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Dédunokáink jövõje rajtunk múlik
Klímafórum a városházán

Négymillió forintot különített el
idei költségvetésében a város az
egészséges környezet megõrzé-
sére, klímabarát rendezvények
szervezésére – támasztotta alá az
önkormányzat elkötelezettségét
e fontos ügy mellett Horváth Ist-
ván polgármester a Szekszárdi
Klímakör március másodikán
megtartott évnyitó fórumán a
városházán. Horváth István em-
lékeztetett arra is, hogy Szek-
szárd 2009-ben csatlakozott a
Klímabarát Települések Szövet-
ségéhez, mert az éghajlatválto-
zással járó káros környezeti hatá-
sok kivédése érdekében konkrét
lépésekre van szükség.

(Folytatás a 3. oldalon.)Horváth István polgármester, Baka György és Bíró Péter

Liszt Ferencre 
emlékezik Szekszárd is

A tolnai megyeszékhely is színvonalas programok-
kal kapcsolódik a nemzetközi Liszt Ferenc-emlékév
országos rendezvényeihez – hangzott el a városhá-
zán szerdán megtartott sajtótájékoztatón. A 200 éve
született zeneszerzõ – akinek munkássága más mû-
vészeti ágakra is hatást gyakorolt – több szállal kö-
tõdött Szekszárdhoz. Négyszer is járt a városban, lá-
togatásairól dr. Hadnagy Albert tanulmányt is írt. A
véletlenen múlt, vagy vendéglátója, báró Augusz An-
tal elõrelátásán, de három
alkalommal is Liszt szek-
szárdi tartózkodása idején
ünnepelték a nagyhírû
zongoramûvész születés-
napját. Ilyenkor zenei
nagyságok látogattak a vá-
rosba üdvözölni a mestert.
Így történt ez elsõ látogatá-
sakor, 1846-ban is, amikor
– a városháza avatása ün-
nepén – két hangversenyt is adott a vármegyehá-
zán. A Liszt-emlékév szekszárdi programjait koordi-
náló team tervei szerint ez a 165 évvel ezelõtti ese-
mény is „megelevenedne” – tájékoztatott Csillagné
Szánthó Polixéna képviselõ, a szervezõbizottság ve-
zetõje. Október 18-án a megyeháza dísztermében
– a korabeli „külsõségek” közepette – két jubileumi
koncertet ad Oravecz György zongoramûvész: dél-
ben a fiatal, este a felnõtt hallgatóság figyelmére szá-
mítanak. (Folytatás a 3. oldalon.)
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Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának közgyűlése febru-
ár 17-én tárgyalta első fordulóban
az új, április 1-jétől életbe lépő
hulladékrendeletet, miután annak
részleteit korábban már két fóru-
mon is a lakosság, illetve a társas-
házak közös képviselői elé tárták.

Az eltelt két hétben érkezett kérdések-
re, észrevételekre az önkormányzat ré-
szérõl Ács Rezsõ alpolgármester kívánt
reagálni:

- Azt tapasztaltuk, hogy a hozzánk
érkezett észrevételek alapvetõen po-
zitívak, vagyis a szekszárdiak nagy ré-
sze elõrelépésként értékeli az átalakí-
tást. Kijelenthetjük, hogy mindenki,
aki eddig is betartotta az önkormány-
zat hulladékgazdálkodási rendeletét,
és annak megfelelõen kötött szerzõ-
dést az Alisca Terra Kft.-vel, az jobban
jár az új rendszerben, vagyis keveseb-
bet fizet majd a hulladékkezelésért.
Aki viszont eddig nem a rendeletben
meghatározott edényméretre kötött
szolgáltatói szerzõdést, az elképzelhe-
tõ, hogy rosszabbul jár. 

- A közös képviselõk már többször
is kérték, hogy a hulladékszállítási
szerzõdést ne nekik kelljen megkötni,
hanem a lakástulajdonosokkal közvet-
lenül szerzõdjünk. A tervezett módo-
sítás eleget tesz ennek a kérésnek, hi-
szen április 1-jétõl mindenkivel egye-
di szerzõdést fog kötni a szolgáltató.
Az új rendszerrel kapcsolatban a tár-
sasházi övezetbõl kritikát megfogal-
mazó jelzések is érkeztek hozzánk.
Ezek elsõsorban azt vitatják, hogy a
társasházban élõk közül nem min-
denki jár jobban. A felvetésre válaszol-
va szeretnék visszautalni az imént el-
mondottakra, s azokat pontosítani. A
jelenleg élõ rendeletben a minimális
heti ürítési mennyiség 140 liter laká-
sonként/házanként, ami az új rend-
szerben 110 literre csökken. Egyértel-
mûen látszik tehát, hogy az eddig is

jogkövetõ háztartások a jövõben ke-
vesebb hulladék után fizetnek díjat. A
családi házak esetében - ahol eddig is
egyedi szerzõdéseket kötött a szolgál-
tató - ez a kedvezõ tendencia egyértel-
mûen megjelenik. 

- Probléma azoknál az épületeknél,
lakóközösségeknél - szerencsére õk
vannak kevesebben - merül fel, ahol a
közös képviselõk a szolgáltató több-

szöri felhívása ellenére sem adták
meg a valós lakásszámot, és az általuk
használt edényméret nem érte el a ha-
tályos rendeletben rögzített minimu-
mot. Így fordulhatott elõ például,
hogy a saját edényükbe már bele nem
férõ szemetet más társasház hulladék-
gyûjtõjében helyezték el, illetve a tár-
sasházak környezetében található
köztéri hulladékgyûjtõ kelyhekbe rak-
ták a kommunális hulladékot. Ezek a
társasházak nem tartották be a rende-
letet, így jogtalanul fizettek keveseb-
bet, mint azok, akik betartották azt.
Úgy érzem, ez nem nevezhetõ igazsá-
gosnak, és az ügyeskedõk nem járhat-
nak jobban! A kritikát megfogalmazó
vélemények éppen ilyen házakból ér-
keztek hozzánk. Mi eddig sem kér-
tünk és a jövõben sem kérünk mást,
mint hogy a törvényeket, a helyi ren-

deleteket mindenki tartsa tisztelet-
ben. Az egyedi szerzõdések ezt a fe-
szültséget is megoldják.

- A rendszer átalakítása során felve-
tett következõ probléma az volt, hogy
a tanyákból hazatérõ tulajdonosok
egy része a társasházi gyûjtõkben, köz-
területi tárolókban helyezi el a hétvégi
telkeken, szõlõkben keletkezett hulla-
dékot. Elfogadva a felvetést az új ren-
delettel ezen is szeretnénk változtatni,
ezért a tervezet szerint bevezetésre ke-
rülne a tanyatulajdonosok számára egy
„hulladékkezelési átalány”. Ezért a szol-
gáltató a tanyából hazatérõk számára
jól megközelíthetõ csomópontokban

kulturált körülményeket biztosít a hul-
ladék elhelyezésére.
– Ön szerint mire kell az új rend-
szerrel kapcsolatban különösen fi-
gyelni?

- A következõkre szeretném felhív-
ni a szekszárdiak figyelmét: a beveze-
tendõ rendszer új elememmel bõvül,
ami azt jelenti, hogy az egyedülálló
nyugdíjasok kedvezményes mennyi-
ségre, 70 literre köthetnek szerzõ-
dést. A kedvezmény igénybevételé-
hez szükséges jegyzõi igazolás a pol-
gármesteri hivatal Okmányirodájá-
ban díjmentesen szerezhetõ be. Az
ehhez szükséges formanyomtatvány
és tájékoztató elérhetõ a hivatal por-
táján és ügyfélszolgálatán, a szolgálta-
tó ügyfélszolgálatán, továbbá letölthe-
tõ a város honlapjáról a www.szek-
szard.hu oldalról.

A családi házas övezetben élõknek
át kell állniuk a heti egyszeri (hétfõi)
ürítésre. A 110 liter a minimális
mennyiség, ennél többre - a csal
igényeinek megfelelõen - természe
sen van lehetõség szerzõdni. Aki 70
literes kukával rendelkezik, azt nem
kényszerítjük nagyobb edény megv
sárlására, a 110 literes heti mennyisé
get a szerzõdéskötés alkalmával k
pott emblémás zsákok felhasznál
val „teljesíthetik”. Aki úgy dönt, hogy
lecseréli 70 literes edényét 110 v
120 literesre, vagy akár ennél na
gyobbra, azok számára kedvezõ fize
tési konstrukciót, 12 havi kamat
tes részletfizetést kínál az Alisca
Terra Kft.

A már megszokott szolgáltat
közül megmarad az évi kétszeri l
talanítás, a zöldjárat, és maradnak a
szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
elemként jelennek meg a veszély
hulladékok lerakását is lehetõvé t
hulladékudvarok, a zöldhulladék pe
dig beszállítható lesz a Sárvíz ut
komposztáló telepre. Ezért font
hangsúlyozni azt, hogy nem szemét
szállításról, hanem egy komplex szol
gáltatást nyújtó hulladékgazdálk
rendszerrõl beszélünk.

A társasházban élõk figyelmét f
zottan szeretném felhívni arra, figy
jenek oda a közös költség kialakít
nál, hogy az egyedi szerzõdésekk
ebbõl a körbõl kikerül az utolsó köz
üzemi szolgáltatás, és ennek vél
nyem szerint meg kell jelenni a közös
költségek mérséklõdésében. Arra is fi
gyelni kell, hogy azoknál a házaknál
ahol eddig is a rendeletnek megf
en kötötték meg a szerzõdést, csök
kenni kell a hulladékszállítási díjnak

Az Alisca Terra Kft. ügyfélszolgál
is különféle kérdésekkel keresték meg
a szekszárdiak. A szerzõdésköt
kapcsolatban tájékoztatom a vár
kókat, hogy a szolgáltató minden in
gatlan tulajdonosának eljuttatja az új
szerzõdést, melynek egy aláírt pél
nyát kell visszaküldeni vagy személy
sen leadni valamelyik ügyfélszol
irodán (Toldi u., Epreskert u.). A t
zett rendeletben befogadó nyilatk
tokra már nem lesz lehetõség. 

2 2011. március 6.HÉTRŐL HÉTRE

Tisztább lesz a város
Ács Rezsõ alpolgármester az új hulladékrendeletrõl

Átadták az új, 2000 adagos konyhát
Lapzártánk után, március 4-én, pénteken át-
adták azt a 2000 adagos konyhát, amelylyel
az önkormányzat tulajdonában lévõ Szekszár-
di Diákétkeztetési Kft. fõzõkapacitása immár
napi 5 ezer adagra nõtt. Az új létesítményt
Ács Rezsõ alpolgármester és Bay Attila, a kft.
ügyvezetõ igazgatója mutatta be a sajtónak.

A tavaly októbertõl a Baka István Általá-
nos Iskolában üzemelõ új, háromezer ada-
gos konyha után most a Perczel utcai Gyer-
meklánc Óvoda konyhája újult meg. Az is-
kolaihoz hasonlóan ez a létesítmény is vi-
lágszínvonalat képvisel az egészséges étke-
zést elõsegítõ, programozható, kombinált

lásra és alacsony hõmérsékletû éjszakai sü-
tésre alkalmas üstjeivel, serpenyõivel, mo-
sogatógépeivel. Az új technológiával csök-
ken az alapanyagok vesztesége, az alacsony
hõmérsékleten kisebb a sütési veszteség,
kevesebb tápanyagot veszítenek az ételek.
A bõ zsiradékban sütés helyett zsírszegé-
nyebb, egészségesebb ételkészítésre tér-
nek át, amivel a környezetre káros anya-
gok kibocsátása is csökken. Az átalakítás
2010 szeptemberében kezdõdött, a kony-
ha mûszaki átadása 2011. február 11-én
volt. A beruházás teljes bekerülési költsége
205 millió forint. Az átadásról jövõ heti

Az ilyen állapotokat kívánja megszüntetni az önkormányzat
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Szirénapróba
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságo
hogy 2011. március 7-én 13.00 órakor a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilomét
körzetében telepített lakossági tájékoztató- és riasztórendszeren hangos
üzemû próbát tart. A PRÓBA MENETE: 13.00 óra – Szöveges rész: „Figyel
ez próba! Figyelem, ez próba! Most a katasztrófariadó jelzését hallják.” 

A szöveges rész után azonnal szirénajelzés következik: Váltakozó hangma
gasságú 2 perces folyamatos jel 6 másodpercig, 9 másodperces szünetekk
ismételve, 120 másodpercig.

13.10 óra – Szöveges rész: „Figyelem, ez próba! Figyelem, ez próba! Most a
veszély elmúlt jelzését hallják.” A szöveges rész után azonnal szirénajel
következik: Állandó hangmagasságú jel 2 x 30 másodpercig, 30 másodper
szünettel. „A próbának vége! A próbának vége!” A szirénák megszól
ezekben az idõpontokban csak a rendszer próbája, tehát a lakosságnak sem
miféle intézkedést nem kell tennie! A havonta történõ szirénaellenõr
MINDANNYIUNK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNIK, ezért a lakosság
megértését kérik. A szirénapróbákról további információ kaphat
http://tolna.katasztrofavedelem.hu/ címen található weboldalról.
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Környezetünk, klímánk megóvásának
jelentõsége a „holnaputánban”, déd-
unokáink mindennapjaiban értékelõ-
dik majd fel – hangsúlyozta Horváth
István, és örömmel nyugtázta, hogy az
emberek számára egyre fontosabb a
jövõ iránti felelõs gondolkodás.

