogságig”.
A fenti idézet megfogalmazója
2002 júliusában, egy mátrai
gyógykezelés során vetette papír-
ra először a nehezen indult, há-
nyattatásoktól sem mentes, de
idős korára családi boldogságban
beteljesült életének legfontosabb
és legmegindítóbb eseményeit. 

A könyv elkészült, s nemrég, 2010-ben
a Babits Kiadó gondozásában jelent
meg ,,Árvaságtól boldogságig” címmel.
A cím hûen tükrözi viszontagságokkal
teli életútját, amelynek legfontosabb
eseményeit a szerzõ 17 éves korától
naponta feljegyezte, s melyekbõl me-
rítve visszaemlékezõ kötete napvilágot
látott. Már a borító is szembetûnõ.
Szenczi László árvaházi társának tus-
rajzán egy férfi látható, aki vigyázón
fog s vezet egy kis árva gyermekeket,
Isten tenyerén, átsegítve õket az élet
viszontagságain. A férfi övén a felvidé-
ki ,,Béthel árvaházi mozgalom” felira-
tát is észrevehetjük, melyhez az a
kiskoszmályi árvaház is tartozott, ahol
a szerzõ nevelkedett. A Garay-gimnázi-
um egykori, szép kort megért, ámde
életerõs, s mindig vidám igazgatóját a
jeles matematikaprofesszort, dr.
Szenczi Lászlót saját elmondása szerint
egy valami éltette a háború alatt, és a
kommunista idõszak vallásellenes idõ-
szakában is: mindig vele volt Bibliája, s
az Úr Jézus, aki sem az 1945-ben nyu-
gatra indított, németek által irányított
kényszerkatonai szolgálat alatt, sem a
Rákosi-éra vallásüldözése közben nem
hagyta el. A feleségével 56 éve boldog,
vallásos házasságban élõ Szenczi Lász-
ló nagy szeretettel fogadott hajóházi la-
kásában könyve bemutatása kapcsán.
A számítógépet, internetet még idõs
kora ellenére is kitûnõ lendülettel és ér-
zékkel kezelõ matematikus lapunknak
elmondta: a felvidéki Bátorkeszin szü-

letett, s 1928-ban – közel félévesen –
vesztette el szüleit: elõbb édesanyját,
majd pár hónapra rá apját. A héttagú
család még idõsebb, 18–20 éves testvé-
rei által sem volt anyagilag biztonság-
ban, így került két fiútestvérével elõbb
a kiskoszmályi, majd a komáromi árva-
házba, elválasztva két másik, beretkei
árvaotthonba került testvérétõl. Kisúj-
falun élõ nõvéreitõl, Máritól és Bözsi-
tõl is elszakította a sors, hiszen csupán
15 évesen ismerhette meg õket. Talál-
kozásuk leírása megrendítõ élményt
nyújt már a kötet elsõ oldalain. A
kiskoszmályi közösség, ahol Molnár
Mária, a Távol-Keleten munkát végzõ

misszionáriusnõ is szeretetteljes láto-
gatást tett, erõsítette lelki életét. Ké-
sõbb a komáromi Timóteus  árvaház-
ban megélt kulturális élet, s nevelõjük,
Csukás Zsigmond tiszteletes úr hitbe-
li felkészítése, aztán az árvaházból 16
évesen kikerülve a könyvesbolti ta-
nonc idõszak, valamint a cserkészmoz-
galom által adott vallásos belsõ fejlõdés
megélése mind-mind Istenhez közeli
életét készítették elõ. Tizenhét évesen,
1944 decemberének karácsonyán az-
tán, a nyugodt évek után tragikus ese-
mény következett be: elhurcolása Ko-
máromból németországi kényszer ka-
tonai szolgálatra, majd a keserû tapasz-
talatok, melyek során Bibliája, s a Csu-
kás tiszteletes úr és árvaházi társai által
írt, lelkileg megerõsítõ levelek tartot-
ták meg hitében. A csehországi tábori
hányattatások, a meneteltetés közben
egy kegyetlen német százados halálos
fenyegetése, az angol–amerikai front
közeledésénél a német elbocsátólevél,
vagy, mikor 1945 májusában, Reuten-
kranzban egy amerikai, magyarul be-
szélõ tiszt õt és német egyenruhában
lévõ társait nem hadifogolyként vette
át, hanem civilként engedte el õket a
lengyel menekülttáborba, s a helyi pol-
gármesterhez küldte tiszta civil ruhá-
ért… Mindez utóbbi csoda is, Isten sze-
retetének és csodatételének köszön-

hetõ a szerzõ szerint. S valóban. A
Csehországon át történt hazaút, mely
az elbocsátó árvaházba vezetett, a
Stósz fürdõi tüdõszanatóriumi kezelés,
majd késõbb a ’47-es felvidéki magyar
kitelepítések megélése, a helyi magyar
továbbtanulási lehetõség híján, a cseh-
országi elhurcolástól félve csónakkal
szökés a Dunán Magyarországra, hogy
aztán a pápai Líceum és Tanítóképzõ
Intézetben folytathassa tanulmánya-
it..., felsorolni is hosszú. Ezen esemé-
nyek szerencsés megélése is Isten kö-
zelségét bizonyítják sorsában – véli a
szerzõ. De ugyanez mondható el a szá-
mára a református egyház által jutta-
tott lelki és anyagi segítségrõl, vagy,
amikor a 1952-ben, a Szegedi Tudo-
mányegyetem matematika–fizika sza-
kán egy „mindenható” oktató ki akar-
ta õt és társait zárni az egyetemrõl
templomba járása és Biblia-olvasása mi-
att, ám ezt 200 hallgatótársának össze-
fogása, kiállása akadályozta meg! 

Szenczi tanár úr keresztyén nevel-
tetésben részesítette gyermekeit is, s
feleségével, Vilma nénivel kötött há-
zasságkötésük 50 éves évfordulóján,
2006-ban „mindenért hálát adtak Is-
tennek, és áldását kérték szövetségük
további erõsítésére”. A könyv napjain-
kig bezárólag „viszi” a csodás életutat.
A tanár úr a továbbiakban tervezi,
hogy az eddig egyházi lapokban és az
interneten megjelent írásait egy
újabb könyvben dolgozza fel. 

