
XXI. évfolyam, 10. szám                                                           Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. március 13.

2011-BEN IS: 
FEL A 
FUTÓCIPŐKKEL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
KÁVÉ DUPLA HABBAL:
A FOGYASZTÓK
VÉDELMÉBEN

AZ ÓVATOSSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSE AZ IDEI

9. OLDAL

3. OLDAL

12. OLDAL

ÁBRÁNYI EMIL

MÁRCIUS
TIZENÖTÖDIKÉN

(részletek)

Március szent napja! Mikor önmagunkat
Testvérekké tettél - ó bölcs szeretet! -
Minket is a népek testvérûl fogadtak,

Európa büszkén a szivébe vett.
Nagy lelkünket látva, átérezte mélyen:

"Ez a nemzet méltó, hogy közöttünk éljen!"
Késõbb, a bukásban, megsiratta gyászunk,

S várta szívrepesve új feltámadásunk!

Március szent napja! Te neked köszönjük,
Hogy a szép magyar név ujra tündökölt!

Te neked köszönjük, hogy komor Kárpáttól
Nyájas Ádriáig még magyar e föld!

Te neked köszönjük, hogy töretlen, épen,
Részt veszünk a munka roppant versenyében...

Te tanítottál meg, te nemes, te drága,
Fenkölt szeretetre, büszke szabadságra!

Ó fogadd föl, kérlek, nagy, szent esküvéssel
Legszebb ünnepünknek fényes íduszán,

Hogy amire téged ez a nap tanított,
Követed, megtartod, szép magyar hazám!

Mert ha így cselekszel: sors le nem igázhat,
Szolgáddá szegõdik minden újabb század,

Egyre több nagysággal ékesít föl téged,
S élni fogsz örökké! Nem lesz soha véged!

Azbesztcement csövet cserélt ki a vízmû
A Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft.
a 2011-es évben is kiemelt figyelmet
fordít az ivóvízhálózat rekonstrukció-
jára. Ennek keretében a 40 éve épített,
a Kálvária-medencét ellátó 250 milli-
méter átmérõjû azbesztcement csõ
egy szakaszát március 2–9. között a
Hunyadi u. és a Holub u. keresztezõdé-
sénél kiváltották. Az útlezárás miatt az
érintett szakaszon néhány helyi autó-
busz nem állt meg, de errõl elõzetesen
írásos tájékoztatókat helyezett ki a cég
az utasok számára. Március 9-én az ut-
ca középsõ két sávjában ismét megin-
dulhatott a közlekedés, teljes szélessé-
gében a jövõ hét folyamán várható.

A rekonstrukciós beruházások kö-
zé tartozik a Szõlõhegyet ellátó 200
milliméteres töltõvezeték kiépítése
is, melyet a csatornahálózat építésé-
vel egy idõben végez el vízmû.
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Ürítési gyakoriság: heti 3
ürítési nap: hétfõ-szerda-péntek

Társasházak/toronyházak
Alisca 44-46
Béri 39-41
Béri 91-93
Béri 115-117
Béri B.u. 107-109
Béri B.u. 111-113
Béri B.u. 119-125
Csokonai 3-5
Csokonai 7-9
Csokonai 11-13
Gróf 2-4
Gróf 6-8
Gróf 10-12
Gróf 14-16
Gróf 18-20
Kölcsey 1-2
Mészáros 1
Mészáros 7
Mészáros L. u. 3
Mészáros L. u. 5
Széchenyi 61
Wesselényi 3-5
Wesselényi 7-9
Wesselényi 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. u.
Bottyánhegy ltp.
Csaba u.
Csalogány u.
Csatári u.
Csapó D. u.
Cseri u.
Csokonai u.
Dr. Hirling u.
Dr. Nagy I. u.
Dr. Tóth L. u.
Dózsa Gy. u.
Erkel F. u.
Fagyöngy u.
Flórián u.
Garay tér
Gróf Pál ltp.
Hermann O. u.
Holub u.
Honvéd u.
Hunyadi u.
Jókai u.
Kadarka ltp.
Kecskés u.
Keselyûsi Társasház
Kinizsi u.
Klapka ltp.
Kossuth u.
Körösi 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 u.
Tartsay V. ltp. 
Tinódi u.
Toldi u.
Táncsics u.
Wesselényi 

Wosinsky ltp. 
Ybl ltp.

Zöldkert u.
Csend u.

Ürítési gyakoriság: heti 1
ürítési nap: hétfõ

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

Ügyfélfogadás 
a polgármesteri 

hivatalban
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
2011. évi munkaszünet napok körüli
munkarendrõl szóló 7/2010. (XII. 1
NGM rendelete értelmében már
14. (hétfõ) pihenõnap, március 1
szombat munkanap.

A polgármesteri hivatal ügyfél
dása minderre tekintettel a köv
zõképpen alakul:
• március 18. péntek, hétfõi ügyf

gadási rend
• az okmányiroda ügyfélfogadása 

10.00–12.00 és 13.00–15.30
• ügyfélfogadás a többi igazgatósá

gon, osztályokon 
8.00–12.00 és 13.00–16.00

• március 19-én szombaton, pént
ügyfélfogadási rend

• az okmányiroda ügyfélfogadása 8.00
–12.00

• ügyfélfogadás a többi igazgatóságon,
osztályokon 8.00–12.00

Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri hiv

Tisztelt Adózók! 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önk
mányzati Adóhatósága értesíti önök
hogy a 2011. évi I. félévi adó, ill
adóelõleg pótlékmentes fizetési hat
ideje: március 16. 

2011. március elején adózóink
megkapták a folyószámla-kivonat
kat, melyben tájékoztatást adunk ar
ról, hogy mely adónemekben, mily
esedékességgel, mekkora összegû fi
zetést kell teljesíteniük. 

Szeretnénk felhívni a figyelmük
arra, hogy az elõírt adókat a jelze
táridõkig az adózó köteles megfize
ni, az elmaradt adófizetés adóv
hajtást vonhat maga után. Az ad
tozás után felszámított pótlék, egyéb
költség a tartozásra vonatkozóan, és
azzal egyidejûleg kerül behajtásr

Tájékoztatjuk, hogy lehetõségük
van – a törvény által szabályozot
don – fizetési könnyítés igénybe
lére, ha az adóhatóság által jogerõs ha
tározatban elõírt fizetési köteleze
güket az esedékesség idõpontjáig nem
vagy csak részben tudják teljesíteni.

A vállalkozóknak lehetõségük v
ra, hogy az iparûzési adóelõleg mód
sát, csökkentését kérjék (Art. 42. § (2)),
abban az esetben, ha számításaik sze
rint a várható adó összege nem ér
elõzõ idõszak adatai alapján bevall
zetendõ adóelõleg összegét. Az elõl
módosítását kizárólag az esedékesség,
azaz 2011. március 15. elõtt benyújt
kérelemben lehet kérni.

Az adókötelezettséggel kapcsol
ban további felvilágosítással az ad
osztály ügyintézõi szolgálnak.
ÜGYFÉLFOGADÁS: Hétfõ, szer
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Március 8-ai rendkívüli ülésén

Szekszárd város képviselő-testüle-

te elfogadta a 2011-es költségve-

tést és rábólintott a hulladékgaz-

dálkodási rendszer április 1-jén

életbe lépő módosítására is.

A megyeszékhely képviselõ-testülete már
a február 17-ei közgyûlésen tárgyalta elõze-
tesen a 2011-es költségvetés tervezetét, an-
nak vitáját kedden tartották. A 10,3 milliárd
forint fõösszegû büdzsét - az ellenzék egy
tartózkodása és két nem szavazata mellett
- a testület elfogadta. A költségvetés irány-
elveirõl Ács Rezsõ alpolgármester tájékoz-
tatta a Szekszárdi Vasárnapot, cikkünket
alább olvashatják.

Teljes volt viszont az egyetértés a képvise-
lõk között a hulladékszállítási vagy hivatalo-
san a „köztisztaság fenntartásáról és a tele-
pülési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelezõ igénybe-
vételérõl szóló 34/2003. (XII. 19.) - önkor-
mányzati rendelet” módosítását illetõen.

Az április 1-jétõl életbe lépõ új rendszer fõbb
elemei: a családi házas körzetben heti egy-
szeri ürítés lesz, a minimális edényméret 55
literre csökkent, az egyedülálló nyugdíjasok
heti 70 literre köthetnek szerzõdést, a társas-
házban élõkkel is egyedi szerzõdést köt az
Alisca Terra. A rendelet teljes szövegét a
www.szekszard.hu portálon olvashatják.

A közgyûlés elfogadta a kötelezõ ön-
kormányzati nyilvános könyvtári feladat
ellátásáról szóló, valamint a Mészöly-ha-
gyaték kezelésére vonatkozó együttmû-
ködési megállapodást. A képviselõk tudo-
másul vették a KEF munkájának tapaszta-
latairól, illetve a Civil Koncepció 2010. évi
megvalósulásáról szóló beszámolót. A
Horváth István polgármester vezette gré-
mium egyhangúan utasította el a szélsõ-
séges eszmék megjelenését a városban.
Az apropót a ZUG-ban március 12-re ter-
vezett Szálasi Ferenc-emlékkoncert szol-
gáltatta. A ZUG egyesület és alapítvány
képviselõivel a polgármester egyeztetést
kezdeményezett.

Elfogadta a 2011-es költségvetést a közgyûlés
Szekszárd város képviselõ-testülete nemet mond a szélsõségekre 

Március 8-ai rendkívüli ülésén a

városi közgyűlés elfogadta a

2011-es költségvetést. Annak

irányelveiről, a finanszírozásról

Ács Rezső alpolgármester adott

tájékoztatást.

- A koncepcióban is megfogalmaztuk
azokat a prioritásukat, amelyek meg-
határozzák a következõ három év gaz-
dálkodását, illetve az adott év költség-
vetését. Ezek a következõk: az intéz-
ményi rendszer finanszírozása, napi
mûködésének biztosítása, a takarékos,
szigorú gazdálkodás, a városüzemelte-
tésre fordított összeg szinten tartása,
a folyamatban lévõ nagy, városi fejlesz-
tések, pályázatok befejezése, az ehhez
szükséges források biztosítása, köztük
kiemelt projektként a városnak hosz-
szú távon egészséges ivóvizet biztosí-
tó új vízbázispályázatának, majd meg-
valósításának lebonyolítása, illetve en-
nek a 2011-es évre jutó elõkészítése. A
költségvetés fõösszege 10,3 milliárd
forint, ami az év végéig biztosan növe-
kedni fog a pályázatok megvalósulásá-
nak megfelelõen, várhatóan valahol
12-14 milliárd forint körül realizáló-
dik majd.
- Milyen Szekszárd város idei költ-
ségvetése?