Kõvári László, az önkormányzat
gazdasági és pénzügyi bizottságának
elnöke – aki városunkat képviseli a
Klímabarát Települések Szövetségé-
ben – a Szekszárdon 2010-ben tapasz-
talt szélsõséges idõjárásról beszélt elõ-
adásában. Kifejtette, a város csapadék-
átlaga a korábbi 550–600 millimé-
ter/évrõl 2010-ben 1050 mm/évre
emelkedett. Érezhetõen északabbra
húzódik a mediterrán éghajlati öv, e
tény a több napsütéssel eddig kedve-
zõ volt a borok számára – mondta. A
növekvõ csapadékmennyiséggel kap-
csolatban azonban rámutatott: 2010-
ben az elsõ belvizek már februárban
jelentkeztek, májusban pedig 2 nap
alatt 100 miliméter csapadék hullott. A
június melegebb volt 2009-nél, az ok-
tóberi hónap az eddigi leghidegebb
heteket adta, decemberben pedig
igen csapadékos napok jöttek. Kõvári
László úgy látja, a klímavédelem az a te-
rület, amelybe a legtöbb civilt be lehet

sadalom végsõ stádiumához közele-
dik” – jelentette ki már Antal Z. László,
az MTA Szociológiai Kutatóintézeté-
nek tudományos fõmunkatársa, egy-
ben a Klímabarát Települések Szövet-
ségének elnöke. Édesvízkészleteink
rohamosan fogynak, s a következõ há-
ború minden bizonnyal a vízért fog
zajlani. A kérdés az – fogalmazott –,
milyen típusú új világ érkezik, képes-e
az a generáció a természettel együtt
élni. A jövõben újfajta világképnek
szükséges megszületnie, mivel a fo-
gyasztói társadalom alapvetõ mozgató-
rugója a versenyszellem, a társadalom
szétszakítottsága, atomizáltsága. A kö-
zösségek együttes fellépése lehet a ki-
út a jelenlegi helyzetbõl – tette hozzá.
Európa élelmiszerellátásának 60 szá-
zalékát importálja, a benzinárak növe-
kedése következtében azonban ez a
szállítási metódus nem maradhat
fenn. A megoldást a tudományos fõ-
munkatárs a helyi élelmiszer-ellátás
beindításában látja. Véleménye szerint
a növekedéssel ellentétben az önkorlá-
tozásra kellene helyezni a hangsúlyt. A
fogyasztói társadalom  üzenetét, azaz a
,,nem tartozunk felelõsséggel tettein-
kért” szlogent sürgõsen meg kell vál-
toztatni! A városi háztartások jelentõs
része elvesztette az önellátás mód-
szerét – figyelmeztetett ezt követõen

di Klímakör környezeti nevelési mun-
kacsoportjának vezetõje. Úgy véli, a
fogyasztók nem képesek az áruvásár-
lás hatásait felmérni. Vízgazdálkodás
szempontjából fontos lenne visszatér-
ni az õsi, ártéri, ökológiai gazdálkodás-
hoz. Nem feltétlenül kell függenünk
távoli tájakról idehozott anyagoktól –
tette hozzá. A klímakör vízgazdálkodá-
si csoportjának vezetõje, Magyar Károly
a csapadékvíz-elvezetõ árkok tisztítá-
sát, valamint a csapadékvíz helyben
tartását, felhasználásának fontosságát
emelte ki. A közlekedési munkacso-
port részérõl Pék Patrik az északi vá-
rosrészben tervezett kerékpárút-háló-
zat szükségességérõl, valamint a helyi
közlekedésben a fesztiválok idejére ter-
vezett, a lakosság közlekedését meg-
könnyítõ, éjszakai buszjáratok indításá-
nak fontosságáról beszélt. Baka György,
a szekszárdi Zöldtárs Alapítvány elnöke
a Szekszárdi Klímakör jövõbeli terveit,
a konkrét teendõket, várható akciókat
ismertette a hallgatósággal. Bíró Péter-
tõl, a Klímabarát Települések Szövetsé-
ge alelnökétõl megtudhattuk, milyen
eszközökkel csökkenthetjük környe-
zetünkben a szén-dioxid-kibocsátást,
melyek után a világ egyes részein már
érdeklõdnek (például kínai ,,dugóim-
munis” busz, szmoggal mûködõ bio-
lámpa). Tennivalónk tehát akad bõven.

Dédunokáink jövõje rajtunk múlik
Klímafórum a városházán

Felhívás
HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK, ha adója 1%-
ával 2011-ben is támogatja a Tolna me
gyei vak és alig látó gyermekek és fia
talok üdültetését, segédeszközökk
ló ellátását, oktatását, valamint egy
letünk mûködését! Önnek csak egy f
ajánlásába kerül! MÁRCIUS 9-ÉN, 
dán, 8–17 óráig ruhaadomány-gyûjt
szervezünk irodaházunkban. Pénzbeli
felajánláshoz csekket kérésre bizt
tunk. Önkéntesek és pártoló tagok je
lentkezését is várjuk sok szeretet
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megy
Egyesülete. Adószám: 18864858-1-1
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.
Bankszámla: 71900058-10004074
Telefon/fax: 74/512-356

Az emlékév városi nyitórendezvényét
április 6-án tartják: ekkor rendezik a
megyei zeneiskolák zongoraversenyét,
ahol különdíjjal jutalmaznák a Liszt-
mûvet megszólaltató diákokat – mond-
ta a sajtótájékoztatón Ágostonné Bé-
res Kornélia, a zeneiskola vezetõje. A
programok sorában májusban egy
ausztriai kirándulás szerepel a zene-
szerzõ szülõvárosába, Doborjánba
(Raiding), június végén pedig a Peda-
góguskórusok Országos Találkozóját
rendezi a Liszt Ferenc nevét viselõ

szekszárdi pedagóguskórus. A nyári
szünetet követõen szeptemberben Ér-
den rendezik a helyi zeneiskola által út-
jára indított mûveltségi vetélkedõ or-
szágos döntõjét, ahova két–három me-
gyei fordulón át vezet a legjobban fel-
készült csapat útja.

Liszt Ferenc a Szekszárdi misével
beírta a várost a zenetörténetbe. Ezt a
darabot szeptember 19-én az újvárosi
templomban szólaltatja meg a Job-
bágy Valér dirigálta Szekszárdi Madri-
gálkórus és Lozsányi Soma, a zenemû-

vészeti egyetem növendéke. A szek-
szárdi program csúcspontja a már
említett, október 18-i, vármegyeházi
koncert lesz, melynek másnapján „Ba-
ka István: Szekszárdi Mise” címmel
Orbán György elõadói estjét hallgat-
hatják meg az érdeklõdõk a német
színházban. Október 20. és 22. között

pedig immár 14. alkalommal látja v
dégül városunk a Zenetanárok Or
gos Zongoraversenyének résztve
A nyitónapon a 12 esztendõs Bal
Ádám ad koncertet, míg október 22-
én, Liszt Ferenc születésnapján a díja
zottak gálahangversenyét élvezhe
zeneszeretõ közönség.

A zeneszerzõ korát is megidézik
Szekszárd programok sorával készül a Liszt-emlékévre

A vármegyeházi emlékszoba egy részlete. Liszt Ferenc hangszerét
felújítják, és az októberi koncerten a tervek szerint meg is szólaltatják

Matókné Misóczki Mária, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Haag Év
Ágostonné Béres Kornélia és Somlai Gáborné tájékoztatták a sajt

FELHÍVÁS
Koszorúzás

Kérjük azon intézmények és szer
zetek képviselõit, akik a március 1
ünnepségen a Béla király téri eml
mûnél koszorút szeretnének elhely
ni, hogy koszorúzási szándék
március 11-én 12.00 óráig szívesk
nek jelezni a Babits Mihály Mûvelõd
si Ház és Mûvészetek Háza Infor
ós Szolgálatánál (Szent István t
15–17., a fõiskola „E” épülete. Tel.: 529-
610). A koszorúkat, kérjük, közv
nül a Béla király térre szállítani az ün
nepség elõtt. Babits Mihály 
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Há
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Forenszki Róbert nagyon bátor –
szögezem le az üzletbe lépve. 
A tulajdonos, mármint Róbert
ezen meglepődik, mert már rég
túl van a nehezén, hiszen „Mixi
diszkontját” 2002-ben nyitotta.

– Azért egy nagy üzlet közvetlen szom-
szédságában kisebbet mûködtetni mi-
nimum nagy merészség – próbálko-
zom tovább a „nyúllal, a kiugratással és
a bokorral”. Erre nagy nevetés köze-
pette jön a válasz.

– Bocsánat a kifejezésért, de baráta-
im, jó ismerõseim akkor azt mondták,
„hülye” vagyok. Azóta bõven bebizo-
nyítottam az ellenkezõjét – fog a tör-
ténetbe a tanár végzettségû volt tévés
fõszerkesztõ.

– Már korábban is volt itt a Csatári
torokban egy irodám. Ebben az üzlet-
ben pedig videotéka mûködött. Ami-
kor az bezárt, én az átvételrõl és a nyi-
tásról döntöttem. Ugyanis utcafronti
az üzlet, pár lépésre nagy lakótelep
épült, s jókora ingyenes parkoló veszi

körbe az itteni bolto-
kat. Ital- és vegyiáru-
üzletként indultunk…

Csodálkozva nézek
körbe egy nagy üzlet
elõterénél is talán ki-
sebb boltban. Itt min-
den van, ami az ember
torkán valamilyen for-
mában lecsúszik. Tej,
tejtermékek, számos
szeszesital-fajta, ke-
nyér és más pékáruk,
kávé, üdítõ, édessé-
gek, de válogathatnak az öblítõk, az ol-
csó és drága mosószerek, sõt még ap-
ró játékocskák között is. Megtudom,
az áruféleségek száma megközelíti az
ezerötszázat. S bár kicsi a bolt, még-
sem zsúfolt, köszönhetõen az eladók-
nak – a két–három, váltott mûszak-
ban dolgozó fiatal hölgynek. Ötlete-
sen, jó ízléssel és profi módon pakol-
ják a polcokra, a középsõ gondolára,
no és az üvegajtós hûtõkbe az árukat,
amelyeknek jó ismerõi is õk, s ponto-

san tudják, mibõl mennyire van
igény.  

– A kenyér soha nem fogyhat el. De
ha mégis ez történne egy hétvégén, s a
sütödébõl már nem rendelhetünk, más,
hasonló kis üzletbõl kérünk néhány vek-
nit, vagy éppen õk fordulnak hozzánk –
közli Forenszki Róbert, ami újabb cso-
dálkozást vált ki belõlem. 

– Mi nem konkurensek, hanem
partnerek, sõt barátok vagyunk –
hangzik Róbert összegzése, miközben

jönnek és mennek a vevõk. A középko-
rú férfi látszólag semmit nem kér, az el-
adóhölgy mégis tudja, mit vegyen le
neki a polcról, s mennyi kenyeret cso-
magoljon. A korosabb asszony pedig
azt mondja, olyan, mintha odahaza len-
ne, akár csukott szemmel is leveszi a
polcról az árut. Ja, és az árában is biz-
tos, mert azt csak nyomós okkal változ-
tatják. És akkor jöjjön ismét Róbert:

– A megnyitás után az egyik vásárló azt
ajánlotta, tartsunk tejtermékeket, a másik
édességeket, a harmadik pékárut javasolt
és kért. Szóval itt a vevõk – leginkább
törzsvevõk – szava az úr, igényük szerint
egyre bõvült és bõvül a kínálat. A kezde-
tektõl eltérõen az árut már nem Róbert
maga szerzi be, hanem azt a hozzáértõ,
mintegy negyven beszállítóra bízza. Ez is
praktikus és jó gondolkodásmódról gyõz
meg, ahogyan az új termékekkel való
„nem-kísérletezés” is.  

– Vezessék be mások a piacra, s ha
népszerûnek látszik az adott áru, mi is
rendelünk.

V. Horváth Mária

Megmaradni mindenáron (4.)