A mostani kötet támogatói közt
megtaláljuk Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatát, a Tolna Me-
gyei Önkormányzatot, a Szekszárdi
Református Egyházközséget, a Tolnai
Református Egyházmegyei Tanácsot,
Rácz József dunaszentgyörgyi espe-
rest, valamint Balázsi Zoltán szekszár-
di református lelkipásztort. Számos
magánszemély is hozzájárult a szép,
igényes borítójú kötet megjelenteté-
séhez. Érdemes hát beszerezni ezt a
felvidéki Fazekas László püspök elõ-
szavával ajánlott, izgalmaktól sem
mentes, lelki épülésre alkalmas, szép
írást! Gyimóthy Levente

Árvaságtól boldogságig
Dr. Szenczi László matematikus memoárkötetérõl 

Filmklub a plébánián
A családok éve jegyében március 20-
án, vasárnap 16.00 órakor Az eskü
címû, 83 perces filmet vetítjük a
belvárosi plébánián. Egy férjnek felesé-
ge könyörtelen betegségével kell meg-
küzdenie. Fordulóponthoz érnek,ekkor
dõl el, hogy házasságuk darabokra hul-
lik,vagy úgy fogják szeretni egymást,
mint még soha. John ekkor érti meg,
mi is az igazi jelentése az oly sok évvel
azelõtt fogadott esküjének. Szeretettel
várjuk a házasokat,házasságra készü-
lõket és minden érdeklõdõt. A belváro-
si plébánia és a Házas Hétvége Közös-
ség szervezõi. A belépés díjtalan.
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Március 21-én, hétfőn este 18
órakor a Garay János Gimnázium
dísztermében Háttérinformációk
a rendszerváltásról címmel be-
szélgetést hallhatunk Dézsy Zol-
tán szerkesztő-riporterrel. A belé-
pés díjtalan. 

DÉZSI ZOLTÁNRÓL:

A Magyar Televízió szerkesztõ-ri-
porterét, Dézsi Zoltánt 1992-ben az-
zal a feladattal bízták meg, készítsen
filmet a Köztársaság téri pincebör-
tönök titkairól. A 120 perces, kétré-
szes filmet Pincebörtön címmel
nem sokkal az 1994-es tavaszi válasz-

tások elõtt mutatta be a Magyar Te-
levízió. A film egykori csatornázási
dolgozók, titkárnõk, egykori
rendészek, AVH-sok, kábelszerelõk
segítségével igyekezett hitelt érdem-
lõen bizonyítani, hogy a Magyar Szo-
cialista Párt (MSZP) alapjaiban az
egykori pincebörtönre épült, amely-
nek titkait 1956 óta rejti az épület. A
film nézettsége és tetszési indexe –
az akkori mérések alapján – rekor-
dot ért el. A film harmadik része elõ-
készületben, valószínûleg 2011-ben
lesz adásra kész. Dézsi Zoltán ma is
lankadatlanul kutat-keres, annál is
inkább, mivel az új metróvonal épí-

tése során fény derülhet a még rej-
tõzködõ titkokra is. 

Dézsy Zoltán írja magáról: Az elmúlt
több mint másfél évtizedben rengeteg
olyan témával, üggyel foglalkoztam,
amely nem ért véget azzal, hogy sugá-
rozta õket a televízió. Dokumentumfil-
mesként tudom, hogy az élet írja to-
vább a történeteket, és érdemes ezekre
odafigyelni. Képernyõre vitt története-
im és a szereplõk sorsa továbbra is ér-
dekelnek – a visszajelzésekbõl tudom,
hogy a nézõk is így vannak ezzel.

Fontosabb alkotások: A Minera-
limpexes-ügy, avagy Russay István 17
millió dolláros öröksége (ÚRM

1988–89) Gerõ László 120 millió dol-
lárja (ÚRM 1989–1993, Nívódíj) Pin-
cebörtön I–II. (1994, Nívódíj) A
Seuso-kincsek rejtélye (1997) Ez tör-
tént – hónapról hónapra (dokumen-
tumsorozat a rendszerváltó eszten-
dõkrõl, 2000–2003, 36 rész) 

Portréfilmek: Teller Edénél, Palo
Altoban (1998), In memoriam Rabár
Ferenc (1999), A bankelnök Járai
Zsigmond (2001), Nemeskürthy ta-
nár úr (2003), Az ezüstember – Güttler
Károly (2003), Várom a méltányos íté-
letet (az utolsó film Hernádi Gyulával,
2003), Szûcs Laci visszatér (2006)
Szent Korona Rádió.

LÉLEKÉPÍTÕ: A rendszermódszerváltás története 2. rész

Bár szakmai program volt a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum
és a szentendrei skanzenben mű-
ködő Múzeumi Oktatási és Kép-
zési Központ (MOKK) által a Tol-
na megyei múzeumok, kiállítóhe-
lyek és tájházak vezetői, múzeu-
mi közművelődési szakemberei
számára március 3-ára szerve-
zett találkozó, mégis már az első
előadó, dr. Balázs Kovács Sándor
néprajzos-muzeológus egy a civil
közösségek, vagy akár egyének
felé minél szélesebb körben ter-
jesztendő feladatról beszélt.