- Ha egy szóval kellene jellemez-
nem, akkor azt mondanám, hogy a
2011-es az óvatosság költségvetése.
Azt az elvet valljuk ugyanis, hogy az a
pénz költhetõ el, ami befolyik. Ezért
mind a mûködési, mind a fejlesztési
oldalon hitelt terveztünk be, mûkö-
dési oldalon ez 1 milliárd forintos
éven belüli hitelt jelent. Erre azért

hogy az elmúlt négy évben is folya-
matosan kerestük azokat a lehetõsé-
geket, amellyekkel hatékonyabbá
tudtuk tenni az önkormányzat intéz-
ményrendszerének mûködését, saj-
nos az eredményeinket annulálta,
hogy az állam az elmúlt négy évben
összesen töb, mint egymilliárd forin-
tot kivont a város költségvetésébõl a
támogatások évenkénti több száz-
milliós csökkentésével. Ez a negatív
tendencia úgy tûnik, 2011-ben végre
megáll, és a támogatás mértéke meg-
közelíti a tavalyi összeget. Az elvoná-
sok eredményeként már tavaly is hi-
tellel tudtuk befejezni az évet, és
idén is hitelt vettünk fel. Ez nem je-
lenti azt, hogy ezt mindenképpen
fenn szeretnénk tartani. Keressük a
lehetõséget a kiadások további csök-
kentésére, ám ki kell jelentenünk,
hogy eljutottunk arra a szintre, hogy
ezzel az intézményrendszerrel nagy
volumenû megtakarításokra már
nincs mód, olyan lépéseket pedig
nem tervezünk, amelyek már a mû-
ködõképességet veszélyeztetnék.
Természetesen, amennyiben bizo-
nyos bevételek túl-, kiadások pedig
alulteljesülnek, akkor az a hitelállo-
mány csökkentését szolgálja. A mû-
ködési célú kiadások között több
olyan tétel is szerepel, amely már alá-
írt pályázati szerzõdés alapján került
kifizetésre, de még nem kaptuk meg
a támogatást. Amennyiben megérke-
zik az ezekre járó pénz, akkor ez ki-
kerül a mûködési költségek közül. Ez
a nagyságrend mintegy 2–300 millió
forint. A fejlesztésekhez kapcsolódó-
an pedig azért számoltunk hitellel,

képpen szeretnénk biztosítani. Nem
terveztünk viszont a költségvetésbe
ingatlanértékesítést, de amennyiben
a már folyamatban lévõk -  a Garay té-
ri iskolaépület és az Ipari Parkban lé-
võ területek eladása - megvalósulnak,
úgy a hitel teljes összegére nem lesz
szükségünk. A városüzemeltetés te-
rén a választási programunkban
megfogalmazott vállalásainkat beépí-
tettük a költségvetésbe, mind az út-
felújítás, mind a járdaépítés a tervek
szerint indul meg az idei évben. 
- Az ellenzék örök témája a kötvény-
kibocsátás...

- Szekszárd városa a hárommilliár-
dos kötvénykibocsátásból származó
bevételeket fejlesztésekre fordította.
Az önkormányzat vagyona az elmúlt
négy évben kétmilliárd forinttal nõtt,
az utolsó évben több mint 300 millió
forint értékben vásároltunk ingatlant,
az önkormányzati tulajdonú cégek pi-
aci értéke pedig legalább másfélszere-
se a kötvényállománynak. Ezzel a
pénzügyi eszközzel az alapot terem-
tettük meg a város, az önkormányzat

visszavásárlásával, új gazdasági t
ságok alapításával, egy részét pedig a
városi nagyprojektek önerejéhez
használtuk fel. Az utolsó fillérig pon
tosan el tudunk számolni a pénzzel
Mi szakítottunk azzal a hagyomán
nyal, amelyet az elõdeink köve
hogy az önkormányzat nem lehe
tulajdonos. Azt gondolom, négy év
alatt bebizonyítottuk ennek ell
zõjét, hiszen a gazdasági társaságaink
jól prosperálnak, aktívan részt v
nek a város gazdasági életében, segí
tik a mûködést. A másik, hogy mi nem
eladunk, hanem vásárolunk ingatl
nokat, kivéve persze az Ipari Par
rületeit, ahol kifejezetten azért köl
tünk 500 millió forintot az infrast
túra fejlesztésére, hogy a park v
legyen a befektetõk számára. A 20
évben újabb élénkülés várható ezen a
területen: két komoly befekte
tárgyalunk, mintegy hét hektár nagy
ságrendben jelezték igényüket t
letvásárlásra. A fejlesztések új munk
helyeket és növekvõ helyiadó-be
telt is jelentenek majd az önkormány
zat számára.
- Hogyan alakul a civil szféra támo
gatása?

- A civil szervezetek, egyesület
alapítványok számára biztosíto
mogatás az önkormányzat nehéz
helyzetétõl függetlenül a 2010-es szin
ten marad.
- És a helyiadó-bevételek?

- A helyi adók tervezésekor is óv
sak voltunk, és nagyjából a 20
tényteljesítés összegével, vagyis 1,5 mil
liárd forinttal számoltunk az idei évr
Ez is egy olyan forrás, amely a kül

„Az óvatosság költségvetése az idei”

A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián végzett egykori kat
tisztet, a 90 esztendõs Ranga Ferencet köszöntötte születésnapja al
kalmából otthonában a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület helyi szer
vezete, valamint Szekszárd város nevében Amreinné dr. Gál Kl
jegyzõ március 7-én. A szívélyes hangulatú összejövetelen bar
más hagyománytisztelõk is gratuláltak az ünnepeltnek. Képünkön
Amreinné dr. Gál Klaudia, Durgonics János ezredes, Kovács János, az
egyesület elnöke és Ranga Ferenc.

A 90 éves Ranga Ferencet
köszöntötték
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Bohli Antal kitüntetése
A nemzeti ünnep alkalmából a belügy-
miniszter a terület és regionális fejlesz-
tés, a térségi együttmûködés elõmozdí-
tása terén végzett kiemelkedõ tevé-
kenysége elismeréseként Bohli Antal-

nak, a Tolna Megyei Mérnökkamara el-
nökének Pro Regio díjat adományozott.
A szekszárdi szakember a díjat március
10-én, csütörtökön Budapesten, a Bel-
ügyminisztériumban vette át.

Meghívó növényvédelmi elõadásra
Március 17-én, csütörtökön 17.30 órára
növényvédelmi elõadásra invitálja tag-
jait és barátait az Újvárosi Társaskör a
Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi
u. 69–71.).

Elõadások:
• A 2010. év növényvédelmi tapaszta-

latai, valamint komplex technológi-
ai megoldások a 2011. évre - Óvári
Gábor (BASF Hungária)

• A 2010-es évjáratú borok sajátosságai,
aktuális borkezelések - Módos Ernõ, az
Alisca Borrend nagymestere.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Gyurkovics János,
a társaskör világi elnökeIL
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Március 4-én adták át a Szekszárdi Diák-
étkeztetési Kft. mûködtetésében lévõ új
konyhát a Perczel utcai Gyermeklánc
Óvodában. A felújított létesítményben
korszerû német, svájci, svéd és finn tech-
nológia biztosítja a kisebb sütési veszte-
séget, a zsírszegényebb, ugyanakkor táp-
anyagban gazdagabb ételeket, valamint
az energiatakarékosságot és a cseké-
lyebb környezetkárosítást. Az edényzet
és eszközök kisebb energiafelhasználás-
sal történõ tisztítása, illetve a korszerû,
automatizált gépek és a jelentõs hûtõka-
pacitás hatékonyabb létszámgazdálko-
dást, környezetkímélõ üzemelést és vál-
tozatos étlapot biztosítanak - tájékozta-
tott Bay Attila ügyvezetõ. 

Az elmúlt fél évben három XXI. száza-
di technológiát képviselõ konyhát - illet-
ve egy esetben konyhát és éttermet -
avattunk, a mostani átadással a Diákét-
keztetési Kft. nagykonyhai beruházása le-
zárult. Az alap már megvan, most a kony-
hák kapacitását kell kihasználni, azaz a
megyeszékhely mellett más települése-
ken is szolgáltatást nyújtani közintézmé-

nyek, közszolgálati intézmények számára
- tette hozzá Ács Rezsõ alpolgármester.

Mint ismeretes, az önkormányzat
tulajdonában lévõ Szekszárdi Diákét-
keztetési Kft. üzemeltetésében eddig

7 fõzõ- és 11 tálalókonyha mûködött.
A beruházások eredményeként a 2
ezer adagos Gyermeklánc Óvodai
konyha, valamint a 3 ezer adagos Ba-
ka István Általános Iskolai Konyha és
a PTE fõiskolai karának konyhája és
étterme veszi át az eddigi 7 fõzõkony-
ha tevékenységét. A városvezetés ki-
emelt feladatként kezelte a közétkez-
tetést, és a jó értelemben vett tulajdo-
nosi szemléletet követve határozott
úgy, hogy az önkormányzat maga old-
ja meg ezt a feladatot. K. P.

Kétezer adag egy konyhából
Az étkeztetés új mérföldkövéhez érkeztünk

Az új létesítményt Bay Attila
(jobbról), a Diákétkeztetési
Kft. ügyvezetõje mutatta be az
önkormányzati képviselõknek
és a sajtó munkatársainak
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Bírósági ülnökök
választása

A Magyar Köztársaság Elnöke 2011. március
7. és 2011. április 30. közötti idõtartamra tûz-
te ki a bírósági ülnökök választását.

A 2007-ben megválasztott ülnökök megbí-
zatása a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló (továbbiakban Bjt.) l997. évi LXVII. tv.
125. § (3) bekezdése szerint az új ülnökök meg-
választásától számított 30 nap elteltével jár le.

Ülnöknek az a büntetetlen elõéletû, vá-
lasztójoggal rendelkezõ magyar állampolgár
választható meg, aki a 30. évét betöltötte, de
70. életévét el nem érte. 

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat a Szekszárdi Városi Bíróságra egy fõ
bírósági ülnököt választhat. A Bjt. 123. §-a alap-
ján az ülnököket a bíróság illetékességi terüle-
tén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ
magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi
területén mûködõ helyi önkormányzatok és
társadalmi szervezetek - kivéve a pártokat - je-
lölik. Jelölési határidõ: 2011. március 31.

Az ülnököket a Szekszárdi Német Kisebb-
ségi Önkormányzat a 2011. április 12. napján
tartandó ülésén választja meg.

A polgármesteri hivatalban az ügyfélszol-
gálati iroda hirdetményén, a fszt. 3-as irodá-
ban (Béla király tér 8.) vagy a hivatal honlap-
ján www.szekszard.hu az ülnökök jogaira és
kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató
megismerhetõ, és a jelöléshez szükséges
nyomtatványok beszerezhetõk vagy letölthe-
tõk. Érdeklõdni a 74/504-162-es telefonon
vagy a parrag.kati@szekszard.hu e-mail cí-
men (Parrag Ferencné) is lehet.

Az ülnök jelöléséhez csatolni kell az azt elfo-
gadónyilatkozatot, amelynek - egyebek mellett
- tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló nyilatko-
zatát, hogy volt-e büntetve és van-e választójo-
ga, ezentúl, hogy a jelölt beleegyezik-e, hogy
megválasztását a képviselõ-testület nyilvános
ülésen tárgyalja. A jelölt a jelölés elfogadását kö-
vetõen haladéktalanul, az ülnökké történõ
megválasztására jogosult képviselõ-testület ré-
szére hatósági bizonyítvánnyal igazolja büntet-
len elõéletét. Amennyiben ezen igazolási köte-
lezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani
nem lehet (Bjt. 123. § (7), (8) bek.

A jelölést személyesen vagy postán a fenti
határidõig szíveskedjenek a polgármesteri
hivatalban leadni vagy megküldeni.

Dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi 
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
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Nem poros és unalmas, de igé-

nyes, a nézőket széles körűen ki-

szolgáló, értékeket képviselő te-

levízióvá szeretné alakítani a két

közszolgálati tévécsatornát, az

m1-et és az m2-t Rákay Philip, a

Magyar Televízió január elsejétől

kinevezett intendánsa. A prog-

ramigazgatóval, aki televíziós pá-

lyafutását a Szekszárdi Városi Te-

levízióban kezdte, és a POP TV-

ből is ismerhetjük, a közelmúlt-

ban általa megnyitott tolnai

Retro kiállításon beszélgettünk.

– Mi az intendáns feladata, és mi-
lyen tervekkel vág neki a munká-
nak? 

– Programigazgatóként mindenért
felelõs vagyok, ami a képernyõn meg-
jelenik. Nagy lelkesedéssel álltam neki
a munkának másfél hónappal ezelõtt,
és elsõként az m1 õszi mûsorstruktú-
ráján dolgoztam. Remélem, hogyha
pénz is lesz hozzá, akkor még az idén
egy teljesen új Magyar Televízió kö-
szönthet be az otthonokba. Az MTV
1957 óta vendég a magyarországi csa-
ládokban, de sajnos a fénye, finoman
szólva, megkopott az elmúlt évtize-
dekben. Ezért nem kis feladat lesz fel-
polírozni ezt az egykor szépen csillo-
gó ezüstöt. 