A vásárlók körül forog minden
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„Béke, összefogás, segítségnyújtás”
Gyermekrajzokkal az erõszak ellen

Minden ifjú pályázót dicséret illet, hi-
szen rajzaival igyekezett az erõszak-
ellenességre irányítani a figyelmet –
mondta bevezetésképpen Csillagné
Szánthó Polixéna, a városi közgyûlés
humánbizottságának elnöke azoknak
a gyerekeknek, akik rész vettek a Bé-
ke, összefogás, segítségnyújtás cím-
mel meghirdetett rajzpályázat ered-
ményhirdetésén. A városháza emele-
ti folyosóján hétfõn megtartott ren-
dezvényen, ahol paravánokon láthat-
tuk is a tanulók munkáit, az elnök asz-
szony hangsúlyozta: a diákok bebizo-
nyították, hogy ecsettel és tollal is ki
lehet állni a béke mellett. A pályáza-
ton, melyet a város közoktatási, mûve-

lõdési és sportosztálya írt ki, közel 80
tanuló vett részt, rajzaikon megteste-
sítve gondolataikat a világban törté-
nõ tragikus eseményekrõl, mint pél-
dául a vörösiszap-katasztrófa vagy az
árvizek, illetve a szolidaritásról, az ön-
zetlen emberi segítségnyújtásról. A
rajzokat elbíráló zsûri elnöke Adorjá-
ni Endre szobrászmûvész volt. A bírá-
lók egy különdíjat is kiosztottak, ezt
Joó László, a PTE Gyakorlóiskolájának
4/c osztályos tanulója nyerte el, aki-
nek rajzát Zelei József békenagykö-
vet hamarosan az Egyesült Államokba
is elviszi, így az USA elnöke, Barack
Obama is látni fogja a magyar kisfiú
mûvét.

Az eredmények:

FELSÕ TAGOZAT: 1. Kovács Réka (Babits
M. Ált. Isk., 8. o. – felkészítõ tanár: Ko-
vács Tibor). 2. Csige Réka (Babits M. Ált.
Isk.,7/b – Kovács T.), 3. Boros Rebeka
(PTE Gyakorlóiskola, 6/a – Dobosné Ifjú
Zsuzsanna) 4. Szabó Anna (Babits M.
Ált. Isk.7/b – Kovács T.) 5. Marsai Pan-
na Babits M. Ált. Isk.7/b – Kovács T.) 6.
Uzorás Réka (Babits M. Ált. Isk. 8/a –
Kovács T.) 7. Kedves Emerencia (PTE
Gyakorlóiskola 6/a – Dobosné I. Zs.) 8.
Kanalovics Flóra (PTE Gyakorlóiskola
6/a – Dobosné I. Zs.) 9. Morvai Nikolett
(PTE Gyakorlóiskola 6/a – Dobosné I.
Zs.) 10. Grúber Enikõ (Babits M. Ált. Isk.
7/b – Kovács T.).

ALSÓ TAGOZAT: 1. Schütz Angéla (Ba-
ka I. Ált. Isk. 3/a – Gyulainé Vadász
Ágnes) 2. Tömöri Boglárka (Comenius
Ált. Isk. 2. oszt.) 3. Zeller Anna (PTE
Gyakorlóiskola 4/c – Keményné Tar-
ján Márta), 4. Vajda Ticián (Dienes V.
Ált. Isk. 3/c – Heimné Ébner Éva) 5.
Balogh Dorka (Baka I. Ált. Isk. 3/a –
Gyulainé V. Á.) 6. Fejes Soma (Baka I.
Ált. Isk. 2/c – Kálóczi Erzsébet) 7.
Schumacher Máté (I. Béla gimnázium
2. oszt. – Barsi Ágnes) 8. Hõninger
Zoltán (PTE Gyakorlóiskola 1. oszt. –
Tinkuné Szántó Erzsébet) 9. Hamar
Balázs (PTE Gyakorlóiskola 1. oszt. –
Tinkuné Sz. E.) 10. Wahl Veronika és
Nagy Barbara (PTE Gyakorlóiskola
4/a – Keményné T. M.).

A gyerekek teljesítményét Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági
elnök méltatta, mellette Adorjáni Endre szobrászmûvész
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Nincs könnyû és nehéz drog!
Dr. Zacher Gábor toxikológus elõadása

Az alkohol és a drog címmel tar-
tott előadást dr. Zacher Gábor
toxikológus, a Péterffy Sándor Ut-
cai Kórház Toxikológiai Osztályá-
nak főorvosa február 23-án Szek-
szárdon a Vöröskereszt és az Ily-
lyés Gyula főiskolai kar szervezé-
sében. A médiából is ismert szak-
embert óriási érdeklődés fogadta,
a főiskola nagy előadóterme még
pótszékekkel is kicsinek bizonyult.
Előadását döbbenetes statisztikai
adatokkal kezdte, mint hallhattuk,
hazánkban 14 ezer drogfüggő él,
akik évente átlag 45 millió alka-
lommal nyúlnak szerekhez.

Dr. Zacher Gábor bevezetésként rö-
vid statisztikai áttekintést adott a vi-
lág drogfogyasztóiról, akik közül 25
millió kábítószerfüggõ, 110 millió ha-
vi rendszeres droghasználó, az eseten-
ként drogozók pedig 200 millióan
vannak. Kitért más tudatmódosító sze-
rekre is, valamint a függõségre, amely-
nek több formáját ismerjük: drog, al-
kohol, szex, csoki, telefon, internet...
Hazánkban 14 ezer drogfüggõ él, akik
évente átlag 45 millió alkalommal
nyúlnak a szerekhez. Azoknak a szá-
ma, akik alkoholproblémától szenved-
nek 800 ezer, közülük 40 ezren kap-
nak kezelést.

Zacher doktor úgy véli, az egykori
„vasfüggönynek” e téren volt jóté-
kony szerepe is. Ennek „köszönhetõ”,
hogy a világ többi fejlett országához
képest késõbb szivárogtak át hozzánk
a drogok. Ami a megelõzést illeti, sze-
rinte a középiskolákban tartott elõ-
adások a drogok hatásairól már elké-
sett lépések. A fõorvos úgy látja, hogy
a szülõk fenyegetése, miszerint: „ha

kábítószert használsz, meghalsz” szin-
tén értelmetlen. Úgy véli, ezzel a szü-
lõ csak ijesztgeti a gyereket, de érvel-
ni nem tud. Valós információk azon-
ban – éppen a fent említett „vasfüg-
göny” miatt – nincsenek a szülõk bir-
tokában, mert az õ életükbõl még ki-
maradtak a droggal, a homoszexuali-
tással vagy a munkanélküliséggel kap-
csolatos információk. 

A Facebook is 
függõségfaktor

Ma a „7 perces” gyerekek korát éljük –
fogalmazott  Zacher doktor, ennyi idõt
foglalkozik egy átlagos magyar szülõ a
gyermekével. A gyerekek 2–3 órát ül-
nek a számítógép elõtt, és a közösségi
oldalak, például a Facebook is egy füg-
gõséget okozó faktor. „Aki elmúlt 12
éves, és kevesebb mint 30, de nincs a
Facebookon, az nem is létezik” – vallja
a fiatalság nagyobbik része. 

Miért használnak a gyerekek tudat-
módosító szereket? – tette fel a kér-
dést az elõadó. Egyrészt mert divat, a
kortárscsoport adja a mintát: „Na, mi
van, öreg, nem mered?–  A szülõknek
korán fel kell készíteniük a gyermeke-
iket erre a kérdésre. Tudatosítani kell
bennük, hogy „attól, hogy bizonyos
dolgokra nemet mondasz, nem leszel
kevesebb, sõt, több leszel”. Nem azt
kellene hangsúlyozni, hogy ha a gye-
rek drogot használ, akkor meghal
vagy börtönbe kerül, hanem azt, hogy
ezek a szerek megváltoztatják a sze-
mélyiségét. „Nem az leszel, aki vagy”.
S ami legalább ilyen fontos: nincs
könnyû és nehéz drog, hanem mind-
kettõ veszélyt rejt. Dr. Zacher szólt az
energiaitalokról is, amelyek szintén

károsak pszichésen és fizikálisan is.
Rendszeres fogyasztás esetén szapora
szívmûködést, epilepsziás rohamot is
okozhatnak.

– Sajnos ennek a fogyasztását sem
lehet törvényileg szabályozni, ahogy
az alkoholt sem. Viszont iskolai büfé-
ben ne lehessen kapni – mondta
Zacher Gábor.

A veszedelmes Gina

Elõadásában felsorolta a régi és az új
drogokat, azok hatását a szervezetre,
amely egyénenként más. Kitért a ma
„divatos” GHB nevû idegrendszeri de-
presszánsra, (köznyelvi használatban
a Gina), ami egy színtelen, szagtalan, íz-
telen folyadék, és a gyerekek azzal vé-
dekeznek fogyasztása esetén, hogy „be-
letették a poharamba”. Azt „elfelejti”
mondani az illetõ, hogy elõtte mennyi
alkoholt fogyasztott – tette hozzá Zacher
Gábor. Példát is mondott a szer al-
kohollal együtt való fogyasztásának

veszélyére: ha egy társaságban egy
lánynak 2–3 pohárka után a 4. pohará-
ba belecsempészik – mert õ ezt illumi-
nált állapotában észre sem veszi –, esz-
méletét veszti, értékeit elvehetik, s meg
is erõszakolhatják.

Zacher Gábor a készülõ drogstraté-
giával kapcsolatban úgy vélte, lehet ki-
sebb célokat kitûzni, de droghaszná-
lók mindig lesznek. Szerinte fontos a
törvényi szabályozás, de az igazi kér-
dés, hogyan, milyen okok vezetnek el
egy fiatalt a kábítószerezéshez. Sajnos
a szülõk nagy része nem tudja, hogy
hol, kikkel és mit csinál a gyereke a
hétvégeken – hívta fel a figyelmet. Az
is fontos, hogy a fiatal mit lát otthon.
Ha a problémák kezelését a szülõk al-
koholfogyasztással „oldják meg”, a
gyerek követi majd a mintát. Zacher
doktor megdöbbentõ képsorokat
mutatott saját kórházi osztályáról, ér-
zékeltetve, mivé válnak az emberek a
drog és az alkohol hatására. Mint el-
mondta, ha ezt fiataloknak megmu-
tatja, mindig azt hallja. „Ez velem nem
történhet meg.”

Mit hozhat a jövõ? Teszi fel a kér-
dést a szakember, s mi laikusok, aggó-
dó szülõk, nagyszülõk is. „A könnyû
örömszerzés mindig is az ember tulaj-
donságai közé tartozott, de eljön az
idõ, amikor nem lesz „divat” anyagoz-
ni – mondta Zacher Gábor. A törvé-
nyi tiltás az õ meglátása szerint nem
visszatartó erõ. Elõadásának végén
mintegy üzenetképpen így fogalma-
zott: ÁLLJ MEG EGY PERCRE, MIE-
LÕTT DÖNTÉST HOZNÁL, legyen
szó akár szexrõl, alkoholról vagy drog-
ról. Hozd elõ azt az értékrendet, ami-
vel bizonyíthatod magadnak és más-
nak, hogy nincs szükséged egyikre
sem. Sas Erzsébet

Nagyméretû festményeket állított ki Szatmá-
ri Juhos László az egyik lisszaboni egyetemen.
Fia, dr. Juhos Csongor ott tanít, és segítségé-
vel már több tárlaton is bemutatkozhatott a
szekszárdi képzõmûvész a portugál fõváros-
ban. Korábban grafikákat és szobrokat, kis-
plasztikákat vitt, most pedig szín- és formagaz-
dag, expresszionista festményeket. Felkérték

arra is, hogy a helyszínen készítsen egy
nagy, virágmotívumos kompozíciót. Ezt a
mûvet az egyetem aulájában helyezték el.
Mindössze 48 óra alatt festette meg, miután
a helyi múzeumban tanulmányozta a virág-
mintás csempemûvészet színhasználatát. A
12 négyzetméteres kompozíció olyan egy
négyzetméteres darabokból áll, amelyek va-

riálhatók, és az összkép így
idõrõl idõre változtatható. 

Szatmári Juhos László tár-
latának megnyitóján megje-
lent és beszédet mondott
hazánk lisszaboni nagykö-
vete, Konkoly Norbert, és
az alkotót méltatta Rui
Oliveria, az egyetem dékán-
ja is. A képeket várhatóan
több lisszaboni helyszínen
kiállítják a következõ hóna-
pokban. Wy

A szekszárdi mûvész meghódította Lisszabont

A helyszínen is festett egy képet Szatmári Juhos László

Valla Katalin képei a kórházban

A Balassa János kórház folyosógalériá-

ja adott otthont Kökényné Valla Kata-

lin amatőr festő első kiállításának. Az

alsónánai alkotó 4 éve fest, eddig több

mint 100 alkotásából 48 képet hozott

el február 18-án arra a kiállításra, me-

lyet Sas Erzsébet újságíró nyitott meg,

a szépszámú közönség előtt. Képün-

kön Valla Katalin „A Szentlélek menny-

bemenetele” című képét ajándékozza

a kórház Szent János és Pál kápolnájá-

nak. A képet Kirsch János diakónus

veszi át. A kiállítást március 10-ig te-

kinthetik meg az érdeklődők.
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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 Szekszár

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 v

a választott általános iskolába.

– Be kell íratni a 2011. december 31. napjáig hetedik életévüket betöltött gyermek

Kivételes esetben további óvodai nevelésben részesülhet az a gyermek, akinek szülője

kéri, a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó pedig az óv

nevelőtestület egyetértésével ezt javasolja. 

– Be kell íratni a 2011. május 31. napjáig hatodik életévüket betöltött gyermek

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 lak

letéről fogadja a tanulókat. 