Immár a világörökség, az épített örök-
ség mellett a szellemi kulturális örök-
ség is nemzetközi figyelemre számít-
hat az UNESCO 2003-ban elfogadott
nemzetközi egyezménye alapján,
amelynek jelenleg 133 ország részese,
Magyarország 2006 óta. Elsõként a
mohácsi busójárás került fel orszá-
gunkból a nemzetközi listára, de a nép-
rajzi hagyományokban, néprajzi tájak-
ban igen gazdag Tolna megyébõl még
az országos listára sem került fel egyet-
len egy szellemi kulturális örökség
sem. A megyei múzeumok zömmel
néprajzos szakemberei kapták azt a fel-
adatot, hogy összegyûjtsék a javaslato-
kat megyéjükbõl civil szervezetektõl,
vagy akár egyénektõl. Elsõként a lehe-
tõséget ajánlják fel számukra, aztán a
hosszú folyamat végén egy pályázat
alapján kerülhet fel a listára a javasolt
szellemi kulturális örökség – tájékozta-
tott Balázs Kovács Sándor. Ez egy nép-
szokástól egy mesterség mögötti elmé-
leti tudásig nagyon sokféle lehet. A már
a világlistára is felkerült busójárás mel-
lett az országos listán még hét szellemi
kulturális örökség szerepel: 1. a közel
500 (megyénkben 38–40) népmûvé-
szet mestere mögött lévõ tudásanyag,
hagyomány 2. a kunsági birkapörkölt
karcagi hagyománya,

3. az élõ hagyományok Kalocsa kul-
turális terében: pingálás, hímzés, vise-

let, tánc 4. a matyó örökség: hímzés,
viselet, folklór továbbélése (Mezõkö-
vesd) 5. a magyar solymászat 6. a me-
zõtúri fazekasság 7. a halasi csipkevar-
rás élõ hagyománya.

Tolna megyébõl felkerülhetne a
listára: Sárköz, Bogyiszló, Sióagárd,
Kapos–Koppány mente, Kölesd, a
svábok maradékai, a bukovinai szé-
kelyek élõ hagyományai. Balázs Ko-
vács Sándor gondolt ezek
között a bukovinai székely
betlehemesre, ami orszá-
gosan egyedülálló, archai-
kus élõ hagyomány. A sár-
közi lakodalmat már töb-
ben ajánlották neki, egye-
di a bátai pöndölykötés, a
bátai tojáshímzés vagy a
sváb disznóvágás mögött
lévõ tudás, a hurkafélesé-
gek. Nem feltétlenül kell,
hogy évszázados hagyo-
mány legyen a javasolt
szellemi kulturális örök-
ség mögött, lehet tízéves
is, csak élõ legyen, embe-
reket mozgasson meg, mi-

ként civil szervezõdések mozgató-
rugója lehet.

Másodikként a múzeumok maga-
zinja, a 2007-ben a Szépmûvészeti
Múzeum által alapított MúzeumCafé
mutatkozott be. A kéthavonta megje-
lenõ, elsõsorban szakmai, de remélhe-
tõleg a nagyközönséget is érdeklõ ma-
gazint a fõszerkesztõ, Martos Gábor
és a lapigazgató, Lévay Zoltán mutatta

be Szekszárdon. A Szépmûvészeti Mú-
zeumban neves szakemberek irányí-
tásával mûködõ szerkesztõség vár írá-
sokat, témajavaslatokat a Muse-
umCafé tematikájának megfelelõen
múzeumokról, kiállításokról, múze-
umszakmai kérdésekrõl. A 2009-ben
az Év Magazinja díjat elnyerte
MúzeumCafé kapható a nagyvárosok
jelentõsebb múzeumaiban, fonto-
sabb magángalériákban, az Írók Bolt-
jában, a Rózsavölgyi Zenemûboltban
és az Alexandra könyvhálózat na-
gyobb boltjaiban.

Ezután dr. Gaál Zsuzsanna, a me-
gyei múzeum igazgatóhelyettese be-
szélt a Vármegyeháza a felújítás után
megnyíló Tájak, települések, embe-
rek, XIX. századi tudástár és történel-
mi játszóház címû kiállításáról. Már a
cím is elárulja, hogy ez a tárlat szá-
mos, ismeretet közvetítõ interaktív
elemen keresztül vezeti el a látogatót
a XIX. század világába Tolna megye
tárgyi és szellemi kultúrájának bemu-
tatásával. A kiállításon a Garay János
által megteremtett Háry alakja vezeti
végig a látogatókat oly módon, hogy a
valóságban gyökerezõ népi figurából
jutunk el a nagyotmondó mesehõssé
váló Obsitosig, aki mindenhol ott van,
kíváncsiskodik és kérdez, megismer-
tet bennünket a XIX. század hagyomá-
nyaival és újdonságaival, amelyek ket-
tõsségére koncentrál elsõsorban a
tárlat. Azért, hogy kiváltsa a látogatók
minél nagyobb aktivitását, akik ezen
keresztül mára elfeledett ismereteket,
tudásokat eleveníthetnek fel.

Végül Andrásné Marton Zsuzsanna,
múzeumpedagógus, a március 3-ai
munkacsoport-találkozó egyik szerve-
zõje beszélte meg a Tolna megyei mú-
zeumok vezetõivel, közmûvelõdési
szakembereivel a 2011-es feladatokat
a hatékony együttmûködés és a rész-
feladatok összehangolása érdekében.
A cél az volt, hogy ne csak a megyei
múzeumban legyenek rendezvények,
hanem akár a megye kisebb múzeu-
maiban is. Kovács Etelka

A Sárköz is a szellemi kulturális örökség része lehet?

Martos Gábor, a MúzeumCafé fõszerkesztõje mutatta be a folyóiratot
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A rejtvény megfejtését április 3-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A március 6-ai rejtvény helyes megfejtése: Böjtmás hava, tavaszelõ,
kikelet hava. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Fekete Istvánné, Szekszárd, Béke tér 19.
Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

Könyörgõ imádság 
böjt 2. vasárnapján

„Ez az én szolgám, akit támoga-
tok, az én választottam, akiben
gyönyörködöm. A megrepedt nád-
szálat nem töri össze, a füstölgõ
mécsest nem oltja el, igazán hirde-
ti a törvényt.” (Ézsaiás 42, 1.3.)

Teremtõ, Megváltó, Megszentelõ
Istenünk! Hálát adunk neked azért,
hogy van kegyelem: a megrepedt
nádszálat nem akarod összetörni, a
füstölgõ mécsest nem akarod elol-
tani. Köszönjük, hogy van lehetõsé-
günk hallani az evangéliumot. Kö-
szönjük, hogy hitet és közösséget
akarsz teremteni, és munkálkodni
szeretnél bennünk és általunk.