– Miben fog változni, milyen érték-
rendet képvisel majd a megújuló
m1?

– Kimondani könnyû, megvalósíta-
ni sokkal nehezebb, de egy olyan né-
zõközpontú, a közt szolgáló televíziót
szeretnénk, amilyen például Angliá-

ban a BBC. Ez nem azt jelenti, hogy
ósdi mûsorokban naphosszat unal-
mas fejek beszélgetnek majd egymás-
sal, hiszen nem olyan televíziót aka-
runk, ami közszolgálati, de a kutyát
sem érdekeli. Ezért kereskedelmi tí-
pusú szerkesztéssel, mûsorformátu-
mokkal operálnék, de kimondottan
közszolgálati tartalommal ötvözve. 

– Tud vagy akar-e versenyezni a
közszolgálati tévé a kereskedelmi
csatornákkal a „mindenható” né-
zettségért?

– Nem célunk a velük való versen-
gés, de azt nem akarom elfogadni,
hogy ne tudjunk alternatívát nyújta-
nia nézõinknek. Nem a Való Világra,
meg a Gyõzike show-ra kell haragud-
ni, hanem saját magunkra, hogy ed-
dig nem tudtunk ezek helyett más ér-
dekeset kínálni. Sok ismerõsöm emi-
att gyakorlatilag számûzte a televíziót
az otthonából. Ha van is, akkor se né-
zik. Szeretnénk visszacsalogatni a tele-
vízióhoz azt a közönségréteget, amely
valaha szerette. Természetesen nem
az a cél, hogy minden gyerek és fel-
nõtt napi tíz órát a tévé elõtt üljön, de
legyenek olyan fontos mûsortípusok,
amelyekbõl aktuális hírekhez, szóra-
kozáshoz lehet jutni, és a nézõk tud-
ják, ezt az egyes vagy kettes csatornán
meg is találják.  

– Egy ideje már a közszolgálati
adókon is elharapódzott az erõ-
szak és a trágárság. A kereskedel-
mi csatornák azt mondják, azért
adnak vulgáris mûsorokat is, mert
erre van igény…

– Ezért aztán a – gyakran egyedül

otthon lévõ – gyerekek nap mint nap
találkozhatnak olyan, a személyiségük-
re károsan ható képekkel, szövegek-
kel, amelyeket nem kellene látniuk.
Nekünk nincsenek német meg ameri-
kai befektetõ tulajdonosaink, akik el-
várják, hogy bármi áron magas nézett-
séget produkáljon a csatorna, és ezért
jönnek a gatyaletolós mûsorok. 

Ez a teher minket nem nyomaszt.
De amellett, hogy a kereskedelmi csa-
tornák nézettségéért nem, a nézõk
kegyeiért – minél jobb minõséggel –
mi is szeretnénk versenyre kelni. Hi-
szen az a célunk, hogy azok az értékes
mûsorok, amelyeket kínálunk, jussa-
nak is el az emberekhez. Röviden ösz-
szefoglalva: sok kultúrát, tévéjátéko-
kat és magyar tévéfilmeket, értékköz-
pontú, normális szórakoztató mûso-
rokat és kiegyensúlyozott híreket, hír-
háttérmûsorokat tartalmazó m1-et
szeretnénk látni.

– Mi lesz az m2 profilja? 
– Ifjúsági, gyermek és családi csa-

tornává szeretnénk alakítani, amibõl
szintén hiányt érzek Magyarorszá-
gon. Gondoljunk csak vissza: az én
gyerekkoromban olyan filmek men-
tek, mint az Abigél, a Tüskevár vagy a
Fekete város, mégis mindenki ott ült,
arra volt igény, és azt szerettük. Nem
azt mondom, hogy csak és kizárólag
ilyen filmeket kell vetíteni az archí-
vumból, hiszen a Magyar Televízió ezt
az elmúlt években a pénzhiány miatt
elégszer megtette. Úgy gondolom,
hogy az archívumot úgy kellene hasz-
nálni, mint a családi ezüstöt, hogy va-
sárnap egyszer elõvesszük. 

– Tehát új mûsorok készülnek 
majd?

– Szeretnénk új tévéjátékokat, tévé-
filmeket gyártatni, szeretném, hogy
újra legyenek színházi közvetítések,
hiszen számtalan tehetséges mûvé-
szünk van szerte az országban, akik
többet érdemelnek annál, hogy csak
egy-egy kisváros közönsége ismerje
õket. Szeretnénk minél több tehetsé-
ges embert megmutatni, bizonyítva
azt, hogy igenis lehet valaki valódi tel-
jesítménnyel is ünnepelt, ismert hí-
resség. Ez óriási feladat, mert több év-
tizedes megkövesedett struktúrákat
kell lebontani ahhoz, hogy az átalaku-
lásnak a végén a nézõk legyenek a
nyertesei. De oly sokan voltak már
nyertesei az elmúlt években a magyar
televízió különbözõ mûsorkészítési
politikájának – hogy finoman fogal-
mazzak –, ám csak nagyon ritkán vet-
ték figyelembe a nézõk érdekeit. Ezen
változtatni akarunk. Cser Ildikó

Minõséggel versenyezni a tévénézõk kegyeiért
Interjú Rákay Philippel, az MTV intendánsával

Tessék mondani, ön regisztrált vala-
melyik közösségi oldalra? Meggon-
dolta, hogy milyen adatokat, esetleg
fotókat pakol föl? Mert, hogy sokan
felelõtlenségbõl, vagy inkább naivi-
tásból olyan információkat osztanak
meg – válogatás, kizárás, lekorláto-
zás nélkül – bárkivel önmagukról és
családjukról, amelyekkel bármikor
visszaélhetnek.

Ezekrõl beszélgettünk dr. Buda
Bernadett századossal, a Szekszárdi
Rendõrkapitányság bûnmegelõzési
és kommunikációs referensével. Ta-
pasztalatai ugyancsak elgondolkodta-
tóak, az meg fõleg, hogy egyre több

„internetes vétség, illetve bûntett”
ügyében kell vizsgálódniuk. Miért is?
Mert – mint azt a jogász-rendõr felso-
rolta – a bevezetõben említettek mel-
lett konkrétan olyan adatokat oszta-
nak meg sokak a „Mindenkivel”, ami-
vel abszolút vissza lehet élni. Nem rit-
ka, hogy egyesek saját elhatározásból
felteszik a telefonszámukat, lakcímü-
ket, vagy olyan fényképeket, amelyek
késõbb kompromittálóvá válhatnak.
De az is gyakori, hogy a szerelmetes

idõszakból származó, kifejezetten
magáncélra készült pikáns, késõbb
megmanipulált fotókkal „a volt, elhaj-
tott pár” bosszúból ékíti az
üzenõfalat. De arra is volt már prece-
dens, hogy a tengerpartról, a nyaralás
szépségeit ecsetelte a család az ideha-
za maradtaknak, ezzel egyben azt
üzente a zsiványoknak, „üres a lakás,
betörhettek”.

Dr. Buda Bernadett kifejtette,
hogy a fiatalok, de sok felnõtt sincs

tisztában azokkal a szabályokkal,
amelyek nem tudása komoly veszé-
lyeket rejt. S amikor megtörténik a
baj, irány a rendõrség, ahol zakla-
tás, becsületsértés, illetve rágalma-
zás miatt indítanak eljárást, aminek
végkimenetele alapesetben két év
szabadságvesztés is lehet. A minõsí-
tett esetek elkövetõi akár három
évet is rács mögött tölthetnek. A
százados hozzátette, az elkövetõ
személyét ki tudják deríteni, ám
ami egyszer fölkerült az üze-
nõfalakra, az letörölhetetlen, azaz
rendszerint ott is marad.  

- – hm –

Városi krimi
Ami felkerül a „net”-re, az ott is marad
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Március 16-án rendkívüli zöldjárat a város teljes területén!
A rendszeres zöldhulladék-begyûjtési program menete 2011-ben

Felhívjuk Szekszárd város tiszt
lakosságának figyelmét, hogy
2011. MÁRCIUS 16-ÁN A VÁR

TELJES TERÜLETÉN ZÖLDJÁRA
néven az Alisca Terra Kft. a kom
posztálható zöldhulladékok elkü
lönített begyûjtését végzi. A t
vábbiakban ÁPRILIS 1-JÉTÕL NO

VEMBER 14-IG végzi a kft. a rend
szeres szolgáltatást. A begyûjt
családi házas övezetekben
igénybejelentés nélkül, kétheten
te hétfõi napokon, társasházakt
pedig ugyanezen napokon, elõ
zetes igénybejelentések alapján
történik.

A zöldhulladék begyûjtése az alábbi 
feltételek mellett teljesíthetõ:

– fûkaszálék, lomb: bezsákolva,
– faág, cserjenyesedék: csak darabolva és összekötve
– hossza: maximum 1,5 m
– vastagsága: maximum 5 cm,
– a kötegelt hulladék nagysága lehetõvé tehesse a kézzel tör

ténõ rakodást,
– a hulladék közé egyéb hulladék nem kerülhet,
– a zsákolásnak a kézi emelést ki kell bírnia!
– a zöldhulladékot a gyûjtés napján reggel 6 óráig a hull

gyûjtõ-tároló (kuka) edény mellé, vagy annak helyére, köz
területen, jól látható helyen kell elhelyezni.

Kérjük, szíveskedjenek a fent említe
feltételeket betartani!

Alisca Terra Kft

Társasházi igénybejelentések és további információk 
az Alisca Terra Kft. ügyfélszolgálatán kérhetõk.

Hétfõtõl csütörtökig 8–15 óráig
Pénteken 8–13 óráig

Tel.: 74/528-850. Fax: 74/528-851. Postacím: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.

A Nemzetközi Nephrológiai Társaság (ISN)
és a Vesealapítványok Szövetsége javaslatá-
ra, magyar kezdeményezésre 2006 óta min-
den évben március második csütörtökjén
– az idén március 10-én van a vese világnap-
ja. A veseelégtelenség ma már népbeteg-
ségnek számít, a lakosság 10 százalékát érin-
ti és évenkénti növekedési üteme 6–7
százalék. Jelentõsége óriási, hiszen évente
hazánkban is több ezren halnak meg a szö-
võdményként kialakuló szív-, érrendszeri be-
tegségekben. A kezdeményezés célja fel-
hívni a figyelmet a krónikus veseérintett-
ségre a megelõzés, a korai felismerés és a

Ennek kapcsán a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Balassa János Kórháza I. sz. Bel-
gyógyászati Osztálya Nephrológiai Rész-
lege és Gondozója, valamint a B. Braun
Avitum Zrt. 7. sz. Dialízisközpontjának
orvosai (dr. Amma Zoltán, dr. Juhász
László, dr. Kulcsár Katalin és dr. Wagner
Gyula) március 8-án elsõ lépésként a házi
orvos kollégáknak és a kórházi társszak-
mák képviselõinek mutatták be a vese-
betegekkel kapcsolatos legfontosabb kö-
zös feladatokat. A fentiek mellett az év fo-
lyamán legalább két alkalommal szûrõ-
vizsgálattal összekötött felvilágosító elõ-

Óvd a veséd, ezzel megvéded a szívedet!
Március 10. – a vese világnapja

Elõadás a Pilis 
rejtélyeirõl

Aradi Lajos Pilis-kutató, újságíró t
elõadást Szekszárdon MÁRCIUS 1
ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN. Nimród kir
égi képe a Pilisben (Piramisok Ma
gyarországon!?) címmel.
Az elõadás 18.00 órakor kezdõdik a
TM Kereskedelmi és Iparkamar
székházában (Arany János u.
23–25. 1. em. 101. terem). 
Jegyek kaphatók: Golden Div
(Szekszárd, Széchenyi u. 48–52.), v
lamint Mantra Bolt (Tinódi utca). A
jegyek ára elõvételben: 1500 for
a helyszínen: 1800 forint.