– A beíratással kapcsolatos sajátos tudnivalókat az iskolák a helyszínen közzéteszik

– Az óvoda kiadja a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsít

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 igaz

ló hatósági igazolványa, 

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, illetve a ne

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 k

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

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

Jobbparászta, Jobbremete, József A. u., Kablár köz, Kadarka köz,  Kadarka ltp., Kadar

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., Klapk

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., Mére

Mocfa, Muskotály u., Nagybödő u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Nyár u., Palánk, Palán

hegy, Palánki út, Parászta u., Páskum u., Pásztor u., Patak u., (Folytatás a köv. oldalon.)



2011. március 6. KÖZÉRDEKŰ

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, Szászipuszt
Széchenyi u. páros oldala 2–38. számig, Székely B. u., Szentmiklósi út, Szluha Gy
Tavasz u., Tinódi u., Toldi u., Tolnai L. u., Tompa u., Tormay B. u., Wigand J. tér, Wosins
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, Bar
u., Bartók B. u., Béla király tér, Benedek apát u., Benedekvölgy, Bethlen G. u., Bocs
köz, Bocskai u., Borzsák E. u., Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát u., Csonk
Dicenty D. u., Dózsa Gy. u., Előhegy, Erkel F. u., Esze T. u., Flórián u., Fürdőház u., Für
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, Nefele
u., Présház u., Puskás T. köz,  Puskás T. u., Remete u., Rövidvölgy, Séd k
Semmelweis u.,  Széchenyi u. páratlan oldala 1-37. számig, Szent László u., Szüre
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., Hun
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 k

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

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.

A kormány módosította a lakos-
sági vezetékes gázfogyasztás és
távhõfelhasználás szociális rend-
szerérõl a kormányrendeletét.
Ennek értelmében, akik 2010.
december 31-én támogatásban
részesültek, azok továbbra is jo-
gosultak erre egészen 2011. ápri-
lis 30-ig. Új kérelem benyújtásá-
ra nincsen mód – tájékoztatott
Tóth Ferenc, Tolna megyei kor-
mánymegbízott.

A meghosszabbított jogosult-
sági idõszakra (2011. január 1.–
2011. április 30.) a támoga-
tásban részesülõk legfeljebb
40 800 MJ (nagycsaládos esetén
81 600 MJ) hõmennyiségre ve-
hetik igénybe a támogatást.

A nagycsaládos háztartások-
ra vonatkozó új kedvezményt
azon családok kérelmezhetik,
amelyek 3 vagy több gyermek
után részesülnek családi pót-
lékban. A kedvezmény mérté-

és attól, hogy fogyasztói közös-
ségben (társasházban) vagy
önálló felhasználási hellyel
rendelkezõként igénylik a ked-
vezményt. 

Az önálló felhasználási hellyel
rendelkezõ nagycsaládosoknak
a kérvényhez mellékelni kell az
utolsó gázszámla másolatát is.
Akik fogyasztói közösségben
élõ nagycsaládosok, azok a ked-
vezményt forintban kapják
meg, amelyet a közös képviselõ
vagy az ezzel megbízott személy
érvényesíti számukra.

Az érintettek a kérelmet
2011. február 28-ig nyújthatták
be a Magyar Államkincstár illeté-
kes megyei igazgatóságaihoz. A
kedvezmény megállapításáról a
Magyar Államkincstár fogja ér-
tesíteni az érintetteket 2011.
március 31-ig.

Ezt az új kedvezményt eddig
900-an igényelték, de még ér-

A gázfogyasztás és
távhõfelhasználás

2011. évi új, szociális támogatási rendszer

A polgármesteri hivatal ünnepi ügyfélfogadási rend
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló

7/2010. (XII. 14.) NGM rendelete értelmében 2011. március 14., hétfő pihenőnap, 2011. már
19. szombat munkanap.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadása minderre tekintettel a következőképpen alakul:
2011. március 18-án, pénteken hétfői ügyfélfogadási rend. 

Okmányiroda ügyfélfogadása 10.00–12.00 és 13.00–15.30
Ügyfélfogadás a többi igazgatóságokon, osztályokon 8.00–12.00 és 13.00–16.00

2011. március 19-én, szombaton, pénteki ügyfélfogadási rend.
Okmányiroda ügyfélfogadása 8.00–12.00. Ügyfélfogadás a többi igazgatóságokon, osztályok

8.00–12.00. Köszönjük megértésüket! Polgármesteri hivatal

Szõlõsgazdák, telepítésre várók figyelmébe
Megjelent a szőlőültetvény-szerkezetátalakítási
intézkedés módosított támogatási rendelete! A
szőlőtermesztők, telepíteni szándékozók támo-
gatást vehetnek igénybe ültetvényük fajtaváltá-
sához, új támrendszer építéséhez, ültetvény át-
telepítéséhez. A rendeletben az egyik változás,
hogy a támrendszer korszerűsítési tevékenység
nem támogatható. Az úgynevezett szőlő-szerke-
zetátalakítási támogatási kérelmeket 2011.
február 21. és 2011. május 31. között lehet
postázni az MVH-nak – olvasható a Magyar Ag-
rárkamara közleményében.
A támogatást igénylők részletes szabályozást a
módosított 161/2008. (XII. 18.) FVM rendeletben
találnak, valamint a kamarai tanácsadónál ér-
deklődhetnek a feltételekről. A támogatási keret
2010/2011. borpiaci évben 13 809 000 euró.
A támogatás igénybevételéhez több feltételnek
kell megfelelni. A rendelet 3300 tő/ha, illetve

ír elő! A szerkezetátalakítás során kialakíthat
sortávolság nem lehet kevesebb 1 mét
nem lehet több 3,6 méternél.
A szerkezetátalakítás során kialakítható tőtáv
ság nem lehet kevesebb 0,6 méternél vagy t
1,2 méternél. Ikersoros ültetvények esetén az
átlagos sortávolságot kell figyelembe v
Ikertőkés ültetvények esetén az átlagos tőtáv
ságot kell figyelembe venni. 
A támogatási kérelmeket 2011. február 21. és
2011. május 31. közötti idõszakban lehet be-
nyújtani, a benyújtás időpontja a kérelem postá
ra adásának napja. A benyújtás helye: Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Piaci T
gatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igaz
gatósága, 1385 Budapest 62., Pf. 867. 
A pontos, jól elkészítet kérelmek benyújtásáv
igyekezni kell, mivel a kérelmeket a beér
sorrendjében bírálják el. További részlet
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A csapat változott, a stílus maradt
Nehéz éven van túl a Szekszárdi Növény Zrt.

A csapat változott, hiszen a ko-
rábbi munkatársak egy része fel-
állt a székéből és távozott. Emel-
lett pedig az időjárás sem volt túl
kegyes sem a gazdákhoz, sem pe-
dig a kereskedőkhöz – így a Szek-
szárdi Növény Zrt.-hez sem. Össze-
foglaló egy nehéz évről, amelyet –
mint ahogy a következő sorokban
kiderül, miért –, mégis érdemes
volt a már hagyományos partner-
találkozóval mérlegelni. 

1995 januárjában alakult meg a Szek-
szárdi Növény Zrt., ám 2010 szeptem-
berében sokan azt gondolták, hogy
egy fejezet itt lezárul, mert Tolna me-
gye és talán az ország egyik legprofibb
és legrugalmasabb növényvédõszer-
és vetõmag-kereskedõjének „beletörik
a bicskája” a cégen belül kialakult mo-
rális válságba. A cég a tavasz folyamán
tárgyalásokat kezdett Magyarország
egyik meghatározó terménykereske-
dõ cégével, a Cargill Magyarország
Zrt.-vel a cég tulajdonosi szerkezeté-
nek változásáról. 

– Többen úgy gondolták, hogy ez
már nem az a cég lesz, ami volt, ezért
10 munkatársunk egy napon felállt és
elment a konkurenciához – dr. Csíbor
István röviden így foglalta össze azt a
belsõ válságot, ami a cégnél szeptem-
berben kialakult. A cégvezetés azon-
ban nem hátrált meg, sõt! A Szekszárdi
Növény Zrt. új munkatársakat kere-
sett, valamint fiatal kollégáit helyezte a
korábbi munkatársak pozícióiba. A tu-
lajdonosi szerkezet változtatása helyett
pedig inkább funkcionális együttmû-
ködésbe kezdtek a Cargill Magyaror-
szág Zrt.-vel, és megmutatták, hogy mi-
ért nem volt érdemes átmenni a kon-
kurenciához. 2010-ben a cég nettó ár-
bevétele több mint 10 milliárd forint
volt, valamint például a növényvédõ
szer értékesítésébõl származó 4,7 mil-
liárd forintos bevétellel továbbra is

megõrizte a harmadik helyét a hazai nö-
vényvédõszer-árusításban. Dr. Csíbor
István elismerte, hogy ezekben a muta-
tókban még nagy szerepet játszottak a
távozó kollégák, de õk szeptemberben

„köszöntek” el, így a mutatókhoz azért
nagyban hozzájárultak az új kollégák
is. 2010 másik kihívását az idõjárás je-
lentette, hiszen a heves esõzések a ter-
més nagy részét tönkretették, valamint

számos gazdát is,
akik így nem tud-
tak fizetni beszál-
lítóiknak. A bedõ-
lés hullámként gá-
zolt végig a hazai
agrár-nagykeres-
kedéseken. Van-
nak olyan keres-
kedõk, akik már
nem is kapnak
árut továbbérté-
kesítésre.

– Nekünk ilyen
gondunk nincs, a

banki bizalom, a kereskedõi támogatás
a bankok részérõl megvan – fogalma-
zott Molnár József, a Szekszárdi Nö-
vény Zrt. cégvezetõje. Ez azt jelenti,
hogy a Szekszárdi Növény Zrt. tovább-
ra is megbízható és biztos partnere ma-
rad a gazdáknak. És mi bizonyítja ezt? A
február 25-i partnertalálkozó Tolnán a
Lovardában. Több mint 300 meghívott
vendége volt a zrt.-nek. Olyan emberek
jöttek el a rendezvényre, akik amellett,
hogy évek óta szoros munka- és baráti
kapcsolatot ápolnak a Szekszárdi Nö-
vény Zrt.-vel, hittek abban, hogy a cég
túléli a válságot. Soltész Gyula, a Naki
Mezõgazdasági Zrt., Wéber Péter, az
Agro-Harta Zrt. vezérigazgatója kö-
szöntõ beszédében azt hangsúlyozta: a
kölcsönös bizalom és szoros együttmû-
ködés bármilyen válság áthidalására ké-
pessé tesz egy céget. Kovács József, az
OTP Bank szekszárdi igazgatója pedig
kifejtette, nem tekint vissza nagy múlt-
ra a zrt. és a bank kapcsolata, de alig pár
hónap alatt becsületes emberek part-
nerévé vált a pénzintézet. 

A partnertalálkozón megadták a
módját az ünneplésnek: többfogásos,
svédasztalos vacsora, finom italok, ká-
vékülönlegességek, igényes zene a
G&B zenekarral, valamint fantasztikus
elõadások Varga Miklóssal és Németh
„Nyiba” Sándorral. És miért volt érde-
mes ünnepelni? Mert 2010 nehéz év
volt, de a Szekszárdi Növény Zrt. átvé-
szelte a gondterhes idõszakokat. Az
ebbõl adódó megkönnyebbülés lát-
szott is mind a cég munkatársai, mind
pedig az ünneplõ partnerek arcán. Ez-
után már csak egy a lényeg: a csapat
változott, de a stílus maradt. (x)

Dr. Csíbor István, alapító igazgató

A rendezvényen bemutatták a cég régi és új dolgozóit
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Nagyobb jogkör – nagyobb felelõsség
Herr Teréz: „Egy nõ finomabban tud bírálni, befolyását könnyebben képes érvényesíteni”

Legutóbb az építész-belsőépítész
tervezőművésszel, Máté Jánossal
beszélgettünk, aki az interjú vé-
gén azt kérte, ne vádolják szak-
mai elfogultsággal, mert Herr Te-
rézre, Szekszárd főépítészére
voksol. Kifejtette, hogy bár ő is
építészmérnök, ám munkaterüle-
te egészen más. „Ő az, aki a leg-
nagyobb befolyással és hatással
van városunk épített környezeté-
nek minőségére.”

– A fõépítész feladatkörét illetõen
van-e különbség, hogy azt kis-  vagy
nagyvárosban látja el?

– Elméletileg ugyanaz a feladatkör,
ám a gyakorlatban más típusú problé-
mák adódnak. 

A nagyvárosokban fõépítészi irodák
mûködnek, ahol a „társszakmák” kép-
viselõivel együtt komplex szervezeti
egység végzi a városrendezési tevé-
kenységet, az önkormányzati beruhá-
zások terveztetését, lebonyolítását. 

A fõépítésznek az önkormányzati
beruházásokon keresztül nagyobb rá-
hatása van az épített környezet alakí-
tására, magánjellegû beruházások
esetében kisebb a szakmai érdekérvé-
nyesítési „képessége”.
– Mi az alapvetõ különbség az épí-
tési osztály és a fõépítész feladatkö-
re között? 