Teremtõ Atyánk, aki az élet ura
vagy, kísérje áldásod gyermekein-
ket. Erõsítsd a szeretet kötelékeit a
házastársak között, a családokban,
közösségeinkben. Légy az egye-

dülállók támasza. Segíts kérünk,
hogy megtalálhassunk hivatásun-
kat, feladatunkat a magunk életút-
ján. Adj bölcseséget döntéseink-
hez – munkánk és pihenésünk
idején is –, hogy értelmet nyerhes-
sen a hétköznap és az ünnep.

Megváltó Krisztusunk, aki be-
tegség és fájdalom ismerõje vagy,
segíts hordozni azokat a terhetek,
melyeket testi, lelki betegségek
alatt hordanak sokan. Légy vigasz-
talója a gyászolóknak. Te, aki a
legalázatossabb szolgává lettél eb-
ben az uraktól és uralomvágytól
nyüzsgõ világban – taníts minket

bátor alázatossággal szolgálni té-
ged és embertásainkat. Köszön-
jük, hogy megbízol bennünk, és
életünket fel tudod, fel is akarod
használni az igazság szolgálatára. 

Pártfogó Szentlélek, kérünk,
gyógyítsd életünk sebeit, formáld
gondolkodásmódunkat. Nyito-
gasd a szíveket, ébreszt a
szunnyadó lelkeket. Õrizd meg
Anyaszentegyházadat, és vezess a
te utadon. Kegyelmedbe ajánljuk
lakóhelyünket, egész országun-
kat. Õrizd meg a hatalom kísérté-
séi között vezetõinket – add, hogy
Téged ismerõ, jó szolgaként telje-
síthessék küldetésüket. Irgalmad-
ba ajánljuk ezt a sok szenvedéstõl
és bûntõl szorongó világot, add
hogy minél többen felismerhes-
sék, hogy egyedül csak Te vagy az
Úr, s nálad szabadulást és életet ta-
lálhassanak! Ámen. 

Sefcsik Zoltán 
evangélikus lelkész

Evangélium

A kormányablakoknál is 
kezdeményezhetõ az 

egyszerûsített honosítás
A gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés érde-
kében 2011. március 16-tól a kormányabla-
kokban is lehetõség nyílik az egyszerûsített
honosítási eljárás kezdeményezésére.

Március 16-tól honosításra vonatkozó ké-
relmet a magyar anyakönyvi hivatalokon, a
külképviseleteken és a bevándorlási és állam-
polgársági hivatalok megyeszékhelyeken lé-
võ ügyfélszolgálati irodáin túl az ország 29
pontján, az állampolgári igényekhez igazított
nyitvatartási idõvel (8.00–20.00 óráig) mû-
ködõ kormányablakoknál is lehet igényelni.
Az integrált ügyfélszolgálati irodák munka-
társai az eljárással kapcsolatban részletes fel-
világosítást adnak az érdeklõdõknek.

A 2011. január 3-ától kezdeményezhetõ
egyszerûsített honosítási eljárás keretében
magyar állampolgárságot igényelhet az, aki-
nek felmenõje magyar állampolgár volt,
vagy valószínûsíti magyarországi származá-
sát és igazolja magyar nyelvtudását, feltéve,
hogy a magyar jog szerint büntetlen elõéle-
tû, és büntetõeljárás nincs ellene folyamat-
ban, továbbá, hogy honosítása nem sérti
Magyarország köz- és nemzetbiztonságát.

A kormányablak Szekszárdon, a Garay tér
4–6. szám alatt található. 

Az egyszerûsített honosítási eljárásról
további információk és az ahhoz szüksé-
ges dokumentumok letölthetõk a
www.allampolgarsag.gov.hu honlapról.

Városi krimi
ÜTÖTTÉK, VERTÉK, LOPNI ZAVARTÁK

A hatvan év körüli hajléktalan férfit befogadták a
„jótevõ” emberek, a húsz-harminc esztendõ kö-
zötti kétgyermekes házaspár. Egy-két nap múltán
elvették a koros ember iratait, pénzét, ruháit, majd
folyamatosan elszedték tõle rokkantnyugdíját. A
„derék” házaspár férfi tagja a szerencsétlen em-
bert a náluk töltött fél év alatt ütötte, verte, folya-
matosan lopásra kényszerítette – mondta el a
megdöbbentõ, ám napjainkban egyre sokasodó
történetet a Szekszárdi Rendõrkapitányság fõ-
vizsgálója, Korcsmár Péter fõhadnagy. A bûntet-
tek soráról az asszonyka nem tudott – állította a
házaspár, s ellenkezõjére bizonyíték sem akadt.
A szerencsétlen ember szerencséjére némi fon-
dorlattal meg tudott szökni, s azonnal a rendõr-
ségre ment. Vallomását a kiterjedt vizsgálat alátá-
masztotta. Sõt a napokban befejezõdõ vizsgálat –
amit vádemelési javaslattal adnak át az ügyész-
ségnek – szerint szemérem elleni bûntett kísérle-
tével is gyanúsítják a fiatalembert, ugyanis egyér-
telmûen megkörnyékezte a rabszolgasorba taszí-
tott befogadottat. Korcsmár fõhadnagy az ügy ol-
dalágaként kitért arra is, hogy a gyanúsított gazfic-
kó jelenleg börtönben ül, mégpedig nemi erõszak
elkövetése miatt. Feltehetõ, hogy kényszerû távo-
zása is segítette a szökésben a sértettet. Kiemel-
te a fõvizsgáló, hogy amennyiben ezt az ügyet tár-
gyaló bíró a büntetési tételt halmazatban állapítja
meg, akár 12 évet is rács mögött tölthet a gyanú-
sított, illetve elkövetõ.
Természetesen arról is beszélgettünk a szakem-
berrel, amennyiben a szomszédoknak hasonló
eset válik gyanússá, bátran forduljanak a rendõr-
séghez, ugyanis védett tanúként, illetve zártan ke-
zelik õket és vallomásukat. A lényeg, hogy az ilyen
és hasonló bûnözõk meglakoljanak. - hm -



Az ősszel rapszodikusan futballo-
zó, a középmezőnyhöz szürkülve
a 9. helyen záró szekszárdi
együttesben új arcokat is felfe-
dezhettünk, mintegy a tavaszi
előrelépés zálogaként. 