2011. március 13.
KÖZÉRDEKŰ

Figyelem!

Tudnivalók az avar és kerti hulladékok égetésérõl
A tűzesetek, az esetleges ve-

szélyhelyzetek megelőzésének

érdekében kérjük a lakosságot,

hogy az alábbi szabályok betartá-

sára fordítson fokozott gondot és

figyelmet. 

• A növényi hulladékok égetése alka-
lomszerû tûzveszélyes tevékenység-
nek számít, az égetés helyét, idõpont-
ját, terjedelmét a megkezdés elõtt leg-
alább 24 órával az illetékes hivatásos
önkormányzati tûzoltóságnak be kell
jelenteni. 
• Növényi hulladékok égetését csak
úgy szabad végezni, hogy a tevékeny-
ség a környezetre tûz- és robbanásve-
szélyt ne jelentsen. 
• Erõs szélben semmiképp sem sza-
bad tüzet gyújtani! 
• Az égetés ideje alatt a tüzet tilos õri-
zetlenül hagyni, a tûz oltásához szüksé-
gek eszközöket (kéziszerszám, víz,
stb.) biztosítani kell. 
• Veszély esetén, vagy ha már nincs
szükség a tûzre, azt el kell oltani. 
• Az égetés befejezése után a helyszínt

át kell vizsgálni, az esetlegesen elõfor-
duló parázslást és izzást teljesen meg
kell szüntetni. 
• Különösen veszélyes az utak mellet-
ti tûzgyújtás, hiszen a füst jelentõs ha-
tással van a látási viszonyokra. Kérjük,
hogy a gépkocsival közlekedõk a jár-
mûvekbõl égõ cigarettacsikket, do-
hánynemût ne dobjanak ki! 
• Amennyiben a településen az önkor-
mányzat rendeletben szabályozta az
avar, kerti és mezõgazdasági hulladék
égetését, akkor az általános szabályo-
kon túl azokat is be kell tartani. Erre vo-
natkozó információkat a település
honlapján találhatnak. 

Szekszárd vonatkozásában a
szabályok a következõk: 

Belterületen az avar és kerti hulla-
dék égetése tilos! Külterületen a reg-
geli és az esti talaj közeli inverzió (a le-
vegõréteg hõmérsékleti változásai)
miatt a nyári idõszámítás szerinti idõ-
szakban 8 és 17 óra között, a rendes
idõszámítás szerinti idõszakban 9 és
16 óra között szabad végezni, szél-
csendes idõben, cselekvõképes, nagy-

korú személy állandó felügyelete mel-
lett. A rendelet teljes terjedelmében a
következõ címen érhetõ el: 

http://szekszard.hu/onkormanyzat
/hatalyos_onkormanyzati_rendeletek
_egyseges_szerkezetben.

A TÛZVÉDELMI SZABÁLYSÉRTÉS
(Kivonat a 218/1999. (XII. 28.) Korm.
rendeletbõl) 

a) aki a tûzvédelmi jogszabályok-
ban vagy a tûzvédelmi szabályzatok-
ban foglalt elõírásokat, továbbá a kö-

telezõen alkalmazandó tûzvéd
szabványok elõírásait megszegi, 

b) aki a jogszabályi tilalom ellenér
az erdõterületen vagy annak közel
ben tüzet gyújt, vagy más módon az
erdõtûz elleni védelmének jogszabá
lyi elõírásait megszegi, 

c) aki tûzesetet vagy tûzveszélyt
észlel, és ezt a hatóságnak nem jel

d) aki tûzjelzésre távbeszélõjét
nem bocsátja rendelkezésre, 

e) aki szándékosan megtév
tûzjelzést ad, 

f) aki nem tesz eleget a hat
azon felhívásának, hogy a tûz ol
ban személyesen közremûködjék
letõleg hogy jármûvét vagy a tûz ol
sára alkalmas eszközét a tûz oltásához
bocsássa rendelkezésre, 

g) aki tûz esetén a tûzoltás veze
nek intézkedését nem hajtja v
vagy a tûzoltás eredményessége ér
kében szükséges felvilágosítást nem
adja meg, hatvanezer forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható. 

Tolna Megyei Katasztr
védelmi Igazgat

Az országos közfoglalkoz-
tatási program keretében 
3 Tolna megyei pályázó
nyert el támogatást, de me-
gyén kívüli székhellyel
rendelkezõ pályázók is va-
lósítanak meg programo-
kat területünkön - tudtuk
meg Tóth Ferenc kormány-
megbízottól.

Erdészetek
Az erdészeti társaságok részére meg-
hirdetett közmunkaprogram egyik
megvalósítója a Tamási székhelyû
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.,
amely 103 fõ foglalkoztatására 141
millió Ft támogatásban részesült. A
foglalkoztatás januárban elkezdõ-
dött, a legtöbb résztvevõ Tamási kis-
térségébõl került ki, de érintett Dom-
bóvár és Bonyhád vonzáskörzete is.
A bajai bejegyzésû Gemenci Erdõ- és
Vadgazdaság Zrt.-nél januárban 70 a
Szekszárdi kistérségbõl kikerült állás-
keresõ kezdte meg a munkát. A fel-
használható összeg 96,6 millió forin-
tot tesz ki. Ezenkívül erdészeti tevé-
kenység keretében kisebb létszámot
a Mecsek Erdészeti Zrt. alkalmaz
Bonyhád körzetében.

Vízügyi szervezetek
A vízügyi szervezetek, vízitársulatok
számára kiírt pályázat Tolna megyei

tú Duna–Sió Menti Vízitársulat 83 fõt
foglalkoztathat 102,4 millió forint fel-
használásával, a Tamási székhelyû Ka-
pos–Koppány Völgyi Vízitársulat pe-
dig 21 fõ alkalmazásához 26,8 millió
forintban részesül. A fentieken felül
Szekszárd körzetébõl 55 álláskeresõ
felvételét vállalta a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság is, amely szándékát jelezte ha-
sonló tevékenység beindítására a
Bonyhádi kistérség területén is.

Téli átmenet
A „Téli átmenet” elnevezésû közmun-
kaprogram egyetlen megyei megvaló-
sítója Tamási–Simontornyai Többcélú
Kistérségi Társulás, amelynek szervezé-
sében 37 fõ állhatott munkába. A fel-
használható támogatás 7,3 millió forint.

Vasúttisztaság
Meghívásos pályázat alapján a Kiút
Tolna Megyei Foglalkoztatási és Te-
rületfejlesztési Közhasznú  Non-
profit Kft. pályázhatott „Vasúttisz-
tasági-idegenforgalmi” országos köz-
foglalkoztatási program keretében
(a leadási határidõ március 8. volt). A
tervek szerint március 21-tõl év vé-
géig 60 fõ bevonásával kezdõdhet-
nek a vasúti környezet rendbetételé-
re irányuló munkálatok. 

Magán-erdõgazdálkodás
A magán-erdõgazdálkodási tevékeny-
séget végzõ vállalkozások március 11-
éig pályázhattak a legújabb országos

amennyiben legalább 10 fõ hátrányos
helyzetû álláskeresõ foglalkoztatását
biztosítani tudják. A munkavégzés áp-
rilis 1-jével indulhat.

Az eddig megkezdett országos köz-
foglalkoztatási programok keretében
a következõ feladatok kerülnek végre-
hajtásra: 
• közcélú vízgazdálkodási mûvek fenn-
tartási munkái, 
• kaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás, 
• mûtárgykarbantartás, 
• iszapeltávolítás, 
• erdészeti feltáró utak, sétautak, turis-
tautak és tanösvények karbantartása,
• szemétgyûjtés, 
• általános erdõmûvelési munkák, 
• vízfolyás medrének tisztítása,
• vasúttisztasági tevékenységek.

Eddig 369-en jutottak
munkához

A megyében mûködõ munkaügyi ki-
rendeltségek jelzései alapján a közfog-
lalkoztatási programok megvalósítása
a tervezett ütemben folyik. A közmun-
kák terén már nagyobb tapasztalattal
rendelkezõ erdészeti cégekkel nagyon
gördülékenyen alakult az együttmûkö-
dés, a vízitársulatok esetében több
egyeztetésre volt szükség.

A közfoglalkoztatási programban
Tolna megyében, ebben az évben ed-
dig 369 ember jutott munkához. A
cél, hogy minél többen kerüljenek
vissza a munka világába, és a munká-
ba állók közösségi érdekeket szolgáló

A közfoglalkoztatási program Tolna megyei tapasztalatairól Európa: A család
az elsõ

Az Európai Unió magyar elnökségé
nek programjában március utolsó he
te a család hete lesz. Ez alkalomból a
Nagycsaládosok Országos Egyesül
(NOE), az Európai Nagycsaládos Szö
vetség (ELFAC) és más európai csal
szervezetek „Európa: A család az el
címmel rendezvénysorozatot  szer
Ennek jegyében a Szekszárdi Nagy
ládosok Egyesülete tisztelettel meghí
minden érdeklõdõt március 26-án
és 19 óra között tartandó minik
renciájára, melynek témája: Csal
dunkkal a családunkért.

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

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

IL
LU

SZ
T

R
Á

C
IÓ



8 2011. március 13.
EGÉSZSÉG

Szekszárdon a Korzó Áruház I.

emeletén március 20-án 10.00

órakor nyitja meg kapuit a test-

mozgás szerelmesei előtt a Korzó

Fitness Centrum. 

A komplexum 3 fitneszterembõl áll,
két öltözõvel és pihenõvel. A napjaink
elvárásainak mindenben megfelelõ,
igényes, hangulatos létesítményben
kortól és nemtõl függetlenül bárki
megtalálhatja a számára megfelelõ
sportolási lehetõséget. A minõséget és
a célokhoz rendelt eredményeket szak-
képzett edzõk garantálják.

Asztalos Adrienn fitneszedzõ, a
centrum szakmai koordinátora Hot
Iron, aerobikfoglalkozásokra várja az
egészségükre, alakjukra, erõnlétükre
odafigyelõket.

– Mit kínálnak még azoknak, akik
önöket választják? – érdeklõdtünk
a sportos, fiatal hölgytõl.

– Alakformáló és stepaerobik, Body
Art-, jóga-, Pilates-, spinracing és TRX-
foglalkozásokon vehetnek részt a
sportolni vágyók, emellett a fiatalok
modern táncot, funky salsát is tanul-
hatnak Hacsa Mónika vezetésével.

– Mit ajánlanak azoknak, akik el-

foglaltak és csak kevés idõt szán-
nak a mozgásra?

– Nekik mindenképp erõ-állóké-
pességi edzéseket ajánlanék (Hot
Iron, TRX), mert minimális idõráfor-
dítással optimális eredmény érhetõ
el. Eszterbauer Ildikó spinracingedzõ
pedig zenére végzett csoportos te-
remkerékpár-tréningekkel segít azok-
nak, akiknek zsírégetés, állóképesség-
fejlesztés a céljuk.

– A fiatalok mellett gondoltak-e az
idõsebbekre vagy azokra, akik
csak lelki és fizikai feszültségeik
enyhítését remélik a testmozgástól?

– Õket Prantner Lilla aerobikoktató
Body Art-foglalkozásokra, Mosonyi Ju-
dit gyógytornász pedig Pilates-gyakor-
latokkal várja. A Body Art ízületkímé-
lõ, különbözõ nehézségi fokai miatt
korra való tekintet nélkül javasolt! A
Pilates azoknak is ajánlott, akik egyol-
dalú terhelésnek vannak kitéve.
Relaxálásban, feszültségoldásban segí-
tenek a Jakab Mariann által vezetett
jógafoglalkozások is.