– Az építési osztálynak abszolút ha-
tósági jogköre van, mint például az
engedélyezés. A Városüzemeltetési és
-fejlesztési Igazgatóság feladata szerte-
ágazó. Hozzájuk tartozik a közterület-
felügyelet, a mezõõri tevékenység, a
közterület-használat, az önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok felújítása, a
zöldfelületek fenntartása, valamint a
zajvédelem. A fõépítész a fenti két
szervezeti egységen kívül helyezke-
dik el, a Polgármesteri Kabinet tagja. 
– A fõépítész feladatkörét kor-
mányrendelet határozza meg...

– Így van, s az ebben foglaltakat
csökkenteni nem lehet. Viszont a te-
endõk helyi szinten az SZMSZ-ben to-
vább építhetõk. A fõépítész elsõdle-
ges feladata a településrendezési terv
elkészíttetése, karbantartása, betarta-
tása, valamint a módosítási igények át-
vezetése. 
– Ha jól emlékszem, régen voltak
rövid, közép- és hosszú távú ren-
dezési tervek… Most? 

– Ez alaposan megváltozott. Az el-
készült, illetve hatályos településren-
dezési tervnek ötévente teljes egészé-
ben felülvizsgálatra és aktualizálásra
kell kerülnie. 
– A városlakó kérvényezheti telke,
szõlõskertje belterületté nyilvání-
tását például építkezési okból?

– Ez egy rendkívül összetett problé-
makör, ahol felelõsséggel meg kell vizs-

gálni azt, hogy az adott területen bizto-
síthatók-e a beépítés feltételei, elsõsor-
ban a megközelítés, a közmûvesítés.
Egyrészt szükség van építési telkekre,
másfelõl viszont a tájat, a szõlõterülete-
ket is védeni kell, így örök dilemma,
hogy meddig szabad a domboldalakon
felfelé terjeszkednie a városnak.
– Elképesztõen sok jogszabályt –
amiket most nem idézünk – tart a
fejében.

– Ha az ember alkalmazza, akkor
nyilvánvalóan rögzülnek a jogszabá-
lyok. Bár mostanában olyan gyakori-
ak a változások, hogy az ember min-
dig a keze ügyében tartja a gyûjte-
ményt. Megjegyzem, hogy ezek a vál-
tozások is okozhatnak gondokat, és
felelõsek a zilált városképért. Az utób-
bira példa a zártkerti szabályozás: ko-
rábban egységes látványt nyújtottak a
domboldalak, mivel az épületek alap-
területe volt meghatározva. Késõbb a
jogszabály úgy változott, hogy az épü-
let mérete a telek nagyságához iga-
zodjék. Tehát nagy terület, hatalmas
épület, kis terület, parányi házikó… 
– Fõépítész asszony eredetileg is
szekszárdi?

– Nem. Teveli vagyok, ide csak az
egyetem befejezése után kerültem.
Középiskolába Pécsre, a Leõwey Gim-
náziumba jártam, német tagozatos
osztályba, majd a Budapesti Mûszaki
Egyetemen diplomáztam. Felsõfokú
tanulmányaimat megyei tanácsi ösz-
töndíjasként végeztem, ami azt is je-
lentette, hogy az ösztöndíjas éveket
itt, a megyében kellett „ledolgozni”.
Így kerültem az akkori tervezõ válla-
lathoz, ahol településtervezõként mû-
ködtem. Öt év után egy Németország-
ban dolgozó építõipari kisszövetke-

zethez mentem át, ahol kamatoztat-
hattam nyelvtudásomat is. Rövid ideig
– hamarosan megszûnt – a TÁÉV-nél
is dolgoztam, s onnan kerültem a vá-
roshoz építéshatósági ügyintézõnek.
– Itt telepedett le, itt ment férjhez.

– Férjem vállalkozó, s szintén mû-
szaki ember, aki velem együtt sokat és
szívesen foglalkozik a most elsõ osztá-
lyos Tamás fiúnkkal, aki a Dienes Valé-
ria általános iskola német két tannyel-
vû osztályába jár.
– A fõépítészi posztra pályáznia
kellett?

– Igen. Amikor az elõdöm,
Reinhardt Mátyás – akit korábban al-
kalmanként helyettesítettem – nyug-
díjba vonult, kiírták a pályázatot, amit
örömömre megnyertem.
– Lassan tíz esztendeje fõépítész.
Hogy érzi, az esze, a keze nyoma,
az esztétikai elvárásai rányomják-e
bélyegüket a városképre?

– Azt gondolom, hogy igen, bár ez a
külsõ szemlélõ számára domináns
módon nem érzékelhetõ. Az a tény,
hogy a fõépítésznek, illetve a fõépíté-
szi tervtanácsnak minden tervvel
kapcsolatban véleményezési jogköre
van,  bizonyos mértékben befolyásol-
ja a városkép alakulását. Persze, abban
az idõben, amikor a lakótelep-építé-
sek folytak, akkor sokkal meghatáro-
zóbb szerepe volt a fõépítésznek, s
jobban tudott hatni a városfejlesztés-
re, s annak irányaira. Jó lenne, ha a be-
folyásolási mérték nagyobb volna, de
pillanatnyilag erre a jogi eszközök
nem állnak rendelkezésre. Mi, fõépí-
tészek jogkörünk erõsítésére törek-
szünk, s természetesen a jogkör növe-
kedésével párhuzamosan a nagyobb
felelõsséget is vállalnánk. 

– Van-e látható különbség a téren,
hogy egy városnak nõ vagy férfi a
fõépítésze?

– Meggyõzõdésem, hogy szakmai
szempontból nincs és nem is lehet,
hiszen a szakma nemen kívüli dolog.

Viszont az ügyfelekkel való kapcso-
latban talán valamennyire megnyilvá-
nul – elõnyösen és hátrányosan is.
Ám ezt is fõépítésze és ügyfele válo-
gatja. Talán egy nõ finomabban tud
bírálni, befolyását könnyebben képes
érvényesíteni. Ugyanakkor az érem
másik oldala: többekben felmerülhet,
hogy „egy nõ hogyan érthet a mûsza-
ki dolgokhoz”?
– Hát akkor én is felteszem a kér-
dést, de pozitív elõjellel. Miért vá-
lasztotta a mérnöki pályát?

– Elsõsorban reál beállítottságú va-
gyok, bár a nyelvi tagozatos középis-
kolában a humán mûveltséget igye-
keztek belénk plántálni. Volt idõ, ami-
kor idegenvezetõ szerettem volna
lenni. Középiskolásként tettem is
próbát, de elvetettem az ötletet. Vi-
szont mindig is érdekeltek a látniva-
lók, a városok, az épületek, jó rajz-
készségem volt, szerettem a matema-
tikát, a fizikát. Így összeállt bennem,
hogy mindezeket egy szakmában le-
het kamatoztatni. Biztos vagyok ab-
ban, hogy az építésznek a reál tudás
mellett a humán érdeklõdésre, gon-
dolkodásra is óriási szüksége van, hi-
szen életteret, emberi környezetet
alakít. Soha egy percre sem bántam
meg a választásomat. 
– Sokakkal beszélgettünk már ar-
ról, hogy a távoli városból vagy
külföldrõl érkezõ vendégeink ren-
dezettnek, gyönyörûnek, tisztának
és nagyon virágosnak látják váro-
sunkat. Viszont a szekszárdiak kö-
zül többen éppen ellenkezõen véle-
kednek.

– Azt hiszem, ez nemcsak Szekszár-
don, hanem más városban is így van.
Aki megszokja a lakókörnyezetét, az
nem veszi észre a szépségeket, nem fi-
gyel föl az elõnyös változásokra, ha-
nem jószerével csak a problémákkal
foglalkozik. Ezt természetesnek talá-
lom. Azt viszont nekünk, itt élõknek
be kell látnunk, hogy a városközpont-
ban szerencsére sok a zöldfelületünk,
ami ugyanúgy hozzátartozik a város
arculatához, mint az épülethomlokza-
tok. Az pedig tény, hogy a rengeteg vi-
rág – ami a városi kertész érdeme –
nagyon feljavítja az utcákat, tereket.
– Kinek adja át a jelképes staféta-
botot?

– Egy igazán remek „németes” óvó-
nõnek, Szabó Andreának, aki egyben
úszóoktató is. A mindig jókedvû
hölgyben hihetetlenül sok energia la-
kozik, noha háromgyermekes édes-
anya. V. Horváth Mária
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Ezzel a vasárnappal véget ér az évközi
vasárnapok elsõ részének sora. Milyen
hosszú volt idén a farsang, ezért végig
jutottunk az egész hegyi beszéden, amit
körülbelül másfél hónapja kezdtünk el.
A hegyi beszéd az Úr Jézus tanításának
szíve lelke, amely a 8 boldogsággal kez-
dõdött, és most a mai evangéliummal a
sziklára épített házzal fejezõdik be.
Közte pedig Jézus követésének a feltéte-
leirõl hallhattunk részleteket. A só, illetve
világosság tanítására, aztán az ószövetsé-
gi törvény helyébe lépõ új törvények meg-
tartására figyelmeztetett Jézus, amely
nemcsak a gyilkosságot, hanem a hara-
got és bûnös nézést is tiltja. Majd az ellen-
ségszeretet gyakorlásáról van szó, amely
nem érzelmi, hanem akarati kérdés, majd
a múlt vasárnap Jézus döntés elé állít ben-
nünket: Két úrnak nem lehet szolgálni,
vagy az Istennek, vagy a mammonnak.
Amennyiben Isten mellett döntünk, akkor
ne aggodalmaskodjunk, hiszen Istennek
gondja van ránk. Ehhez viszont feltételen
bizalom kell Isten felé.

Egy történetet szeretnék megosztani
egy hegymászóról, aki szeretett volna
feljutni a legmagasabb hegycsúcsra.
Erre a nagy útra sokévi felkészülés után
indult el. De mivel a dicsõséget saját
magának akarta, úgy döntött, hogy
egyedül mászik fel a csúcsra. Elindult
felfelé. Telt az idõ, és késõ este lett.
Ahelyett, hogy éjjeli sátrát elkészítette
volna, folytatta a mászást mindaddig,
hogy besötétedett. Sûrû éjszaka terült a
hegytetõre. Az ember körül minden fe-
kete volt, a napot és a holdat nehéz fel-
hõk takarták be és semmi sem látszott.
És hogy így mászott felfelé, éppen egy
pár lépésre a csúcstól, megcsúszott, és
nagy gyorsasággal esni kezdett. Csak
fekete pontokat látott, és érezte a nagy
erõt, ami borzasztóan húzta lefelé.
Ezekben, a félelmetes percekben életé-

nek összes szép és csúnya pillanata le-
pergett a szeme elõtt. Elgondolkodva
azon, hogy milyen közel is van a halál-
hoz, hirtelen megérezte, hogy milyen
erõsen húzza ez a kötél, amivel meg volt
kötve.
A teste a levegõben lógott… Csak a kö-
tél tartotta. Abban a pillanatban csak azt
tudta kiáltani: Istenem, segíts! Az égbõl
váratlanul egy hang hallatszott: Mit
akarsz hogy tegyek?
Ments meg engem! Tényleg hiszed, hogy
megmenthetlek? Persze, hogy hiszem!
Akkor vágd el a kötelet, amivel meg vagy
kötve… Egy pillanatnyi csend lett, az
ember úgy döntött, hogy teljes erejével
kapaszkodik a kötélbe. A mentõcsapat
meséli, hogyan találták meg másnap az
elhunyt és megfagyott hegymászót.
A teste lógott a kötélen, amihez oly gör-

csösen ragaszkodott. Csak három mé
terre a földtõl… a kérdés mi mennyir
ragaszkodunk a kötelékeinkhez? Elmer
nénk engedni?

Bacsmai László plébános

Húshagyókeddi 
táncház a plébánián
A hosszúra nyúlt farsangi idõszak
zárja le egy régi hagyományokat f
elevenítõ táncházi mulatság, mely
március 8-án, húshagyókedden 1
órától 24 óráig tartunk a szekszár
rk. plébánia közösségi házában
(7100 Szekszárd, Béla király tér 9.). Éj
félkor véget ér a mulatság, s hamv
zószerda beálltával közös imával és
papi áldással kezdetét veszi a nagy
böjti idõszak. Zenél a Csurgó Zene
kar, táncot tanít Vass Oszkár. Mind
érdeklõdõt szeretettel várnak a szer
vezõk: a Római Katolikus Egyházköz
ség és a Házas Hétvége közössége.

EVANGÉLIUM
A hegyi beszéd tanítása (Mt 5-7 )

Felhívjuk Szekszárd város tisztelt la

kosságának figyelmét, hogy 20

március 16-án a város teljes terüle

tén ZÖLDJÁRAT néven az Alisca

Terra Kft. a komposztálható zöldhul

ladékok elkülönített begyűjtés

végzi. A továbbiakban április 4-től

november 14-ig szállítja el a kf

zöldhulladékot. A szolgáltatás csalá

di házas övezetekben igénybejelen

tés nélkül, kéthetente hétfői napo

kon, társasházaknál pedig ugy

ezen napokon, előzetes igénybe

lentések alapján történik.