Ott volt a védelemben a komoly NB II-es
múlttal Bajáról hazatérõ Rátkai Gábor.
Bonyhádi, aztán bölcskei kalandozását
megunva ismét az UFC szerelését viseli
Csende Roland, a gólerõs csatár, aki min-
denképpen ûrt hagyott maga után a tá-
madó alakzatban. Kellett is, hogy vissza-
jöjjön, mert a hozzá képest más stílusú,
de mindenképpen bizonyító csatár, Ko-
hány Gábor távozása veszteségként
könyvelhetõ el. Persze, ha gyorsan meg-
említjük, hogy az egykori gólkirályt, a
Szekszárdról távozása után még Ausztri-
át is megjárt Hencz Balázst is visszaigazol-
ta az UFC. Szó sincs tehát, arról, hogy a
közönség visszacsalogatása szempontjá-
ból fontos csapatrészben gondok lenné-
nek. A kapus, Klézli Tamás is hazatalált
megyei barangolásai után. Új arc Tóth
László, aki a baranyai megye I-es Ócsárd-
ról igazolt Szekszárdra. (A Tolle-UFC-
Szekszárd a tavaszi idény elsõ fordulójá-
ban hazai pályán 2–1-re vesztett az élen
álló Szentlõrinc ellen, legutóbb 2–2-re
végzett a második Paks II otthonában.)

Visszajöttek az egykori
gólvágók

Mielõtt elképzeli a szurkoló, hogy máis
a Csende–Hencz-kettõs rohamoz, siet-
ve közöljük: sajnos erre leghamarabb
májusban kerülhet sor. Az utóbbi küszö-

bön álló porcmûtétje okán legoptimáli-
sabb esetben is csak a bajnokság végére
játszhat újra. Elõbb visszatérhet a hátsó
alakzatból, illetve a középpályára Kõku-
ti Tamás és Pulcz a rövidebb, illetve hosz-
szabb idejû sérülésükbõl felépülve, akik
a  csapatjáték stabilitása szempontjából
meghatározó focisták. De több hét kell
ahhoz, hogy visszanyerjék formájukat
az említett játékosok, hogy az újak beil-
leszkedjenek, és verseny legyen a csapat-
ba kerülésért. Amiben feltehetõen részt
akar majd venni a szintén az NB II-es Ba-
jától igazolt, 18 éves, fiatal Szabó Viktor,
aki már a többiekkel gyakorol.

– Ha összeáll a kép, remélem már az
idén megközelítjük az osztály élmezõ-
nyébe tartozó csapatokat. Azt gondo-
lom, elképzelésünknek megfelelõen
szekszárdi, illetve környékbeli kötõdé-

sû játékosokat sikerült igazolnunk. Ha
minõségi játékosokat szeretnénk, ak-
kor annyira azért ehhez az elvhez nem
kell ragaszkodnunk, északra Paksig, dél-
re Bajáig nyugodtan kitekinthetünk.
Ha a közeljövõt nézem, számomra a
konkrét év végi helyezésnél is fonto-
sabb (persze jó lenne már most is leg-
alább a hatodik helyen végezni), hogy a
klubvezetés és a város tegyen meg min-
dent azért, hogy ezt a keretet a nyáron
sikerüljön együtttartani – mondta
Dienes Pál, az UFC vezetõedzõje.

Rátkai végleg hazatért-e?

Az egykori a szekszárdi Zrínyi-isko-
la fociosztályosa, a Kalász-érában fel-
tûnt Rátkai Gábor a Dunaújváros és
Baja NB II-es csapatában is megfor-

dult. Régi óhaja az itteni vezetésnek a
hazahozatala, amihez a játékos pálya-
futásban gátló tényezõnek számító,
lassan gyógyuló térdsérülése feltétle-
nül szerepet játszott.

– Pechemre Dunaújvárosban meg-
szûnt 2009-ben a felnõttlabdarúgás,
Baján játszottam az NB II-ben és az NB
III-ban, aztán jött jó fél évvel ezelõtt ez
a makacs térdsérülés – vázolja magá-
ról a legfontosabb információkat a jó
felépítésû szekszárdi belsõ védõ. 

– Most jobban megy a Bajának az
NB II-ben, mint korábban, elképzel-
hetõ, hogy lemondtak rólad? 

– Lehet ilyen is a dologban, amit a las-
san gyógyuló sérülésem is kiválthatott.
De most hazatérve is üzenem: tévedés-
ben van az, aki odaát úgy gondolta,
hogy egy igényesebb NB II-es csapat-
ban ne lenne helyem – reagált eltökélt
szándékkal a szekszárdi származású, 25
éves játékos, aki máris pályára lépett az
UFC színeiben, és úgy látja, vele és az
újakkal kinõhet már most tavasszal a
szürke középszerûségbõl az együttes.

– Jelzés értékû, hogy a meghatározó
Szentlõrinc ellen olyan volt a labdabir-
toklási fölényünk, mint mondjuk a Bar-
celonának az Almeria ellen a spanyol
bajnokságban – hozott fel egy érzékle-
tes példát a nemzetközi futballvilágból
csapata játékbeli fölényére Rátkai, majd
hozzátette: – Én még hosszabb távon
mindenképpen magasabb osztályban,
az NB II-ben szeretnék játszani, remé-
lem, szülõvárosomban is elõbb-utóbb
megteremtõdnek ennek a feltételei.