Aki további információkra is kíván-
csi, jöjjön el hozzánk, vagy nézze meg
weboldalunkat: 
www.adrifitness.com. 
Telefonszám: 06-20/ 80- 35- 351 (x)

Tánc, jóga, aerobik, mozgás…
Március 20-án nyit a Korzó Fitness Centrum

Köszönet a Remete Kápolna támogatásáért

Hálásan köszönjük mindazok segítsé-
gét, akik az elmúlt évben felajánlották
adójuk 1 százalékát. Az összegyûlt 426 104
forintot a szekszárdi Remete Kápolna
felújítására költöttünk. A feladat és a
tennivaló még nagyon sok, ezért kér-

jük, a jövõben is támogassa alapítvá-
nyunkat. Elõre is köszönjük! 

„REMETE KÁPOLNÁÉRT” Köz-
hasznú Alapítvány. 7100 Szekszárd,
Béla tér 9. Adószám: 18861374-1-17.
Számlaszám: 11746005-20010252.
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Foltin Gyula, a

Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének

mb. vezetője és dr. Lisztmayer Katalin jogi munkatárs. Beszélgetésünk

apropója a fogyasztóvédelmi világnap, melyet március közepén tarta-

nak. Randevúvendégeimet sokoldalú és szorosan a lakossághoz kötő-

dő feladataikról kérdeztem.

Egy férfi: 
Foltin Gyula

Egy nõ: 
dr. Lisztmayer Katalin

– Sokat hallunk a fogyasztóvéde-
lemrõl, viszont keveset tudunk lét-
rejöttérõl. Kérhetnék öntõl egy kis
történelmi áttekintést? 

– John F. Kennedy amerikai elnök
1962-ben ezen a napon – március 15.
– hirdette ki a négy alapvetõ fogyasz-
tói jogot összefoglaló történelmi nyi-
latkozatát. Ez volt az elsõ alkalom,
hogy bármely politikus ilyen alapel-
veket fogalmazott meg a fogyasztók
védelmével kapcsolatban. A világna-
pot elõször 1983-ban ünnepelték
meg, és 1985-ben az ENSZ a közgyûlé-
sén világnappá nyilvánította. 

– Felsorolná a négy alapvetõ fo-
gyasztói jogot?

– A biztonsághoz, információhoz,
választáshoz, képviselethez való jog. 

– Hazánkban ezek a jogok mikor
kerültek elõtérbe?

– A rendszerváltás után. Az elõzõ
kereskedelmi felügyelõség, az Állami
Kereskedelmi Felügyelõség jobbára
az áru elosztásával kapcsolatos kér-
désekkel volt elfoglalva, miután nem
volt kínálati piac, áruválaszték. Az in-
formációhoz és a választáshoz való
jogot pedig lehetetlen volt érvényesí-
teni. Keskeny a határ a marketing-
szakemberek és a pszichológusok ál-
tal kidolgozott kereskedelmi tevé-
kenységek esetében annak eldönté-
sére, hogy az még tisztességesnek
vagy tisztességtelennek minõsül. A
fogyasztóvédelem elsõdleges felada-
ta, hogy felkészítsük a vásárlókat-fo-
gyasztókat a korábban ismeretlen ke-
reskedelmi formákra, mint például
az internetes vásárlás, áru-, csomag-
küldõ szolgálatok, termékbemuta-
tók. Szeretnénk felhívni a figyelmet
az újszerû pénzbefektetési formák
ismereteire is. 

– Melyik korosztálynak van legna-
gyobb szüksége a tájékoztatásra?

– Különösen kiszolgáltatott réteg a
fiatalok – akik állandóan az interne-
ten lógnak – és az idõsebbek korosz-
tálya, amely kevésbé bizalmatlan. Saj-
nos õket sok esetben kedvességgel, jó

szóval, rábeszéléssel rá tudják szedni,
és kiszolgáltatottá válnak a számukra
ismeretlen kereskedelmi formákkal
szemben. 

– Kolléganõjével két generációt
képviselnek…

– Az én generációm akkor szüle-
tett, amikor ezeket a jogokat törvény-
re emelték, a kolléganõm pedig az a
generáció, amikor ezek a jogok már
teljes egészében érvényesülhetnek,
sõt, a mi hivatásunk ezek maximális
érvényre juttatása. 

– Fõvárosiként két évtizeddel ez-
elõtt választotta otthonává Szek-
szárdot…

– A feleségemmel – aki pénzügyi
területen dolgozik – az egyetemen is-
merkedtem meg. Mûszaki végzettsé-
gem van, s így talán nem véletlen,
hogy mindkét lányunk mûszaki egye-
temre jár – gépészmérnöki és közle-
kedésmérnöki szakra –, ugyanis itt-
hon azt látták, hogy jómagam a mû-
szaki végzettséggel házat építettem,
mindent megszerelek, berendezést,
autót... A sportban a tenisz a kedven-
cem, és sosem bántam meg, hogy
Szekszárdra költöztem. Szeretem ezt a
várost. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

A fogyasztók védelmében

– Elsõ munkahelye a Fogyasztóvé-
delmi Felügyelõség?

– Pécsett szereztem jogi diplomát,
és 2008 decembere óta dolgozom, a
Fogyasztóvédelmi Felügyelõségen,
egy nagyon jó kollektívában. Ez az elsõ
munkahelyem, amely úgy gondolom,
meghatározó minden ember számára. 

– Mennyiben érvényesül a fogyasz-
tók védelmében hozott négy alapve-
tõ jog?

– A jog érvényesülését a fogyasztó-
védelmi törvény rendelkezései bizto-
sítják. A legfontosabbnak az egészség-
hez és a biztonsághoz való jog betartá-
sát tartjuk, hogy a fogyasztók érdeké-
ben a veszélyes termékeket a piacról
kiszûrjük. Egész évben folyamatosan
ellenõrizzük, és amennyiben ilyen ter-
mékeket találunk, azok további forgal-
mazását megtiltjuk, kivonjuk a forga-
lomból. Amennyiben egy termék ve-
szélyesnek minõsül, az az EU-n belül
minden országban nyilvánosságot
kap. Az információhoz való jog ki-
emelkedõ jelentõsége, hogy a fogyasz-
tók megfelelõ tájékoztatás után hoz-
zák meg a vásárlással kapcsolatos dön-
téseiket. Sok fórum áll a vásárló ren-
delkezésére, hogy utánanézzen, hogy
a megvásárolni kívánt termék milyen

jellemzõkkel rendelkezik, és a vásár-
lást követõen milyen jogokat érvénye-
síthet. Ez kapcsolódik már a választás-
hoz való joghoz is. A képviselethez va-
ló jogról tudni kell, hogy bárkinek,
akár a fogyasztónak, akár a vásárlónak
tájékoztatásra van szüksége, illetve pa-
nasza van, akkor hozzánk fordulhat. 

– Intézkedéseikre kapnak-e visz-
szajelzést?

– Általában az emberek, ha pozití-
van intézõdik el az ügyük, akkor azt
természetesnek veszik, s az is. Renge-
teg ember érdekét képviseljük – errõl
az idõsebb kollégáim bizonyára ren-
geteget tudnának mesélni –, és csak
kevesen jeleznek vissza, hogy elisme-
rik a hatóság segítõ tevékenységét.
Elõfordul, hogy kapunk kedves köszö-
nõlevelet, ami erõt ad a további mun-
kánkhoz. 

– Milyen tanácsokat adna ebben az
árudömpingben a vásárlóknak? 

– Ha valaki nagy értékû árut vásárol,
akkor feltétlenül konzultáljon szakem-
berrel. A legtöbb hipermarketben
ugyanis az eladók nem mind szakkép-
zettek, nem tudnak az áruról megfele-
lõ felvilágosítással szolgálni. Annak is
érdemes utánanézni, hogy melyik üz-
letben mennyibe kerül ugyanaz az
áru. Nem feltétlenül az olcsó áru az,
amelyik hosszú távon kifizetõdõ. Fon-
tos utánanézni még a jótállási feltéte-
leknek, valamint a szervizhálózatnak.
Interneten keresztüli vásárlás eseté-
ben nézzünk utána az eladó cégnek,
és a pozitív, illetve negatív visszajelzé-
sek alapján döntsük el, hogy õket vá-
lasztjuk-e. Átgondolt, irányított vásár-
lással idõt és pénzt takarítunk meg. 

– Amint említette, munka mellett
újra tanul. Marad pihenésre, feltöl-
tõdésre ideje?

– Jelenleg kevés a szabadidõm, a
közigazgatási szakvizsgámra készü-
lök. Nagyon szeretem a természetet, s
ha van idõm, kirándulok. A szakvizsga
letétele után – addigra remélem, meg-
jön a tavasz is – erre a hobbimra még
több idõm jut.FO
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A fenti sorokat Puskás Attila, a Tanul-
mányok Tolna megye történetébõl cí-
mû könyvsorozat szerkesztõje írta, a
sorozat II. kötetében megjelent tanul-
mány elõszavaként. A Liszt-emlékév
jegyében dr. Hadnagy Albert mun-
káját az egykori fõlevéltáros lánya,
dr. Gutai Miklósné hozzájárulásával
folytatásokban közöljük, tisztelegve
ezzel a kiváló szakember és a híres
zeneszerzõ emléke elõtt is.

A tanulmány
Liszt Ferencet negyven esztendõn át
meghitt, megszakítás nélküli, igaz ba-
rátság kötötte a Szekszárdon élõ Au-
gusz Antalhoz és családjához. Liszt
szekszárdi kapcsolatainak feltárása így
tulajdonképpen egyet jelent Liszt és
Augusz barátságának részletesebb vizs-
gálatával. Ez a viszony zenetörténeti
szempontból is rendkívül jelentõs.

Az Augusz család Tolna és Veszprém
megye régi nemesi családja, mely elõ-
nevét a Krassó vármegyei Magura hely-
ségtõl vette. A valamikor tekintélyes ál-
lást és nagy jövedelmet biztosító posta-

Tolna vármegyébe.
Augusz Antal, id. Augusz
Antal Tolna vármegyei fõ-
szolgabíró fia (1807–
1878), ifjú korában
Bezerédj László társaságá-
ban Európa nagy részét
beutazta, és úti élményei-
rõl rendkívül érdekes le-
velekben számol be hoz-
zátartozóinak és barátai-
nak. Megfordult az euró-
pai szellemi élet központ-
jaiban, s igyekezett min-
dent megfigyelni, meg-
nézni, meghallgatni, ami
valamely szempontból új
és jelentõs volt. Rendkívü-
li érdeklõdése az operai
elõadások, hangverse-
nyek iránt különösen
szembetûnik, de emellett
nem feledkezik meg a mú-
zeumok, kép- és könyvtá-
rak, szociális intézmé-
nyek látogatásáról, a nyu-
gati ipar és mezõgazdaság
behatóbb tanulmányozá-
sáról. Kellemes hanggal
párosult veleszületett mu-
zikalitása arra indítja, hogy az énekmû-
vészetben komoly képzettséget is sze-
rezzen. Erre vonatkozóan értékes ada-
tokat találunk Bezerédj István életrajzá-
ban. Augusz gyakori vendége Bezerédj
hidjai kúriájának, amelynek úrnõje a ki-
váló szellemi és zenei képességû
Bezerédj Amália, a legelsõ magyar gyer-
mekdalkönyv, a „Flóri könyve” szerzõ-
je. A korabeli nõnevelés nagy súlyt fek-
tet a nyelvek tudására. Bezerédjné négy
nyelven beszél és ír, jól zongorázik, hár-
fázik, énekel, novellákat és költeménye-
ket ír. Akkor a legboldogabb, ha fortepi-
anója mellé ülhet és szûkebb baráti kö-
rének, köztük a fiatal Augusz Antalnak
játszhat. Ilyenkor vége-hossza nincs a
muzsikálásnak. Auguszhoz különösen
közel áll Schubert dalköltészete. Erre
szerencsés véletlen folytán éppen
Schubert közismert rajongója – ké-
sõbb Liszt barátja – Franz Schober hív-
ja fel a figyelmét. Schober költõ, szí-
nész, festõ, muzsikus, mecénás, mind
egy személyben. A 30-as években Feste-
tics Leó vendége Tolnán. Nagyszerûen
érzi magát Magyarországon, de különö-
sen Hidján, a Bezerédj házaspár és ze-
neszeretõ környezetük társaságában. A
fiatal Augusz még nála is otthonosabb a
magyar biedermeier e híres kis szelle-
mi központjában, ahol már a zenei ké-
pességei miatt is a legszívesebben látott
vendégek közé tartozik.