Zöldhulladék-begyûjtési program

A zöldhulladék begyûjtése az alábbi
feltételek mellett teljesíthetõ:

– fûkaszálék, lomb: bezsákolva,
– faág, cserjenyesedék: csak darabolva és összekötv
– hossza: maximum 1,5 méter
– vastagsága: maximum 5 centiméter,
– a kötegelt hulladék nagysága lehetõvé tehesse a kézzel

történõ 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 hul

ladék gyûjtõ-tároló (kuka) edény mellé, vagy annak
helyére, közterületen, jól látható helyen kell elhely

Kérjük, szíveskedjenek a fent
említett 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.
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A rejtvény megfejtését március 20-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A február 20-ai rejtvény helyes megfejtése: Liszt Ferenc, Augusz Antal.
A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Sebestyén Gyuláné, Szekszárd, Csatári u. 80. Gratulálunk!
Nyereményét postán küldjük el. 

A reklám után…
Ha szabadidõnket a televízió reklámjait bámul
va, a képernyõ elõtt töltjük, akkor az hamarosan
hatni fog. Nemrég a kereskedelmi tévécsator
között kapcsolgattam, hogy pihenés közben új
információkkal gazdagodjak.
És nemsokára megláttam! Elõttem a feltûnõ szí
nekbe csomagolt, nagybetûs: Termék.
A sejtelmes hang szerint ez az, ami nekem k
ami eddig kimaradt az életembõl, de még pót
hatom. Valami burgonyás ropogtatnivaló. Ha
gyományos recept alapján, csak a legkivál
alapanyagokból.
Megtudom a csinos hölgytõl, hogy a tradicionális
burgonyás tésztát elõször dagasztják, nyújtják
majd apró, kerek darabokra szaggatják, és kemen
cében piros ropogósra sütik. Ez igen, gondolt
miközben már össze is futott a nyál a számban. A
leírás békebeli ízeket, hangulatot ígér. A reklámok
kal szembeni fenntartásaimat leküzdve úgy dön
töttem, hogy a következõ vásárláskor beszer
a terméket. Hiba volt, de így történt. 
A kóstolás izgalmától átszellemülve, már az üzl
központból hazafelé magam elõtt láttam dr
nagyanyámat, ahogy a konyhában tesz-vesz, mi
közben mosolyát sugározza szét köztünk, uno
kák között, akik várjuk a csemegét. Felsejlett a t
is, ahol nagyapámék éltek, a ház méla tehenekk
aranyló búzamezõkkel. Ilyen hangulatban bon
togattam a csomagot, hogy újra megízleljem a r
elfeledettnek hitt ízeket. Miközben a csomagol
sal bajlódtam, olvasgattam a színes grafikával dí
szített zacskón a szöveget. Azt írják, hogy e cseme
gét csak egyes hazai vidéken készítették. (Érdek
hogy ezt több nyelven is rányomtatták.) Azt is ol
vasom, hogy a ropogtatnivaló tartalmaz bur
nyakeményítõt, növényi zsírt és burgonyapor
Burgonyaport!? Nehezen, de felidéztem, ahogy
nagyapám esténként hazatérve a földekrõl egy jó
kora zsákot tett a kamra padlójára, majd nagy
anyámra kacsintva pödört egyet a bajszán. A na
gyi pedig boldogságtól könnyes szemmel néze
rá, miközben a zsákot kibontva mutatta meg ne
künk az abban aranyló burgonyaport, és közben
büszkén suttogta nagyapámnak: „Jóska, ez ám a
termés!” Szép idõk voltak. Akkor még ismertük a
valódi dolgokat, ízzel, illattal, színekkel. Ezután jó
kedvûen vette elõ a mindig mosolygós nagy
anyám a jól megtermett növényi zsírt a pol
akkorát, hogy emlékszem, néha még mi is megl
põdtünk és csak ámultunk tátott szájjal. 
No, lássuk, mit írnak még: só, élesztõkivonat, mó
dosított keményítõ, savópor, és a lényeg: színezék
ként tartrazin (E102), még szerencse, hogy egy
hagyományos hazai recept szerint készült ter
ket vásároltam. Hát igen… 
Én még ahhoz a generációhoz tartozom, amely
nek megadatott megízlelni nagyanyám utolér
tetlen savóporát. Hát mit mondjak, csodás volt. Em
lékeimben még él, amikor õsszel a savó eltevések
a nagyszülõi házát körbelengte ennek a csod
tos illata. Ilyenkor nagyapámnak is több dolga v
ekkor járt a mezõre kaszálni a tartrazint. Est
ként pedig keményítõt módosítottunk a verand
Mindenki tette a dolgát. Ahol tudtam, segítet
szaladtam a papától a nagyihoz az élesztõ-
kivonatos lábossal, majd vissza. Csépeltük a t
trazint, szállt a savópor és nyomokban mind
tartalmazott egy kis antioxidánst és állomány
javítót. 
Holnaptól inkább nem nézek tévét. 

Hollendus Zsol

Negyedik alkalommal tartotta meg a

támogatói bálját a Tolna Megyei Gyulla-

dásos Bélbetegekért Alapítvány és a

Balassa János kórház gasztroenteroló-

giai osztálya. 

A Szent László TISZK Székhely Intéz-

ménye (volt 505-ös) éttermében, feb-

ruár 25-én megtartott összejövetelen a

szebbnél szebb estélyi ruhákba öltö-

zött hölgyeket és urakat nézve senki

sem mondta volna meg, hogy ez a ha-

gyományos bál betegek és gyógyítóik

találkozása, egy évben egyszer nem a

kórházi vizsgálatok, hanem egy kelle-

mes, hangulatos báli est keretében. 

A két főszervező az alapítvány elnöke,

Molnárné Szalai Edit és az osztály szak-

asszisztense, Söptei Beatrix újfent min-

dent megtettek annak érdekében, hogy

a betegek és gyógyítóik jól érezzék ma-

gukat ezen az estén. Ezt mi sem bizo-

nyítja jobban, mint az, hogy minden év-

ben több, idén már 140 vendége volt a

támogatói bálnak.  

A megszokott helyszín a Szent László Is-

kola (505-ös) étterme teljes díszben

pompázott, ízlésesen terített asztalok

várták az érkezőket. A hagyományokhoz

nyitotta meg. A köszöntő után a szintén

hagyományos, és minden évben nagy

sikert arató műsor következett. Az

Iberican Tánccsoport a táncosoknak és

Hacsa Mónika művészeti vezetőnek kö-

szönhetően most is elvarázsolta a kö-

zönséget, akárcsak az utána következő

lézershow, melyet Takács Krisztián „ve-

zényelt”, igazi báli hangulatot teremtve. 

A résztvevők táncos kedvéről a bonyhá-

di Coctail Zenekar gondoskodott. A ki-

tűnő és bőséges vacsorát ezúttal is a

Szűcs és Tsa Bt. tálalta fel. 

Ebben az évben is nagy sikere volt a

tombolának. Sok és értékes tárgyat

nyerhettek a szerencsések, ami kö-

szönhető a sok támogatónak, felaján-

lónak, melyek közül a két legnagyobb a

HUNGAROPOST Budapest, valamint a

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövet-

kezet és annak munkatársai voltak. 

A kitűnő hangulatú est során kevés szó

esett a betegségről. A találkozás örö-

mével köszöntötték egymást azok, aki-

ket egy évben egy alkalommal ez a bál

hoz össze, s páciensek és gyógyítóik

egy estére feledték a fájdalmat, a félel-

met és a vizsgálatok, kezelések nehéz-

Támogatói bál
Együtt legyõzni a betegséget

Léleképítõ
A rendszermódszerváltás 

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.

Cukorbetegek
figyelmébe

A Tolna Megyei Felnõtt Diabete-
sesek Egyesületének következõ elõ-
adása 2011. március 29-én, 13.30.
órakor lesz Szekszárdon a kórház li-
la épületében.
Nacsa Ágnes dietetikus vezetésével
kötetlen beszélgetést tartunk a cu-
korbetegek diétájáról.
Minden érdeklõdõt szeretettel
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Szakmai elismerés a Garay János általános iskolának
A XI. nemzetközi oktatási szakkiál-
lítás alkalmával a SMART Techno-
logies Vállalat és az Educatio Kht.
meghívásos tananyagfejlesztő ver-
senyt hirdetett „SMART kreatív in-
teraktivitás” címmel.

Míg sokaknak idegenül hangzik a ver-
seny címe is, tartalma is, addig Szûcs
Anikónak – a szekszárdi Garay János ál-
talános iskola pedagógusának – ez egy
újabb, nagyszerû lehetõség volt arra,
hogy szakmai tudását próbára tegye.
Elárulhatjuk – sikerrel.

– Mit jelent a meghívásos jelzõ a
pályázati kiírásban? – érdeklõd-
tünk Szûcs Anikótól.

– Iskolánknak, a Garay János Általá-
nos Iskola és AMI-nak már régóta van
kapcsolata az SMART Technologies
Vállalattal. Ez a vállalat eredetileg kana-
dai, de van már magyar fiókvállalata,
összeszerelõ mûhelye, magyarországi
forgalmazója. LSK-SMART-termékek
többek között az interaktív táblák, sza-
vazórendszerek, dokumentumkame-
rák, projektorok és mindezekhez a
megfelelõ szoftverek. A SMART-termé-
kek a legjobb infokommunikációs esz-
közök közé tartoznak, melyeket az ok-
tatásban alkalmaznak. Iskolánk is ren-
delkezik ilyen eszközökkel, melyeket
rendszeresen használunk a tanítási
órákon. Ilyen alapon van kapcsolatunk
a céggel. A pályázaton azok vehettek
részt, aki ezek közül az eszközök közül
bármelyikkel dolgozik, tanít.
– Milyen jellegû, milyen tartalmú
pályamûvet adott be?

– Egy 5. évfolyamra szóló összefog-
laló-rendszerezõ órát állítottam össze
történelembõl. Az ókori kelet államai-
ról tanult ismereteket játékos formá-

ban ismétli, foglalja
össze az interaktív
anyag. A gyerekek
csoportokban dol-
gozhatják fel, illetve
foglalhatják össze,
más aspektusból
gondolhatják át az in-
teraktív tábla segítsé-
gével felelevenedõ
tananyagot. Filmrész-
letek, képek, írásos
dokumentumok, mû-
vészeti alkotások jele-
níthetõk meg az órán
a tábla segítségével,
amivel szemléletessé, változatossá és
ezáltal érdekesebbé válik az óra. A
csoportra, kooperatív technikákra
épített tanítási óra pedig a
differenciálást is lehetõvé teszi. 
– Mikor és hogyan tudta meg, hogy
a pályamûvével díjat nyert?

– A XI. nemzetközi oktatási szakki-
állításra kaptam meghívást. Ezen a
kétnapos rendezvényen oktatással,
oktatásirányítással kapcsolatos idõ-
szerû kérdések megvitatása, irányítók
és fenntartók tájékoztatása, színvona-
las elõadások, tankönyvkiadók, fõis-
kolák, egyetemek, oktatással kapcso-
latos eszközök – szoftverek, gépek, in-
teraktív tananyagok forgalmazóinak
bemutatkozása, kiállítása volt a szak-
mai program. A meghívás már sejtet-
ni engedte, hogy valami eredménye
lesz a munkámnak. Az ered-
ményhirdetés az egyik ilyen témájú
szakmai program keretében volt. 
– Mi a jutalom?

– Mivel a pályáztató cég eszközeit
már eddig is alkalmaztuk iskolánkban,
és a kiírás szerint interaktív anyagot
kellett összeállítani – stílszerûen egy

SMART interaktív tábla és egy digitális
palatábla volt a jutalom. Az országban
öt intézmény juthatott még így inte-
raktív táblához és egyéb digitális
eszközökhöz, például fényképezõgép-
hez és dokumentumkamerához.

A SMART Technologies Vállalat ka-
nadai érdekeltségû, ezért a Garay-isko-
la az ajándékot Budapesten, a Kanadai
Nagykövetségen vehette át. A díjáta-
dóra a tanárnõt elkísérte Csillagné
Szánthó Polixéna, a városi közgyûlés
humánbizottságának vezetõje és
Baloghné Mayer Zsuzsa, az iskola
igazgatóhelyettese is.

– Nagyon örülök a tanárnõ és az is-
kola sikerének – mondta lapunknak
Csillagné Szánthó Polixéna. – A
Garay-iskola sok tekintetben kezde-
ményezõ, innovatív intézmény. Peda-
gógusai törekszenek a legkorszerûbb
módszerekkel és a legkorszerûbb
technikai feltételek között oktatni a
tanulókat. Ezt bizonyítja Szûcs Anikó
szakmai sikere, elnyert jutalma is. A
pályázati feltételek között szerepelt az
is, hogy a fenntartó eldöntheti, hogy
kinek adja a kolléganõ által elnyert in-

teraktív táblát. Számunkra egyértel-
mû volt, hogy a táblát az kapja meg,
aki megdolgozott érte, és fõként az,
aki leginkább ki tudja használni. Bár
az intézmény rendelkezik már több
interaktív táblával, de ez az egyik leg-
korszerûbb SMART-tábla, és ilyen
még nincs az iskolában. Most lesz.