Óhajával, alighanem, a csapaton belül
és azon kívül is sokan osztoznak. B. Gy.
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A tavasz már jóval szebb lehet, mint az õsz volt

UFC: Több szekszárdi kötõdésû focista visszatért

Négyen az új játékosok közül (balról): Tóth László, Csende Roland,
Rátkai Gábor és Szabó Viktor



MÁRCIUS 19-ÉN SZOMBATON 
Gyermek néptáncosok XII. országos
szólótáncfesztiválja regionális váloga-
tója
BEMUTATÓK Kötelezõ táncok: 
10.30–12.00 (díszterem).
Szabadon választott táncok: 
12.30–15.00 (díszterem)
15.30-kor eredményhirdetés 
Zsûri: Farkas Zoltán táncmûvész, ko-
reográfus, a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem népzene tanszakának
oktatója, Hortobágyi Gyöngyvér kore-
ográfus, a Magyar Táncmûvészeti Fõ-
iskola mûvésztanára, Lévai Péter tánc-
mûvész, koreográfus, a Magyar Tánc-
mûvészeti Fõiskola adjunktusa.
A belépés díjtalan!

MÁRCIUS 22-ÉN KEDDEN 
10.00–10.45-ig és 11.00–11.45-ig
„VÍZ A VÁROSOKÉRT, VÁROSOK A VÍZÉRT”
A Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasz-
nú Alapítvány szemléletformáló elõadá-
sa a víz világnapja alkalmából iskolás
csoportok számára.
Mit jelent nekünk a víz? Mit értünk
azon, hogy bolygónk édesvíz-készlete
nem kifogyhatatlan forrás? Mit kell ten-
nünk, hogy megõrizzük a természetes
vizek tisztaságát? A városok, falvak
legnagyobb értéke: a csapból folyó
tiszta víz.
Beszélgetés a vízrõl – vizes kísérletek
Elõadó: Gaál Zsófia, okleveles környe-
zetmérnök, Zöldtárs Alapítvány és
Szekszárdi Klímakör.

Az oktatást kiegészítõ, interaktív elõ-
adás nyilvános és ingyenes. A részt
vevõ iskolás csoportoknak elõzetes je-
lentkezés és idõpont-egyeztetés szük-
séges! A program a TÁMOP 3.2.3 pá-
lyázat támogatásával valósul meg.

MÁRCIUS 25. PÉNTEK 10 ÓRA
„MADARAK ÉS FÁK NAPJA” 
országos verseny területi fordulója 
A Pro Vértes Nonprofilt Zrt. által meg-
hirdetett verseny lehetõséget biztosít
azoknak a természet iránt érdeklõdõ
10–14 éves tanulóknak, akik tanórai,
erdei iskolai, szaktábori, madárgyûrû-
zõ, vonuláskutató, szakköri, termé-
szetjáró, madarászsuli-programok so-
rán szerzett ismereteikrõl, terepi ta-

pasztalataikról és megfigyeléseikrõl
csapatverseny formájában szeretné-
nek számot adni.

MÁRCIUS 26. SZOMBAT 
9.00 SAKKTALÁLKOZÓ 
MÁRCIUS 29-ÉN KEDDEN 14.00 Is-
merkedés a magyar népmûvészettel
elõadás általános iskolásoknak. Hely-
szín: Dienes Valéria Általános Iskola
Mindkét program a TÁMOP 3.2.3
projekt keretében valósul meg. Infor-
máció: Pék Jánosné,
30/290-97-08.

ÁPRILIS 2. SZOMBAT 8–12 ÓRÁIG 
GA-ZSI GARAY TÉRI ZSIBVÁSÁR
Használt, de még jó állapotú ruházat,
sportszerek, háztartási eszközök fillé-
res adásvétele
Helyfoglalás elõzetes szerzõdéskötés-
sel március 31-ig a mûvelõdési ház-
ban. A kitelepülés díja: 1000 forint/
árusítóhely. Információ: 74/529-610.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

MÁRCIUS 21-ÉN
ÚJ OLVASÓINKNAK AJÁNDÉK OLVASÓJEGY

FÉLÁRAS TAGSÁGI KÁRTYA ÉRVÉNYESÍTÉS

MÁRCIUS 21–28-IG
A MEGBOCSÁTÁS HETE
INGYENES INTERNETHASZNÁLAT
ÓRIÁSI KÖNYVVÁSÁR

MÁRCIUS 21. (HÉTFÕ)
14 ÓRA 5 éves a megyei könyvtár
internetestanfolyam-sorozata. Baráti
találkozó a korábbi résztvevõkkel.
15.30 A Tolna Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság és a megyei könyvtár közös
szervezésében író-olvasó találkozó
dr. Martinkó Károly nyugalmazott
rendõr alezredes, íróval
MÁRCIUS 23. (SZERDA)
10 ÓRA Nemzeti Audiovizuális Archí-
vum bemutató. Filmhíradók
1931–1943-ig
17.30 Ifj. Töttõs Gábor történelemta-
nár egyháztörténeti sorozata „ISTEN
ÉS SÁTÁN”. A vallási dualizmus törté-
nete.
MÁRCIUS 24. (CSÜTÖRTÖK)
15 ÓRA A Cinka Panna Tanoda diákja-
inak internetes délutánja. A megyei
könyvtár új honlapja. Az e-bookok vilá-
ga. Az erõszakmentes oldalak. Az in-

ternet a tanulás és ismeretszerzés
szolgálatában.
MÁRCIUS 25. (PÉNTEK)
16 ÓRA Irodalmi e-könyvek, szövegtá-
rak, újságok, blogok, fórumok, közös-
ségi oldalak a neten.
Író-olvasó találkozó Péterfy Gergellyel,
az elsõ magyar irodalmi CD-ROM társ-
szerzõjével; József Attila-, Márai-,
Déry- és Mészöly-díjas író, szerkesz-
tõvel, a Pannon Mese facebookos al-
kotójával.
MÁRCIUS 28. (HÉTFÕ)
16 ÓRA Informatika a hadtörténet-kuta-
tásban – Játszd újra a mohácsi csatát!
Baltavári Tamás történész elõadása és
3D-s animációi. 

A GYERMEKKÖNYVTÁR
PROGRAMJAI 

(Augusz I. u.)

MÁRCIUS 21. (HÉTFÕ)
14 ÓRA Én vagyok a gyorsabb!
Internetes párbaj.