Augusz 1843-ban – akkor már Tolna
megye alispánja – feleségül vette az
osztrák származású Schwab Klárát. Így
olyan családba került, amely még job-
ban elõsegítette a sokoldalú szellemi ér-
deklõdésének kibontakozását. Az új
családi környezetbõl százszámra érke-

nak be a nyugat-európai szellemi élet
minden számottevõ eseményérõl és in-
tézményérõl, hogy olvasásuk még ma is
nagy élvezetet nyújt. A mindvégig
harmonikus házasság egyik legbizto-
sabb alapja Augusz Antal és Schwab
Klára tehetsége és zenerajongása. Ami-
kor Augusz távol van otthonától, sûrûn
írja leveleit, s ezekben sohasem hiá-
nyoznak a zenei beszámolók. Így tud-
juk meg, hogy Klára egyben férjének
zongorakísérõje is volt. „Ma megvet-
tem Camoäns énekét a Dom
Sebestiánból, s otthon majd betanu-
lom, hogy az én kedves Micikém majd
zongorán kísérhessen” – írja Augusz
Pestrõl, 1847. július 2-án. Bár nem tarto-
zik e tanulmány keretébe, de egyénisé-
gének jellemzésére megemlítjük, hogy
Augusz mint vármegyei fõjegyzõ, majd
alispán (1843–1848) igen hatásos tevé-
kenységet fejtett ki egyes társadalmi
problémák megoldásában. Lelkesen
munkálkodott az óvodaügy, az iskoláz-
tatás fejlesztésén, és a vármegyei rabok
helyzetének javításán. Ifjúkorában és
alispánságának elsõ szakaszában Tolna
megye híres reformnemzedékéhez tar-
tozott. Európai körútjai során szerzett
gazdag tapasztalatai és széles látóköre
valóban hivatottá tették õt arra, hogy
ennek a reformnemzedéknek – a
Bezerédjekkel, Perczelekkel, Csapókkal
együtt – a vezére legyen. Az 1848–49.
évi polgári forradalomban és szabad-
ságharcban, valamint az abszolutizmus
alatti szereplése sok ellentmondást rejt
magában, a császártól birodalmi bárói
rangot kap. Mindez azonban nem
érintheti Augusz Antal kétségbevonha-
tatlan, mindenkor maradandó érdemét

váló tulajdonságai révén egyrészt Szek
szárdot értékes és feledhetetlen kapcso
latba hozta Liszt Ferenc személyév
másrészt döntõ szerepet játszott Liszt
nek Magyarországra való visszatér
ben. Ebben a visszatérésben teljesed
ki Liszt nyílt magyar színvallása és hazá
ja iránti töretlen hûsége.

Augusznak bõven lehetett alk
hogy külföldi utazásai közben Liszt vi
lágraszóló sikereinek hírét hallja. Bár
erre bizonyítékot eddig még nem t
tunk, valószínûnek tartjuk, hogy már
Párizsban, vagy Bécsben személy
is megismerkedhettek. 1839. decem
ber 18-án Liszt Pozsonyba érkezik
õsi város polgársága és az ott össze
gyûlt országgyûlés tagjai határtalan l
kesedéssel fogadják a hosszú táv
után hazatért világhírû honfitársat
hetõ, hogy Augusz – a nyugati mûv
ség, nyelvtudás és kitûnõ beszédkész
ség elõnyeivel rendelkezõ zener
gó – egy csapásra Liszt nyomába sze
gõdik. Augusz legelõször akkor tûnik
fel Liszt mellett a nyilvánosság elõt
amikor Pesten, 1840. január 4-én a
Nemzeti Színházban gróf Festetics Leó
egy küldöttség élén ékkövekkel ell
magyar díszkardot nyújtott át magy
beszéd kíséretében a hangverseny
óriási ünneplésben részesített mûv
nek. Liszt ekkor Augusz által kért enge
delmet arra, hogy az üdvözlõ beszéd
francia nyelven válaszolhasson. E v
laszbeszédet Augusz tolmácsolta ma
gyarul a közönségnek. A pesti hang
verseny után Augusz visszakíséri Lisz
tet Pozsonyba, ahol Franz Schober és
Bezerédj István társaságában r
vesz azon a búcsúvacsorán, amely
Liszt 1840. január 25-én adott szûk
körû barátai tiszteletére.

A mûvész elutazása után sem szûnt
meg közöttük a kapcsolat. Erre ut
nak azok a sorok, melyeket Liszt 1
március 21-én Festetics Leóhoz int
zett levelében olvashatunk: „Ahogy én
ezt már Augusznak is megmond
tam, máshol mindenütt a közönséggel
van dolgom, de Magyarországon a
nemzethez szólok. És bizonyára nagy
és szép dolog egy olyan nemze
együttérezni, mint amilyen a mienk”.
Augusz és Liszt barátságát tehát már a
kezdetben ez az õszintén átérzet
gyar hazafiság fûzte szorosra. A l
végén Liszt jelzi, hogy legközel
Augusznak is ír: bizonyára szükségét
érezte annak, hogy a felejthet
pesti élményeirõl megemlékezzék

Ez volt a kezdete annak a nagyjel
tõségû, mély barátságnak, amelynek
köszönhetõ, hogy Szekszárdot oly
világraszóló zenei lángész, mint Liszt
Ferenc, valóságos menedékének t
kintette. Itt õszintén ünnepelték és
minden erõltetett külsõség mellõzé
sével igazi nyugalmat, testi-lelki f
frissülést talált egy kedves, õt hód
tal párosult szeretettel körülvevõ csa

Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 1
„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

Liszt Ferenc
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A rejtvény megfejtését március 27-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri
Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A február 27-ei rejtvény helyes megfejtése: „..s ha nem talál, akkor
bizony csinál”. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Vincze Lászlóné, 7162 Grábóc, Újsor
117. Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

A böjtrõl
Jézus böjtje negyvennapos volt,
mint Mózesé a Sínai hegyen. Isten
szövetséget kötött ott egy néppel,
szövetsége jeléül adta a kõtáblára
írt tízparancsolatot. Az Újszövetség
kötése során Fiában, Jézus Krisz-
tusban minden népre kiterjesztet-
te kegyelmét, bûnbocsátó szerete-
tét és áldásait.

A jézusi böjt – értelmezés az
ézsaiási Isteni üzenetre épül: „az
éhezõnek szegd meg kenyered, a
szegény bujdosót házadba bevi-
gyed, ha meztelent látsz, felruház-
zad, és testvéred elõl el ne rejtsd
magad.”

Mennyire aktuálisak napjaink-
ban e cselekvésre késztetõ Igék.
Alkalom adódik bõven – nap mint
nap egyre több – az Istennek tet-
szõ böjt megélésére. Jézus mond-
ja: „amennyiben megcselekedté-
tek ezeket eggyel az én legkisebb

atyámfiai közül, énvelem csele-
kedtétek meg.” Mindig tudta és
tudja azonosítani magát a segít-
ségre szoruló emberrel, mert
egész élete – tanításai, tettei –
mind ezt ábrázolják. Ebbõl adódó-
an az õ követõit is erre a cselekvõ
szeretetre kéri, és ennek véghez-
vitelében õket lelkével megerõsíti.
Jézus a böjtöt nem a külsõségek
látványos jeleivel kísért lelkigya-
korlatnak tartja, hanem a lélekben
való megtisztulás és ezáltal az újjá-
születés nagy lehetõségének. Pél-
dázatot is mond erre, mikor Ke-
resztelõ János tanítványai

számonkérik rajta a hagyomány-
tól való eltérés okát. Így szól:
„Vajon szomorkodhat-e a násznép,
amíg velük van a võlegény?” A la-
kodalmas háznép öröme árad a
Krisztus közelében lévõ, élõ, em-
beri életre. Fontossá teszi a továb-
biakban két szemléletes gondolat-
tal, tudjuk elválasztani az ót az új-
tól. Új bornak új tömlõ kell... Az ál-
tala hirdetett új igazságok befoga-
dására megújult szív és engedel-
mes lélek. Ahogy a különbözõ faj-
súlyú anyagok egymással nem ke-
verhetõk össze, úgy a bûn sem a
kegyelemmel, az engedetlen élet
az engedelmessel, a hit a hitetlen-
séggel. Az értékeket rosszul értel-
mezõ, sokszor egymással felcseré-
lõ világunkban adjon Isten tiszta
látást a jó és szép, a Tõle való dol-
gok meglátására, elfogadására és a
testnek és léleknek ártó dolgok el-
vetésére. Balázsi Zoltán

református lelkész

Evangélium

Lapok Petõfi Sándor
1848-as naplójából

PEST, MÁRCIUS 15-ÉN 1848.

„Szabad a sajtó!... ?
Ha tudnám,
hogy a hazának
nem lesz rám
s z ü k s é g e ,
szivembe márta-
nám kardomat, s
úgy írnám le hal-
dokolva, piros
véremmel e sza-
vakat, hogy itt
álljanak a piros
betûk, mint a
szabadság haj-
nalsugarai.

Ma született a magyar szabadság, mer
ma esett le a sajtórul a bilincs ... Vagy v
olyan együgyû, ki azt képzelje, hogy szabad
sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek sza
badsága?

Üdvez légy születésed napján, magy
szabadság! elõször is én üdvezellek, ki imád
koztam és küzdöttem éretted, üdvözell
oly magas örömmel, a milyen mély vol
dalmam, midõn nélkülöztünk tégedet!

Oh szabadságunk, édes kedves ujszülöt
légy hosszú életû e földön, élj addig, míg csak
él egy magyar; ha nemzetünk utolsó fia meg
hal, borulj rá szemfedõ gyanánt ... s ha elõbb
jön rád a halál, rántsd magaddal sírodba az
egész nemzetet, mert tovább élnie nélkül
gyalázat lesz, veled halnia pedig dicsõség!

Ezzel köszöntlek, ez legyen útravalód az
életben. Élj boldogul! nem kívánom, hogy
ne találkozzál vészekkel pályádon, mer
örökké nyugodt élet fél halál, de legyen min
dig férfierõd a vészeken diadalmaskod

Késõ éj van. Jó éjszakát szép csecsemõ ...
szép vagy te, szebb minden országbéli t
véreidnél, mert nem fürödtél vérben, mint
azok, téged tiszta örömkönnyek mostak; és
bölcsõd párnái nem hideg, merev hol
tek, hanem forró, dobogó szívek. Jó éjsza
kát! ... ha elalszom, jelenj meg álmamban
úgy, a milyen nagynak, ragyogónak, a vil
tól tiszteltnek én reméllek!”

Filmklub a katolikus
plébánián

A Családok évének következõ rendezv
egy közös filmdélután a plébánián. 20
március 20-án, vasárnap délután 4 órak
film címe: Az eskü (A Vow to Cherish, 1
83 perc) John Brightonnak (Ken How
és feleségének, Ellennek (Barbara Babcoc
az asszony könyörtelen betegségével k
megküzdenie. Fordulóponthoz érnek, és ek
kor dõl el, hogy házasságuk darabokra hul
lik-e szét, vagy úgy fogják szeretni egymást
mint még soha. John ekkor érti meg, mi is az
igazi jelentése az oly sok évvel azelõtt f
dott esküjének.  