– Anikó nemcsak alkalmazza az in-
teraktív táblát, de oktatja is annak
használatát – veszi át a szót Baloghné
Mayer Zsuzsa igazgatóhelyettes. –
Akkreditált képzéseket tart pedagó-
gusok számára, többek között saját
testületünk tagjai számára is. Alsó és
felsõ tagozaton nagyon sok kollégánk
dolgozik már ezzel az eszközzel.
Rendkívül szemléletes, érdekes órá-
kat lehet vele, illetve általa tartani. Ha-
tékonyan segíti az ismeretek átadását
és elsajátíttatását. A gyerekek is na-
gyon szeretik, mert mozgalmasabb,
változatosabb tanítási órákon vehet-
nek részt. Olyan kísérletek, utazások,
ismeretterjesztõ anyagok építhetõk
be az óra menetébe, amilyenek meg-
tapasztalására más körülmények kö-
zött nem lenne mód.

A pályázati jutalmon túl más megtisz-
teltetés is érte iskolánkat. A LSK-SMART
Technologies referenciaintézményé-
nek választott bennünket. Ez azt jelenti,
hogy a cég elégedett az interaktív tan-
eszközeivel végzett oktató munkánkkal.
Követendõ mintaként állítja azt más in-
tézmények elé. Számunkra pedig fel-
adat mások segítése, mentorálása, szak-
mai bemutatók tartása.

A Kanadai Nagykövetségen volt a
díjátadó és az állófogadás a pályázaton
részt vettek számára. Mindhármunk-
nak különleges élmény volt az elegáns
és fokozott biztonsági intézkedésekkel
körülvett rendezvényen jelen lenni.

5. évfolyamos történelemóra interaktív 
táblával a Garay általános iskolában

Gemenc Judo: négy bronz az ifi ob-ról
Mint azt már korábbi írásainkban jelez-

tük: eljött a nemzetközi megméretés ideje

a Gemenc Judo SE idehaza már bizonyí-

tott ifistái számára. A január végi váloga-

tón, majd az országos ifjú-

sági bajnokságon is bronz-

érmet szerző Lovász Bálint

(60 kg), valamint az ob-n re-

meklő, szintén harmadik

Hunyadi Bence (73kg) – aki

klubtársához hasonlóan

csak a későbbi bajnok ellen

vesztett az elődöntőben –

lehetőséget kapnak arra,

hogy előbb Zágrábban az

igen rangos ifi „A” kategóri-

ás versenyen, majd a cseh-

országi Teplicében sorra ke-

rülő nagy nemzetközi viada-

lon részt vegyenek. Egy-egy

súlycsoportban négy ma-

gyar dzsudós kap bizonyítá-

si lehetőséget, e két verseny

után dől el, melyik két versenyzővel szá-

mol a korosztályos válogatottnál a szakve-

zetés, kik vehetnek részt az idei Európa-

bajnokságon, vagy éppen az ifivilágbaj-

nokságon. Egyébként az év első válogató

versenyén a Gemenc Judo SE versenyzői

közül Mátics András a 2., majd az ob-n 3.

lett, de pechjére ifiben a 45 kilogrammos

kategóriában nem rendez-

nek nemzetközi válogató-

versenyeket. De az idő min-

denképpen neki dolgozik,

hiszen immáron hosszabb

távon ott van súlycsoportja,

korosztálya élmezőnyében.

Szabó Ákos (90 kg) utolsó

éves ifiként szintén egy

bronzéremmel tette le a

névjegyét az év első verse-

nyén. Ő ennek ellenére nem

került be a súlycsoportja

menedzseltjei közé, ám Sze-

pesi József további olyan jó

eredményeket vár tőle, ami-

vel a juniorkorba átlépve el-

gondolkoztathatja a váloga-

tókat. B. Gy.

ASZTALITENISZ Változatos, felettébb
izgalmas mérkőzés után 6–3-ra győ-
zött a Szekszárdi AC együttese a Kö-
zép-európai Csapatok Ligájában a he-
tedik helyért zajló találkozón a szlovák
Topvár Topolcsány ellen. A meccs hő-
se, a Sáth Sándor szakmai igazgató
által becserélt Madacki Mirella az el-
lenfelet detronizáló győzelme volt. A fi-
atal játékos úgy győzte le a tapasztalt
Komotorkovát, hogy a meccset eldöntő
negyedik szettben ellenfele már 
7–2-re vezetett, de Madacki előbb innét
fordított, majd az ötödik szettben esélyt
sem adott a szlováknak. Az első találko-
zó sikeréhez nagyon kellett Vincze
Andrada magabiztos, győzelmeket ered-
ményező játéka, no és Wittinger megbíz-
ható, s ezúttal eredménye játéka is, no
és az is, hogy párosban a szekszárdiaké
legyen a győzelem. Ezúttal így történt: a
Wittinger–Vincze-duó 3–1-re győzött a
szlovák páros ellen. A jövő keddi,
topolcsányi visszavágó még minden-
képpen nehéznek ígérkezik, de most
már mindenképpen a szekszárdi csa-
pat az esélyesebb a hetedik hely meg-
szerzésére.
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Futballfórum után
Teszler Vendel: „Az MLSZ vázolta, mit akar és mit ad hozzá”

A száztíz évvel ezelőtti esemé-
nyekre emlékezve - ekkor alakul-
tak meg az első budapesti foci-
csapatok - régen nem látott
nagyságú labdarúgófórumot ren-
dezett hét közben a Papp László
Sportarénában a Magyar Labda-
rúgó-szövetség. 

Mintegy 1300, a futballban dolgozó
sportember gyûlt össze, hogy a szek-
cióüléseken új információkat gyûjt-
sön a tudományos igényû, nemzet-
közi kitekintésû elõadásokon. Hall-
hattunk a világ futballjában napjaink-
ban vezetõ spanyol utánpótlás-neve-
lõ modellrõl, egy nagy futball-legen-
dától, Fernando Hierrótól, az ezred-
forduló elõtti és utáni két év Real
Madridjának világklasszis középhát-
védjétõl, mint a spanyol szövetség
technikai igazgatójától, és a vele érke-
zett utánpótlásszakág-vezetõtõl, Gi-
nes Melendeztõl. 

Aztán pódiumra lépett Csányi Sán-
dor, a Magyar Labdarúgó-szövetség
bõ fél éve megválasztott, megváltó-
ként fogadott elnöke, hogy elmondja,
mit terjesztenek elõ szervezetileg, fi-
nanciálisan a közeli napokban, ami
segítheti futballunkat abban, hogy
csökkentse hátrányát a nemzetközi
elittel szemben. Hogy újra a futball le-
gyen a sportok királya mifelénk is,
jobban fejtse ki a benne rejlõ társadal-
mi hatásokat. Nem sokkal a honi
bankvezér elõtt Orbán Viktor minisz-
terelnök is felszólalt a plenáris ülésen
- a sportágnak az eddiginél jóval több
állami forintot ígérve. 

Végigvinni a Bozsik-
programot!

Teszler Vendel, az MLSZ Tolna megyei
instruktora, a Tolle UFC Szekszárd is-
mert edzõje, aki eddig több magyar
utánpótlás-válogatott munkájában is
részt vehetett, talán okkal volt optimis-
ta a fórum után. 

- A magyar labdarúgás minden olyan
szegmensérõl szó volt, amelyen változ-
tatni kellene - értékelt a szekszárdi
szakember, majd rögtön hozzátette: A
múltban megszokott nagy általánosít-
gatások, közhelyek helyett, most
Csányi Sándor fölvázolta azokat az esz-
közöket, módszereket, melyekkel a cé-
lokat el akarjuk érni, s mellé forrásokat
is rendelt. Mint ahogy a miniszterel-
nök is, aki a futballakadémiák, a Bozsik-
program és gyerekfutball fejlesztésére
beígért 2,3 milliárd forintot. 

- Azért ön a szünetben elkezdett
számolgatni: ha ebbõl 1,8 milliárdot
elvisznek az akadémiák, ötszázmillió
a gyerekfutballra és a tömegesítésre
országos szinten kevés lehet, mert
hozzávetõlegesen ennyi pénz állt ren-
delkezésre a Bozsik-program lefújása-
kor is. Nos, mire jutott? - kérdeztem
Teszler Vendelt. 

- Nem lesz forráshiányos a program,
ehhez az összeghez minden bizonnyal
még az MLSZ is hozzá fogja tenni a ma-
gáét. Mert arról már döntött a sportág
vezetése, hogy a Bozsik-programnak
minden korosztályra kiterjesztetve
menni kell, és a pénzügyi hátteret is
megteremtik hozzá. A program min-
denkihez szól: a nõkhöz, a fogyatéko-

sokhoz, a kispályá-
sokhoz, azokhoz
is, akik csak baráti
körben focizgatni
szeretnének, anél-
kül, hogy teszem
azt, egy városi baj-
nokságban szere-
pelnének. Be kell
látni, hogyha nem
tudjuk jelentõsen
növelni a sportág-
ba bevontak, külö-
nösen a legfiata-
labbak számát, akkor azt sem tudjuk
elérni, hogy az akadémiákra még ki-
emelkedõbb adottságú gyerekek ke-
rüljenek. Ez a további felzárkózás, a
nemzetközi versenyképesség szem-
pontjából rendkívül fontos. Hiába lesz
a képzés mindenhol egyre magasabb
szintû, ha gyerekanyag nem lesz a ma-
inál jobb, mind az egyesületekben,
mind az akadémiáknál. 

Csak 112 ezer az igazolt
focisták száma 

-  Mennyien futballoznak ma
igazoltan Magyarországon,

ami a rendszerességet feltéte-
lezi? 

- Most jutottam éppen a hivatalos
adat birtokába, amatõrök, profik, lá-
nyok-fiúk, idõsebbek-fiatalabbak, kö-
zépkorúak közül 112 ezren mond-
hatják el az országban, hogy a foci-
nak hódolnak. 

Ha csak a dán, a norvég, a holland,
a belga, a cseh, a horvát, a szlovén
statisztikai adatokat hasonlítjuk a mi-
énkkel - sajnos, a hármas, négyes,
ötös, vagy annál is nagyobb szorzókat
kell használni - bizony van ok a sajnál-
kozásra!... Hát ezért is tart ott a futbal-
lunk, ahol... B. Gy.

Jeges programok forró teával 
Ismét nagyszerű sportolási lehetőséget kínált a kisgyermekes családoknak

február 26-án szombaton délelőtt a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. által

üzemeltetett jégpálya. A meghirdetett ingyenes programokra a szervezők nagy

örömére közel kétszáz szülő és gyermek ment el, hogy jó levegőn,

testmozgással töltsék együtt ezt a téli napot. A reggeli szabad korcsolyázás

után, a Szekszárdi Vízmű Gemenci Sólymok Jégkorong '96 SE Szupermini-mini

játékosai kápráztatták el a közönséget, fergeteges jégkorong-bemutatójukkal.

Ezután a látogatók játékos vetélkedőkön tehették próbára ügyességüket, ahol

természetesen a jutalom sem maradt el. A nap folytatásaként a Sólymok ifi- és

seniorcsapatainak mérkőzéseit szurkolhatták végig az érdeklődők. A városi

önkormányzat tulajdonában lévő vízmű a programok alatt forró teával és

pogácsával kedveskedett vendégeinek.

Szülõk
szurkolnak 
a kicsiknek
az ügyességi
vetélkedõn
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Teszler Vendel, az MLSZ Tolna megyei instruktora



Szerencsére nem túl gyakran, de elõ-
elõfordul, hogy valaki bosszúból meg-
rongálja haragosa tulajdonát. Az elõzõ
héten két olyan bejelentés is érkezett
a városi rendõrkapitányságra, misze-
rint valaki valamilyen maró anyaggal
öntötte le a sértett autóját, amivel jelen-
tõs kárt okozott neki – tudtam meg
dr. Buda Bernadett századostól. 

A bûnmegelõzési és kommuniká-
ciós referens tapasztalata szerint az
elkövetõt bosszúvágy vezérli (go-
nosz)tette elkövetésében, azaz így
próbálja megtorolni a szomszédja,

ismerõse neki nem tetszõ viselkedé-
sét. De arra is volt már példa, hogy a
becsben tartott családi autó azért
kapta a savfröccsöt, mert az „ellenlá-
bas” nem adott kölcsön pár százezer
forintot a gazfickónak. Kiderült az is,
hogy az efféle rongálás vétségét, oly-
kor bûntettét rendre az éjszaka leple
alatt követik el, nehogy szemtanúja

legyen az esetnek. Ugyan senki nem
is látta a százezer forintos – de a mil-
liós nagyságrend sem kirívó – kár-
okozást, viszont a rendõrség mégis
kibogozta a szálakat, s meglelte az el-
követõt, aki nyilván egy haragos vagy
sértett ember volt.