16.30 Legfontosabb gyerekhonlapok.
Vendégünk Vetõ Nóra tanár, mese-
mondó
MÁRCIUS 23. (SZERDA)
Tájékozódás a neten kicsiknek a nap
folyamán.
14 ÓRA Az agyagtáblától az e-könyvig.
Könyvtári foglalkozás 4. osztályosoknak.
MÁRCIUS 24. (CSÜTÖRTÖK)
14 ÓRA Itt a lehetõség! Hátrányos
helyzetûek a monitor elõtt
MÁRCIUS 25. (PÉNTEK)
14 ÓRA Új utakon a meseírás.
Vendégünk Péterfy Gergely író.
MÁRCIUS 28. (HÉTFÕ)
11 ÓRA A mohácsi csata 3D techniká-
val. Elõadó: Baltavári Tamás történész
14 ÓRA Szeretni fogjuk-e az e-könyve-
ket is? Az érdeklõdõkkel beszélget Ta-
kács Marcell e-könyv olvasó diák.

A TOLNA MEGYEI RENDÕR-FÕKAPI-
TÁNYSÁG és az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár tisztelettel meghívja március
21-én (hétfõn) 15.30-kor dr.

MARTINKÓ KÁROLY nyugalmazott
rendõr alezredes, író könyveinek be-
mutatójára. Az író kötetei a helyszínen
megvásárolhatók (IGYMK Szekszárd,
Széchenyi u. 51.)
•Több mint mûhiba!?
•Justitia zokog
•Kék fényû glória
•Gyermeksikolyok
•A bûnüldözés mesterei és lovagjai

MÁRCIUS 25-ÉN (PÉNTEKEN)
Író-olvasó találkozók. Vendégünk:
Péterfy Gergely, József Attila-, Márai-,
Déry- és Mészöly-díjas író, szerkesztõ.
HELYSZÍNEK:
14 ÓRA: Gyermekkönyvtár (Augusz I. u.)
16 ÓRA: fõépület (Széchenyi u. 51.)

MÁRCIUS 28-ÁN 14 ÉS 16 ÓRA 
„JÁTSZD ÚJRA A MOHÁCSI CSATÁT!”
BALTAVÁRI TAMÁS történész.
Informatika a hadtörténet-kutatásban
címû elõadására és 3D-s animációs
játékszoftverének bemutatójára.
HELYSZÍNEK
14 ÓRAKOR: Illyés Gyula Megyei
Könyvtár Gyermekkönyvtára, Augusz
Imre u.
16 ÓRAKOR: fõépület, Széchenyi u. 51.

AZ ILLYÉS GYULA MEGYEI
KÖNYVTÁR PROGRAMJAI

A Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegye-
sület – a Városi Sport- és Szabadidõköz-
ponttal együttmûködve – március
12–13-án versenybírói képzést szerve-
zett Szekszárdon. A kétnapos tanfolya-
mon a megye több településérõl (Szek-
szárd, Bonyhád, Várdomb, Hõgyész...)
34 fõ vett részt. Az oktató Szalay Sán-
dor, a Magyar Atlétikai Szövetség Ver-
senybírói Bizottságának elnöke volt.

A tavalyi évben Bonyhádon átadott
fedett pályás csarnok és az idén elké-
szülõ szekszárdi atlétikai pálya olyan
infrastrukturális feltételeket teremt a

sportág számára, amihez hasonló
csak nagyon kevés helyen van az or-
szágban. Az új létesítmények által kí-
nált lehetõségeket kihasználva színvo-
nalas rendezvények és versenyek
szervezhetõk, ehhez azonban elen-
gedhetetlenül szükséges egy felké-
szül versenybírói csapat. A Szekszárdi
AK SE ezt a hiányt felismerve hívta
össze az atlétikai versenyeken már ko-
rábban is tevékenykedõ önkéntese-
ket és sportbarátokat. A versenybírói
képzést záró vizsga április 9-én lesz
Szekszárdon.

Versenybírókat képeztek Szekszárdon
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Háát... aki lemaradt, az kimaradt.
Pedig megint egy kitűnő verseny,
kitűnő rendezés, és a kitűnő csa-
patépítő tréning. Mindez közel
kétszáz kellemes ember társasá-
gában, és végre plusz 15 fok me-
legben... Lovasberényben a Hegyi
Farkasok Íjászklub rendezésében.

A szekszárdi piros pólósok megint hoz-
ták a formájukat, nevettek, játszottak,
közben a kitûnõ lövéseiknek járó ováci-
ókat söpörték be. Kivívták az addig még
ismeretlen csapattársak elismerését is! 

Kilenc versenyzõnkbõl hatan a
dobogón végeztünk. Három ara-
nyat szereztünk (Domonkos Erzsé-
bet saját csúcsot javított, egyéni ma-
ximumpontot lõve, a Kisbüki, Bük-
szegi Norbi magasan nyert a gyere-
keknél, Till Jani az ifi reflex kategó-
riában pedig egyszerûen mindent
eltalált), valamint három bronzot
(Balogh Laci az ország legnagyobb
nevû Senior Longbow-sai – Sebes-
tyén Feri és Czapp Jani mögött –

végzett, Piros Roland végig kitûnõ
lövései mellett is „csak” a harmadik,
Gaszler Viki pedig az ifilányok kö-
zött ért el harmadik helyezést).
Almási Ricsi a negyedik helyen, a
két Horváth Tibi a legnépesebb me-
zõnyben tradicionális férfiak kate-
góriájában a középmezõnyben vég-
zett. A külön vívott csapatbajnoksá-
gon Bükszegi Norbi és ifj. Horváth
Tibi mentette meg a csapat becsüle-
tét a sárga körbe csapódó lövései-

vel. Ötödikként végeztünk, büszkék
is voltunk rá nagyon.

Az éremosztáskor jólesett hallani a
rendezõktõl, hogy „Aliscák!! Visztek
mindent, mint a piros hetes!”, hiszen
percenként szólt a taps az
aliscásoknak. Õszintén tudtunk
örülni egymás sikereinek, ami már
szintén régen fordult elõ velünk, íjá-
szokkal. Mert hiányzott már ez a jó
zöld gyep, de nagyon! Jó nyílröpte-
tést kívánok. Hajrá, Alisca!! B. L.