Sok szeretettel várjuk a házasokat, házas
ságra készülõket és minden érdeklõdõt
Belvárosi plébánia és a Házas Hétvége Kö
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(a Baja került be a felsõházi rájátszásba,
éppen a mieinket megelõzve), jó
meccsnek ígérkezik a nõi „A” csopor-
tos kosárlabda-bajnokság alapszakasz
záró mérkõzése, a Szekszárd–Baja-üt-
közet. A távolabbi múlt és a presztízs,
no meg amiatt, hogy a Baja a nyáron két
szekszárdi kulcsjátékossal, Bálint Réká-
val és Bozóki Bettinával erõsített. Hazai
pályán le is gyõzte Ujhelyi Gábor együt-
tesét. A KSC Szekszárdnak tehát két ok-
ból is van törlesztenivalója a szombat
este hatkor kezdõdõ meccsen. Papíron
nagyobbnak kell lennie az elszántság-
nak, a külsõ és a belsõ motivációs bázis-
nak a szekszárdi öltözõben. Részint
azért, mert a feltehetõen félezerhez kö-
zeli nézõközönség túlnyomó része a
visszavágás jegyében foglal helyet a vá-

rosi sportcsarnok lelátóján. Másrészt a
KSC játékosainál – információink sze-
rint – többeknek is még bizonyítania
kell ahhoz, hogy legalább a mostani fel-
tételekkel szerzõdést ajánljon a klub a
következõ szezonra, ha pedig esetleg
jobbról, pláne!...

Ami a múltat illeti: itt a Bajának van
még jócskán törlesztenivalója. Sokáig

csak a „fakóban”, az NB I B csoportjá-
ban szerepelve irigykedve nézhették
odaát délebbre, amint az élvonal
egyik törzsgárdistájának számító
Szekszárd a legjobb 8 között szerepelt
– elérve egy alkalommal a negyedik
helyet, s ugyanezen 2000–2001-es év-
ben bejutva a Magyar Kupa négyes
döntõjébe is, megszerezte ott a bra-
vúrbronzot. A szomszédvári sugovi-
caiaknak vagy egy évtizeden át a
szimpla felsõházba jutás sem sikerült.
S ha igen, akkor is csak átszállójegyet
váltottak az „A” csoportra a valamiko-
ri híres férficsapatuk okán a kosárlab-
dázás vidéki fellegvárának számító ba-
jaiak.

Szurkolói szempontból is jó, hogy a
bajai kosárlabda – a férfiszakág letû-
nésével – egy jó nõi csapat megjelené-
sével születik újjá, mert legalább két
presztízscsata minden évben a látha-
táron, no meg amit a kupaküzdelem
még adhat.

Most, talán elõször a közös történe-
lemben, a Baja, ha csak egy fontos lé-
péssel is, de megelõzte az õt a múlt-
ban sokszor (le)oktató mesterét!

Nem ártana már szombaton este je-
lezni: legföljebb pünkösdi királyság
az övék. B. Gy.
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Idén is: fel
a futócipõkkel!

Május 7-én, szombaton második alka-
lommal rendezik meg Szekszárdon a
Borvidék Félmaraton futóversenyt,
melynek mezőnye keresztül halad a
Bodri-borászat új pincéjén is.
A szervezőket is meglepte a 2010 máju-
sában debütáló verseny sikere: több mint
ezren neveztek az ország talán legnehe-
zebb félmaratoni viadalára. A jelentős
kaptatókkal (Kálvária-tető, Csacska-szur-
dok, Porkoláb-völgy) tarkított 21 kilométe-
ren sok amatőr futó „élete versenyét” tel-
jesítette, de már a célban jelezte: a kínok
ellenére jövőre visszatér. Hogy nem üres
ígéret volt a részükről, arra bizonyíték,
hogy két hónappal a rajt előtt már több
mint 400 nevezés érkezett a
www.borvidekfelmaraton.hu honlapon
keresztül – nyilatkozta érdeklődésünkre
Márkus István. A szervezőbizottság veze-
tője – aki hazai és külföldi erőpróbákon
maga is szorgalmasan rója a kilométere-
ket – az idei újdonságokról szólva el-
mondta, hogy a rendezvény része a 4Run
amatőr versenysorozatnak, továbbá az
olimpiai ötpróbának, így a félmaratoni
mellett két rövidebb távon is indítanak fu-
tamot. Változik az útvonal is: az emelke-
dők maradnak, de egyedülálló módon a
mezőny áthalad a Bodri-borászat faluhe-
lyi pincéjén, amely a legnagyobb új építé-
sű ilyen létesítmény az országban.
A 21 km-es táv teljesíthető egyénileg, pár-
ban és háromfős váltóban is. A helyszíni
nevezőket május 7-én reggel nyolctól a
versenyközpontban, a Szent József Kato-
likus Iskola Garay téri épületében várják.
A verseny kínjait zenészek igyekeznek fe-
ledtetni, a célban zsíros kenyér és fröccs-
party várja a megfáradt futókat. A távot
teljesítők az egyedi érem mellett idén is
kapnak egy-egy üveg szekszárdi bort, de
hogy a befutócsomag minél gazdagabb
lehessen, a szervezők várják a szekszár-
di vállalkozások felajánlásait az info@
borvidekfelmaraton.hu e-mail címen. (fl)

Ki a jobb?
Itt az újabb Szekszárd–Baja kosaras presztízscsata

Bozóki Bettina (7) és Bálint Réka (13) ellenfélként jön Szekszárdra
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A városi
sportcsarnok jövõ
heti programjai

MÁRCIUS 13. 18.00

UKSE Szekszárd–Argentína

bemutató kézilabda-mérkőzés

MÁRCIUS 16. 19.00–21.00

Városi asztalitenisz-bajnokság

MÁRCIUS 17. 19.00–21.00

Városi asztalitenisz-bajnokság

MÁRCIUS 18. 20.00

Marley FKSE–Zalaegerszegi KK

NB II. férfi kosárlabda-mérkőzés

MÁRCIUS 19. 19.00

Kárpátia-koncert

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.

Felbukkannak az itthon is egyre

jobban terjedő fallabdasportban

is a különböző klubok égisze

alatt az ügyes gyerekek. 

Különösen a sportágban meghatározó
pesti klubok háza táján, már kisiskolás-
korban. Aztán az idõ haladtával jó né-
hányan el is tûnnek a látókörbõl. A
helyzetkép a némiképpen rokon
sportágnak tekinthetõ teniszhez ha-
sonlatos. Nehéz megmondani, végül
kibõl mi lesz, hova fejlõdik. A néhány
éve létezõ szekszárdi fallabda elsõ re-
ménysége, Szentgyörgyi Flóra magá-
ban hordozza azt a lehetõséget, hogy a
most következõ két év után is ott talál-
juk õt a legjobbak között idehaza. Eh-
hez kedvezõek az anatómiai adottsá-
gai, az ilyen szempontból várható fej-
lõdése, a mentalitása, a választott sport-
jához való viszonya is. (Találkoztunk
már több ilyen korú tehetséggel egy-
egy sportágban, aki gyermeki áhítat-
tal beszélt arról, hogy neki a sport a
legfontosabb, aztán mégis eltûnt a kor-
osztályos elitbõl, olykor a sportágból is.
Flóra õszintesége, korát meghaladó
érett gondolkodása, kiegyensúlyozott-
sága azt sejteti: õ két év múlva nem az
elkallódott tehetségek dossziéjában
lesz fellelhetõ.)

Rálelt egy komoly edzõre

Már mintegy öt éve jár fallabdaedzések-
re, meghozva a kellõ áldozatot ezért. A
teniszt cserélte le erre a labdás, de
ugyanakkor az állóképességi sportok
keménységét, olykor monotóniatûré-
sét igénylõ sportágra, amely úgy terjed

világszerte, hogy elõbb-utóbb
az olimpiai programba való fel-
vétele is szóba jöhet.  

Flóra Õcsénybõl jár be
edzeni, szinte naponta. A tá-
volság, az utazással kapcsola-
tos macera nem okozott gon-
dot akkor sem, amikor a sport-
ág a megyeszékhelyen még
nem létezett, és ezért Tolnára
kellett utaznia. Nagyon korán
„megfogta” õt a fallabda. Ám
ahhoz, hogy ez ne csupán sza-
badidõsportként létezzen szá-
mára, ne csak a diákolimpián
versenyezzen, feltétlenül kel-
lett az, hogy összehozza õt a
sors Molnár Szabolccsal. A
sportágat még a hazai élvonal-
ban ûzõ, edzõi képesítéssel is
rendelkezõ szakemberrel, aki
a szekszárdi Kerekes-centrum-
ban azzal a céllal látott munká-
hoz, hogy felfedezzen több te-
hetséges gyereket – és elindul-
jon az edzõi pályán.

– Három éve járok hozzá edzésre, az-
óta érzem azt hétrõl hétre, hogy fejlõ-
dök, jobb vagyok – jegyezte meg Flóra.

Az eredmény már most lemérhe-
tõ: a 12–13 éves korosztályban rang-
listavezetõ, noha csak májusban töl-
ti be a 13-at. A szegedi korosztályos
országos bajnokságon a napokban
második lett, csak az a kaposvári ri-
válisa tudta legyõzni, aki erõben,
testfelépítésben pillanatnyilag jobb
nála. Talán a diákolimpián – termé-
szetesen a fináléban – újra össze-
csapnak majd az idén, vagy valame-
lyik ranglistaversenyen.

Van esélye az élvonalban
maradni                 

– Flóra genetikai adottságai kiváló-
ak ahhoz, hogy fejlõdjön, és korcso-
portváltás után is ott maradjon a ha-
zai élmezõnyben. Remek reflexei van-
nak, kellõképpen gyors lábon, s ezen
belül a mozdulatgyorsasága is átlagon
felüli – ad jellemzést elsõ komoly ta-
nítványáról Molnár Szabolcs. – Talán a
techhikai dolgokat valamivel lassab-
ban sajátítja el, mint egy nála egy-két
évvel idõsebb, de ha csak a saját kor-
osztálya versenyzõihöz hasonlítom,
már ezt sem mondanám.

– Hol tartanak a képzésben?
– Az ütéstechnika csiszolásánál.

Ezen nagyon sok múlik. Egészen más
beidegzõdést, fogást igényel itt, mint
a teniszben vagy a tollaslabdában. No
és arra kell törekednünk, hogy minél
erõsebben tudja megütni a falról visz-
szajövõ labdákat. Amiben a kaposvári
ellenfele jobb volt, az éppen ez. Igaz õ
magasabb és 10 kilóval nehezebb is
Flóránál. Elkezdtük a munkát, most
március elején ott tartunk, hogy tíz
ütésbõl már hat jó, ami idõarányosan
megfelelõ, de az eredményesség meg-
tartásához a májusi korcsoportváltás
után az kell, hogy 10-bõl legalább 9 jó
legyen.

Flóra ismeri, elfogadja „Szabi” ma-
ximalizmusát. Aki nem csak mond-
ja, hanem, mint aktív játékos, mutat-
ja is a helyes, követendõ technikát.
Olykor õ maga az edzõpartner, mert
ugyan kezd kialakulni egy öt-hat fõs
mag a Kerekes SE fallabdaszakcso-
portjában, és a fiú edzõpartnerek
kellõ kihívást jelentenek az egy
szem lány számára, de gyakran elõ-
fordul, hogy Flóra meccsszerûen edz
a trénerével.

Szabolcsnak amúgy egy budapesti
klub aktív játékosaként is vannak még
céljai: a rendkívül sûrû hazai mezõny-
ben még az idén százon belülre sze-
retne kerülni a hazai ranglistán. Az
ehhez vezetõ úton nem rossz ómen,
hogy a csapatbajnoki mérkõzéseken
õsz óta nem talált legyõzõre a szek-
szárdi edzõ. Nos, így is jó példát szol-
gáltat tanítványának, aki egyébiránt
korosztálya világranglistáján az 54.
helyet foglalja el. B. Gy.

A tenisszel hagyott fel a fallabdáért
Szentgyörgyi Flóra az egyik legjobb idehaza a 12-13 évesek között

Mester és tanítványa: Molnár Szabolcs
edzõ és Szentgyörgyi Flóra
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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, rak-
tárak ipari padlójának készítését. 
Tel.: 06 20/480-53-93,
orior@tolna.net.