Az ember alig hinné, micsoda tár-
háza van a bosszúállásnak. Van, aki a

szomszéd autójának kerekeit szúrja
ki, elõfordul, hogy a kert gyümöl
közül vág ki egy–kettõt, vagy éppen
kiemel egy kerítéselemet, amit pár ut
cával odébb hurcol. De arra is vol
da, hogy a dúvad levágta a kisgy
diófaágra erõsített hintáját, majd f
téve a pontot az i-re, a négyzetmét
nyi homokozóban végezte el a dol
Szép mutatvány, nem mondom. Csak
hát a zsivány ilyenkor nem gondol be
le, mi lenne, ha mindez vele és csal
jával történne meg.
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A városi sportcsarnok
jövõ heti programja

MÁRCIUS 7. 19.00–21.00

Városi asztalitenisz-bajnokság
MÁRCIUS 10. 19.00–21.00

Városi asztalitenisz-bajnokság
MÁRCIUS 11. 14.00

UKSE Szekszárd–Siófok KC NB
I/A nõi serdülõ-kézilabdamérkõzés

MÁRCIUS 11. 16.00

UKSE Szekszárd–Siófok KC NB
I/A nõi ifjúsági kézilabda-mérkõzés

MÁRCIUS 11. 18.00

UKSE Szekszárd–Siófok KC NB
I/A nõi felnõtt-kézilabdamérkõzés

MÁRCIUS 12. 9.00–16.00

Siketek SE Futsall Országos 
Bajnokság 

MÁRCIUS 12. 11.00

Szekszárd AC II.–ASE Orosháza
NB I/A nõi asztalitenisz csb. mér

kõzés
MÁRCIUS 12. 18.00

Atomerõmû KSC Szekszárd–
Bajai NKK NB I/A nõi kosárlabd

mérkõzés
MÁRCIUS 13. 18.00

UKSE Szekszárd–Argentína be
mutató kézilabda-mérkõzés

APRÓHIRDETÉS

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

Állandó kiállítások:
• A tolnai táj évezredei az õskortól a hon-
foglalásig • Megelevenedett képek. Egy
kisváros a századfordulón • Örökségünk.
Tolna megye évszázadai
• Pincemúzeumi kiállítás: népigyermekjáték-
és fegyvergyûjtemény (Csak elõre bejelentett
csoportok látogathatják!)
Idõszaki kiállítás:
Démoni ragály: A pestis  
Megnyitó: március 17., csütörtök, 15 óra.
Megtekinthetõ: december 31-ig.
Múzeumi órák 
(diavetítéses elõadások és/vagy tárlatvezeté-
sek a kiállításokban): • Az õskor • A római-
ak Pannóniában • A honfoglaló magyarság
• Szekszárd története • A Sárköz története
és néprajza • Mesterek, népi kismestersé-
gek
Bõvebb felvilágosítás, valamint éves prog-
ramfüzet a múzeumban kérhetõ. 
(Szekszárd, Szent István tér 26. Tel.:
74/316-222, 21-es mellék)
Óvodás foglalkozások
Minden hónap utolsó hetében 10 és 11
órakor kezdõdik elõzetes idõpont-egyezte-
tés alapján.
Márciusban: - A tojáshímzõ és a Húsvéti
csodatál címû kisfilmek vetítése 
Régi ésszel - gyermekkézzel
tematikus sorozat
Kézmûves-foglalkozás minden hónap má-
sodik szerdáján 10–16 óra között, minden
egész órában.
Március 9-én történelmi játszóház prog-
ram: eredeti ’48-as tárgyak interaktív bemu-
tatása, memóriajáték; Kossuth-címer készí-
tése tûzzománc technikával. 

A foglalkozást vezeti: Andrásné Marton
Zsuzsa múzeumpedagógus és Gulyás Éva
kézmûves. Ára: 350 Ft/fõ
Múzeumi szabadegyetem
Tolna megye középiskolás tanulóinak
Minden hónap harmadik péntekjén 8–12
óráig tart. Témakör: A sors embere
Március 18. 8 órától: Czövek Attila: A kó-
kuszolajtól Világosig. Görgey Artúr életpá-
lyája címû elõadása
10 órától: Fakultációs foglalkozások
Múzeumi esték keretében Királyi legen-
dák. Az európai királyi udvarok címû elõ-
adás-sorozat minden hónap utolsó szerdá-
ján 15 órától a múzeum könyvtárában.
Március 30. Dr. Vitári Zsolt: Mûvészetpár-
tolók, katonakirályok és „világálmodók”. A
porosz Hohenzollern-dinasztia címû elõ-
adása 
Tájak, Korok, Múzeumok Klub
Március 8. kedd, 15 óra
- Kirándulás Dombóvárra és Kaposvárra
Március 10. csütörtök, 15 óra
- Balogh András: Lussonium, a római kori

katonai tábor 3D rekonstrukciója 
Március 20. vasárnap, 17.45 óra
- Az Erdõdy Kamarazenekar hangversenye
Pécsen, a Kodály Központban
Március 31. csütörtök, 11.30 óra
- Kirándulás Budapestre: Szent István Bazi-
lika, Postamúzeum megtekintése, majd az
Állami Operaházban Mozart: Figaro házas-
sága címû elõadás megtekintése
MOKK Munkacsoport-találkozó
Március 3-án, csütörtökön, 10 órakor 

IRODALOM HÁZA 
MÉSZÖLY MIKLÓS-MÚZEUM

7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 15.
Tel.: 74/410-783 • www.wmmm.hu
Nyitva: vasárnap és hétfõ kivételével 10–16
óráig. Belépõdíj: felnõtt 600 Ft, nyugdíjas,
diák 300 Ft. Ingyenes látogatási nap: min-
den hónap utolsó szombatja.
Állandó kiállítás:
Mészöly Miklós-emlékkiállítás. 
Múzeumi óra: Mészöly Miklós és Szek-
szárd

WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM
Szekszárd, Szent István tér 26. • Tel./fax: 74/316-222 • www.wmmm.hu • Nyitva: vasárnap és hétfõ kivételével 10–16

óráig • Belépõdíj: felnõtt 600 Ft, nyugdíjas, diák 300 Ft. Ingyenes látogatási nap: minden hónap utolsó szombatja

BABITS MIHÁLY-EMLÉKHÁZ
7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 13. • Tel.: 74/312-154 •

www.wmmm.hu • Nyitva: vasárnap és hétfõ kivételével 10–16 óráig
Belépõdíj: felnõtt 600 Ft, nyugdíjas, diák 300 Ft.

Ingyenes látogatási nap: minden hónap utolsó szombatja

Állandó kiállítások:
• A költõ relikviái szülõházában, családjának egykori otthonában • Dienes

Valéria-emlékszoba • Baka István-emlékszoba • Fazekaspince
Múzeumi óra: Babits Mihály és Szekszárd

Városi krimik: a bosszús szomszéd
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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.

Ruhaosztás
A Magyar Vöröskereszt március 7-én,
hétfõn 8.30–9.30 óráig használtruha-
osztást tart Szekszárdon, a Dózsa Györ-
gy u. 1. szám alatt. Várják tagjaikat, va-
lamint a Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége tagjait, a nagycsa-
ládosokat és minden rászorulót. Vörös-
kereszt-tagoknak a 2011 évi tagdíj be-
fizetésére is lehetõségük lesz.

Vágottcsirke-árusítás
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége a Tolna megyei Vörös-
kereszt Nyugdíjas-alapszervezete már-
cius 16-án hétfõn reggel 6–7 óráig fris-
senvágottcsirke- árusítást tart változat-
lan áron, elõjegyzést március 11-ig foga-
dunk, fogadónapokon hétfõn 8–12-ig
csütörtökön 8–10 óráig személyesen
vagy a 319-739-es telefonon, fogadó-
órán kívül a 319-148-as telefonszámon.

Áramszünet
Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. ér-
tesíti a fogyasztókat, hogy hálózatkorszerû-
sítés miatt MÁRCIUS 11-ÉN8 órától várható-
an 16 óráig Szekszárdon a Balassa utcá-
ban és Porkoláb-völgyben, MÁRCIUS 17-

ÉN  8 órától várhatóan 16 óráig Bátán, a Fõ
u. 105-199., 118-234., József A.u. 1-52.,
Árpád u. 1-12., Kölcsey u. 1-21., Arany
J.u., Dobó K. u. 1-10., Béke u. 1-19.-ig,
MÁRCIUS 17-ÉN 9 órától várhatóan 16 órá-
ig Szekszárdon: Keselyûs, Gemenc, Sió-
torkolati mû és a mellette lévõ lakások,
Szomfova, Veránka területén, MÁRCIUS

23-ÁN 8 órától várhatóan 16 óráig Szek-
szárdon: a Keselyûsi u. 1. sz. (Tüzép) és a
Sport u. területén, MÁRCIUS 25-ÉN 8 órától
várhatóan 16 óráig Szekszárdon, a Kerá-
mia utcában az Otthon utcától az utca vé-
géig és a Bátaszéki úton, MÁRCIUS 29-ÉN

10 órától várhatóan 12 óráig Szekszárdon
a Csap u., Tüzér u., Gemenc u., Kuruc u.,
Vitéz u., Csatár u., Csatári u.-i családi házak
területén, MÁRCIUS 29-ÉN 8 órától várható-
an 10 óráig Szekszárdon, a Lajos kir. u., Dr.
Nagy I. u., Magyar S. u., Dr. Tóth L. u. terü-
letén áramszünet lesz.

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.

Én komolyan aggódom Hagyó
Miklós egészsége miatt. Mint azt
az egyik kereskedelmi csatorna
reggeli mûsorában a minap láthat-
tuk, a „szegény” ember csaknem
negyven kilót fogyott elõzetes le-
tartóztatásának 90 napja alatt.
Meghívtak egy orvosszakértõt is
a beszélgetésre. A szakértõ véle-
ménye szerint több oka is lehet
Hagyó úr fogyásának, ám vélemé-
nye szerint étvágytalanságát nagy-
részt bizonyára az idegi alapon fel-
lépõ stressz okozhatja.

Ezt meg tudom érteni. Ha en-
gem gyanúsítanának több száz-
millió forint elsíbolásával, lehet,
hogy én is unszolva kanalaznám
délben a krumplilevest. 

Egyébiránt a riport nem tért ki
arra a szinte elhanyagolható mo-
mentumra, hogy az emlékeim sze-
rint egykoron igencsak terebélyes
úriember annak idején vajon mi-
tõl hízott meg? 

Nos, mondhatnánk, hogy bizo-
nyára a jó kis budapesti levegõ, a
stresszmentes életmód, a szabad
madarakéhoz hasonlító szárnyalás
boldogító érzése játszhatott mind-
ezekben közre. Bár én Hagyó úr

akkori súlygyarapodását egysze-
rûen csak a jólét pillanatnyi mel-
lékhatásaként aposztrofálnám…

Ki tudja? Ezt a kérdést akkor
nem firtatta egyetlen kereskedel-
mi tv-csatorna sem. 

Nos, mitõl tehát ez a hirtelen jött
aggódás Hagyó úr zsírpárnáinak
tömegváltozása miatt? Azt hiszem,
ez egyfajta természetes velejárója
lehet annak a cinikus szemléletnek,
amely még az elõzõ kormány reg-
nálása idején erõsödött fel ezekben
a médiumokban, ahol mindig is az
volt az „érték” és azok voltak az „ér-
tékes” emberek, amivel vagy akik-
kel nagyobb erkölcsi és tudati rom-
bolást lehetett okozni a magyar em-
berek fejében.

Volt egyszer, még a korábbi
nemzeti kormány idején, egy or-
szágos rendõrfõkapitány, aki ki
merte mondani, hogy etikátlan az,
ha egyesek „bûnözõket menteget-
nek”. Nos, Hagyó úr még nem bû-
nözõ. Még csak gyanúsított, s az is
marad, egészen a jogerõs ítéletig.
Effajta, egészségügyi alapokon
történõ „mentegetése” azonban,
véleményem szerint, a kereskedel-
mi tv-csatorna szándékaival szem-
ben nem szánalmassá, hanem,
csak még gyanúsabbá teszi õt. 

Gyimóthy Levente

Hagyó kilói Szekszárdi zeneiskolások 
kakaókoncertje Dombóvár

Az tavaly õsszel indult sikeres Dombóvár
kaókoncertek sorozat újabb állomását az az iz
galmas találkozás jelentette, mely során ezút
rangos vendégmûvészeket fogadtak a szer
zõk. Csütörtökön este egy fantasztikus rendha
gyó ének-zene órát adott a szekszárdi Gar
nos Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási In
tézmény Liszt Ferenc Zeneiskolájának vál
tott gárdája. Ritka hangszer-összeállítás, egy
a fellépõknek írott kortárs zenei darab és több
énekszám varázsolta el a dombóvári zeneisk
épületében összegyûlteket. Ezúttal sem mar
hatott el a programtámogatók által biztosít
csokoládés kalács és a frissen készült csokol
kakaó, amelybõl jutott még az otthon mar
szekszárdi mûvészbarátoknak is. A megyeszék
hely önkormányzata által kedvezményesen biz
tosított utazás költségeit a Dombó-Coop Zr
zetése vállalta magára. Orova Edina 
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Kontaktlencse Nyíltnap Szász Optikában
március 9-én! Jelentkezzen be most!

Szász Optika, 7100 Szekszárd, Garay tér 10.
(sétáló utcában) Tel: 74 410 883
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