Aliscás aranyak és bronzok a lovasberényi íjászversenyrõl

A városi sportcsarnok
jövõ heti programja

MÁRCIUS 21. 19.00–21.00

Városi asztalitenisz-bajnokság

MÁRCIUS 24. 19.00–21.00

Városi asztalitenisz-bajnokság

MÁRCIUS 26. 11.00

Szekszárd AC I.–Kanizsa Sörgyár

SE nő asztalitenisz extraliga csb.

mérkőzés

MÁRCIUS 26. 15.00

Szekszárd AC–Nagymányoki SE II. NB

III. férfi asztalitenisz csb. mérkőzés

Elkészült a Duna–Dráva
Nemzeti Park idei
eseménynaptára

Márciustól hozzáférhetõ a Duna–Drá-
va Nemzeti Park Igazgatóság 2011. évi
nyomtatott eseménynaptára. A naptár
olvasóit az év madara, a széncinege ka-
lauzolja végig a programlehetõségek
között. A kiadványban összegyûjtött
programlehetõségek a Duna–Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság dunai és drá-
vai nemzeti parki szakaszának, tájvé-
delmi körzeteinek, valamint számos to-
vábbi természeti és kulturális értéké-
nek megismerését kívánják elõsegíte-
ni. Olyan programokat, látnivalókat –
elõre meghirdetett és szakvezetéses tú-
rákat, kenutúrákat, bemutatóhelyeket
– ajánl a nagyközönségnek, amelyek
segítenek változatossá, emlékezetessé
tenni a nálunk eltöltött idõt. A kiadvány
elsõ része tájegységeink kínálatát mu-
tatja be, a második részben a 2011-es év
programjait soroljuk fel. Az esemény-
naptárhoz az utazáskiállítást követõen
bemutatóhelyeinken, valamint a dél-
dunántúli régió Tourinform irodáiban
lehet ingyenesen hozzájutni.

ABALIGETI-BARLANG

Az abaligeti önkormányzat képviselõ-
testületének döntése értelmében már-
cius 1-jétõl az Abaligeti-barlang elõtti
parkolóban a buszok parkolási lehetõ-
sége megszûnt. A barlang közelében
elhelyezkedõ buszmegállót leszállás
céljára igénybe vehetik; a kijelölt új
parkolóhelytõl, mely a falu központjá-
ban található, a barlang 10–15 perces
gyaloglással érhetõ el. Felhívják a láto-
gatók figyelmét, hogy a gyaloglási idõt
számítsák be a barlanglátogatás terve-
zésekor. 
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. MÁRCIUSI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Március 22. (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
Március 22. (kedd) 15-17 óráig. 
Polgármesteri Hivatal, 
I. emelet 36. sz. iroda,
II. sz. választókerület

Márc. 29., kedd 16-17óráig, 
Gyakorló Általános Iskola

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
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

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

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

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület  

A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 
17-18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén 16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: a 74/510-663 telefon-
számon.
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.

Áramszünet
Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy háló-
zatkorszerûsítés miatt március 25-én 9
órától várhatóan 16 óráig Szekszárdon
a Kerámia u.1–4.-ig, Csatár volt tégla-
gyár melletti zártkertek területén, vala-
mint március 30-án 8 órától várhatóan
16 óráig Szekszárdon az Alkotmány u.
31-33-35-37. sz., és a Béri B. Á. u. 58-
60-62-64. sz. alatt áramszünet lesz.

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

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör és a Német Nemzetiségi

Egyesület március 27-én, vasárnap délután 3 órára borversenyre hívja az

érdeklődőket a Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.).

Akik kiváló boraikat a bírálóbizottság ítéletének alá kívánják vetni,

mintánként 2 darab 7 deciliteres palackkal jutassanak el március 25-én,

pénteken délután 5 és 7 óra között vagy április 26-án, szombaton 9 és 12

óra között a Szent István Házba.

Borverseny

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON a városközpontban,
téglaépületben, I. emeleti, 30 m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Érdek-
lõdni: 06-20/916-52-34.

TISZTELT LEENDÕ MEGRENDELÕ!
Vállaljuk: családi házak, melléképüle-
tek teljes körû kivitelezését, kõmûves-
és burkoló munkákat, garázsok, raktá-
rak ipari padlójának készítését. Tel.:
06 20/480-53-93, orior@tolna.net.

SZEKSZÁRDON, a Székely Bertalan ut-
cában, szigetelt épületben, 53 nm-es,
másfél szobás, gázfûtéses, erkélyes
lakás eladó. Érd. 17 óra után a
74/674-183-as telefonszámon.

NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBE

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Vöröskereszt Tol-
na Megyei Területi Alapszervezete ér-
tesíti tagjait, hogy március 21-én (hét-
fõ) füstöltáru-értékesítést tart reggel 6
órától a készlet erejéig. Ezenkívül még
száraztésztát, étolajat, ételízesítõt áru-
sítunk. Lehetõség lesz az elmaradt
tagdíjak befizetésére is.

A család az elsõ
Az Európai Unió magyar elnökségé-
nek programjában március utolsó he-
te a család hete lesz. Ez alkalomból a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
(NOE), az Európai Nagycsaládos Szö-
vetség (ELFAC) és más európai család-
szervezetek „Európa: A család az elsõ”
címmel rendezvénysorozatot  szervez.
Ennek jegyében a Szekszárdi Nagycsa-
ládosok Egyesülete tisztelettel meghív
minden érdeklõdõt március 26-án17
és 19 óra között tartandó minikonfe-
renciájára, melynek témája: Csalá-
dunkkal a családunkért.

A konferencia helyszíne: a PTE Ily-
lyés Gyula Fõiskolai Kar „E” épületé-
nek I. emelet 2. számú terme (Szent
István tér 15–17.).

Elõadók: Kálóczi Andrea, a Caritas
RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat
vezetõje, dr. Tajdina Julianna és Si-
mon Béla, a Házas Hétvége Csoport
tagjai. Moderátor: Sas Erzsébet, író,
újságíró. További információk: Heim
Károlyné, 20/423-1744.
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