A 35. borversenyét és annak ün-

nepélyes eredményhirdetését tar-

totta a közelmúltban a Dicenty

Dezső Szekszárdi Kertbarát Kör. 

Nem mindegy a szekszárdi borvidék
megítélése szempontjából, hogy mi tör-
ténik ebben a több mint száz termelõt
fölvonultató körben, akik közvetlen kör-
nyezetükben is átadják az itt látottakat,
hallottakat. Az ötvenkedõ-hatvankodó,
olykor hetvenkedõ férfiak fogékonyak
az újra, mind a növényvédelem, mind a
borászkodás területén, és hajlandóak
szakítani azzal is, amit még az õ nagypa-
pájuktól láttak, és ami egy ideig szent és
sérthetetlen volt számukra.

Nagy borászok fiai zsûriznek

Ennek az eredménye: komolyabb bo-
rászati technológia hiányában, a ha-
gyományos eszközökkel is, de már mo-
dern szemlélettel képesek nagyon kel-
lemesen iható, szép színû üde, alkal-
masint szekszárdiasan testes bort ké-
szíteni, aminek valóban a palackban a
helye. Érdekesség, hogy már harmadik
éve nagy borászaink fiai töltik be a zsû-
ri szerepét, akik egyébként is részt
vesznek felkért bírálóként az ország
más borversenyein is. Egy kéz majd-
nem elég ahhoz, hogy megmutassuk:
a beküldött 122 minta közül mennyi
volt a hibás bor. 

Ferenc Vili és kis csapata büszke
arra, amikor a borkultúra szekszárdi
fejlõdését nemcsak a bordeaux-i
eredményekkel támasztja alá az ép-
pen aktuális, hitelesnek tekinthetõ
elõadó, hanem velük is példálózik. De
jólesett hallani a dicsérõ szavakat, a
kis Taklertõl, a kis Mészárostól, a kis
Vesztergombitól, a kis Márkvárt Jani-
tól, akik a korábbi és az idei zsûriket
vezették. Ma már ott tartunk, hogy el-
sõ és második vonalbeli borászataink
tõlük vásárolnak – nemcsak szõlõt,
hanem bort is! Az amatõrök hozzáér-
tése a tavalyi rendkívül gyenge évjá-

rat miatt komoly próbatétel elé kerül,
de 2010-es boraik is megmutathatóak
voltak, be is nevezték õket szép szám-
mal a 2009-esek mellé. No és a díjki-
osztón is kóstolhattunk ezekbõl a ne-
dûkbõl.

A zweigelt és oportó is 
a gyõztes cuvée-ben

Nem volt könnyû a 23 aranyérem
megállapítása, mert a vagy ötven
ezüstös termelõ közül is elég sokan
ott lavíroztak az arany és ezüst határ-
mezsgyéjén. Hencsik István a 3 ara-
nya mellett öt ezüstöt is fölsorakoz-
tatott, a hatszáz négyszögöles terme-
lõ már többször aratott elismerést
merlot-jával, kékfrankosával, olykor a
kadarkájával is. Õ lett idén a legered-
ményesebb termelõ. Úgy érzi, a zsûri
a testes, sötétvörös borokat még
mindig elõnybe részesíti, a véko-
nyabbakkal szemben, szerinte – fo-
galmazott meg kritikát az ítészekkel
szemben – ezen a szemléleten vál-
toztatni kellene. Megint hozta remek
formáját a kertbarát körön fölnõtt
Vaszari György, aki a három aranya
közül a bikavérre a legbüszkébb.
Beltartalmi jegyei alapján ez az egész

mezõnyben a második legértéke-
sebb bor volt.

A pálmát Albert László vegyes vörö-
se, ha úgy tetszik cuvee-je vitte el idén
a 2009-es évjáratú borával. Nem szok-
ványos összetételben készítette. Me-
részen a zweigelt fajta dominanciájá-
val, amitõl izgalmassá vált a bor, amely
a kékfrankostól lett kellõképpen tes-
tes, s a lágyságot ezúttal nem a merlot,
hanem a színben is sokat hozzáadó,
nálunk is, nem csak Villányban meg-
élõ oportó adta. A siker titkaként – a
kísérletezõ kedv mellett a kertbarát
kör égisze alatt régebben elvégzett
vincellértanfolyamot jelölte meg a
kistermelõ, akinek eme nedûjével
csak azért nem találkozhatunk a hegy-
községi borversenyen, mert nincs be-
lõle összesen annyi, amennyi a neve-
zés feltétele.

A szekszárdi kertbarát kör a tavalyi
erdélyi szakmai körút után idén a
szerbiai Temerinbe készül. Jártak
már itt, fogadták is onnan újdonsült
partnereiket. No és már készülnek a
jövõ évre. Vezetõjük elárulta: egy há-
romnapos konferencia keretében
szeretné Szekszárdra csábítani az or-
szág legtöbb kertbarát körének kép-
viselõit. B. Gy.

Erdélybe és a Délvidékre is ellátogattak 
A kertbarátkör is hozzáteszi a magáét a borkultúrához

Albert László (balról), Hencsik József és Vaszari György

Démoni ragály
a pestis

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum
meghívja önt március 17-én, csütör
kön 15 órára a budapesti Semmelw
Orvostörténeti Múzeum Démoni r
gály: A pestis címû vendégkiállít
nak megnyitójára.

Házigazda: dr. Gaál Attila megy
múzeumigazgató. A kiállítást meg
nyitja Varga Benedek, a Semmelw
Orvostörténeti Múzeum, Könyvt
és Levéltár fõigazgatója.

A kiállítás megtekinthetõ már
17-tõl december 31-ig, vasárnap és
hétfõ kivételével 10-16 óráig.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvt
nevében tisztelettel meghívom a

Márczius örökködik
címû zenés megemlékezésre már
17-én 17 órai kezdettel a könyvt
fõépületébe. Magyar köl
„1848–1849” szellemiségét ápol
azokból táplálkozó verseit elõadja 

Dinnyés József daltulajdonos.

Meghívó
A Nõk Szekszárdért Közhasznú Egy
sület szervezésében „Legjobb em
lékeim és érzéseim az Ön szekszár
házához fûznek” címmel Kaczián
János ny. levéltáros, a TM Honismer
Egyesület elnöke tart elõadást a 200
éve született LISZT FERENC ÉS A
GUSZ ANTAL BARÁTSÁGÁRÓL, le
zésükrõl, az 1848-as forradalommal
kapcsolatos gondolataikról a Bel
si Kávéházban március 13-án, v
nap 15.00 órai kezdettel. A r
dezvényre minden érdeklõdõt vár
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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) 16-18 óráig. 
Polgármesteri Hivatal, 
I. emelet 36. sz. iroda,
II. sz. választókerület

Március 8., kedd 16-17 óráig, 
Garay általános iskola
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 ór
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület

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

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén 16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: a 74/510-663 telef
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 ór
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Dieneses alapítványi bál az iskolai könyvtár-áthelyezésért 
Több mint százötven résztvevõ, ferge-
teges hangulat, támogatói jegyek és
nagyvonalú adakozás jellemezte a szek-
szárdi Dienes Valéria Általános Iskola
által szervezett ,,Alapítványi bált”, mely
március negyedikén, pénteken zajlott
le az intézmény tornacsarnokában. A
bál lebonyolításával egy szép, régi ha-
gyományt szerettek volna feléleszteni,
továbbvinni. Az iskola vezetése elége-
dett, hiszen közel ötszázezer forintnyi
adományt sikerült összegyûjteni. Ezt az
összeget az iskolai könyvtár méltó kö-
rülmények közé történõ átköltözteté-
sére kívánják felhasználni. S hogy miért
szükséges az egyik legfontosabb részle-
get áthelyezni a nívós iskolán belül? A
Dienes ,,öregdiákjai” még emlékezhet-
nek rá, hogy a 70-s években – amikor
legnagyobb volt az iskola diáklétszáma
– bõvítéssel öt darab faházat húztak fel,
10 tanteremmel: e faházak nagymér-
tékben segítették az alsó tagozatos
gyermekek természetes közegben tör-
ténõ nevelését a 70-es, 80-as években.
A könnyûszerkezetes építmények az-
tán, az idõk folyamán elhasználódtak, s
a fõépület 90-es évekbeli emeletbõvíté-
se során az alsósok átkerültek az ,,anya-
épületbe”. A faházak nagy részét azóta
elbontották, csupán egy ház maradt
használható állapotban, mely az utóbbi

nen szeretnék – két fõépületi terem
egybenyitásával , igényes kialakításával
– áthelyezni a köteteket, s a központi
épületben méltó körülmények közé he-
lyezni a könyvállományt. 

Az alapítványi bál megnyitóján a
Gemenc Táncegyesület adott táncmû-
sort, melyben dieneses diákok is köz-
remûködtek. Az intézmény szülõi és
pedagógusai által ez alkalomból létre-
jött tánccsoport country dance és mo-
derntánc-koreográfiákat mutatott be,
majd a Dienes énektanárnõje, Hauser
Beáta adott elõ musicaleket. Az est fer-

geteges hangulatban telt, tombol
solással tarkítva. A nívós összejöv
len a zenét az M6 Expressz zenek
szolgáltatta. Az iskola vezetésének v
leménye szerint példaértékû v
szülõk és a pedagógusok összefogása
a könyvtár átköltöztetése ügyében, s a
Dienes Valéria Általános Iskola ut
is köszönetet nyilvánít a szülõk f
külön kiemelve azon szülõk jegyv
lását, akik nem tudtak a rendezvény
részt venni, támogatói jeggyel segít
ték a nemes ügyet.

Gyimóthy Lev

Tavaszvárás együtt
a Gemenccel

Egész napos családi kirándulást szer-
vez március 14-én a Gemenc Ökotu-
risztikai központja. A résztvevõk meg-
ismerkedhetnek a Gemenci-erdõ kike-
letváró különleges világával. A turisták
a – már ismét üzemelõ – kisvasúttal
jutnak el a Malomtelelõ megállóig, ahol
szakvezetõ kíséretében járják be a tan-
ösvényt. Ezután gyalogosan indulnak
tovább a Rezéti Holt-Duna mellett Pör-
bölyre, érintve Nagyrezéti vadmegfi-

gyelõt. Lassi állomásnál forró tea és zsí-
ros kenyér várja a kirándulókat, s
ugyanitt megnézik az élményt adó ha-
lászati kiállítást. A rendezõk javasolják,
hogy a túrázók megfelelõ öltözetben –
vízálló túraruha, gumicsizma, esõkabát
– vegyenek részt a kiránduláson. Aki
teheti, vigyen magával fényképezõgé-
pet és távcsövet. A kiránduláson elõze-
tes bejelentkezéssel – 74/491-483, illet-
ve okocentrum@gemenczrt.hu – lehet
részt venni. A társaság március 14-én
délelõtt 10 óra 30 perckor indul Pör-
bölyrõl, ahova várhatóan 16 órakor ér-

Áramszünet
Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy háló-
zatkorszerûsítés miatt március 30-án
8 órától várhatóan 16 óráig Szekszár-
don, az Alkotmány u. 31-33-35-37.
sz., és a Béri B. Á. u. 58-60-62-64.
sz. alatt, valamint április 1-jén 11 órától
várhatóan 15 óráig Szekszárd Falu-
hely területén áramszünet lesz.

Léleképítõ
A rendszer-módszerváltás 

története két részben

1. rész: „Az ügynökök a para-
dicsomba mennek” Dézsy
László filmje. Vetítés: március
17-én (csütörtökön) 16 órakor.
2. rész: Háttérinformációk a
rendszerváltásról. Beszélge-
tés Dézsy László rendezõvel
március 21-én (hétfõn) 18 óra-
kor. Mindkét alkalom a Garay-
gimnázium dísztermében lesz.
A belépés díjtalan.



16 2011. március 13.
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