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A HAZAI BAJNOKSÁGRA
FÓKUSZÁLNAK A SZAC
JÁTÉKOSAI

CZIROK RÓBERT:
MUNKÁJA AZ ÖRÖMÖK
FORRÁSA

MUNKÁCSY UTÁN SZÉKELY:

TUDÓS FESTŐMŰVÉSZ 3. OLDAL9. OLDAL 12. OLDAL

Hollós László gombatudóst idézi a ge-
menci erdõ új tanösvénye. A szakaszt
ugyanis a százötven éve Szekszárdon
született természetbúvárra emlékez-
ve adták át rendeltetésének. A pénte-
ki megnyitón Csiszár Angéla rendez-
vényszervezõ, Bodor László erdõgaz-

dálkodási osztályvezetõ és Kaczián
János helytörténész köszöntötte a
résztvevõket, azaz a bonyhádi és õcsé-
nyi diákokat. 

Utóbbiak egyébként a Gemenc
Zrt. szakembereinek segítségével
alakították ki az erdei vasút keselyûsi

megállója melletti, Õcsény 30C nevû
erdõrészletet, melynek immár dísze
a tanösvény. Ezen egyébként a ter-
mészetbarát látogatók hat táblát is ta-
lálhatnak, valamennyi számos érde-
kes információt szolgáltat a Gemenc
élõvilágáról. -id-

Hollóst idézi a tanösvény
Megnyitó ünnepség az erdei vasút keselyûsi megállója mellett 

Bodor László erdõgazdálkodási szakember segített a gyerekeknek eligazodni az új tanösvényen

Ébresztõ Parászta:
indul a program

A „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
program elsõ megállója április 3-4-én
a Parászta patak vonulata lesz. Az akció
célja a patak medrében és környezeté-
ben lévõ illegális hulladéklerakók meg-
szüntetése, az elhanyagolt korlátok
rendbetétele, és hogy mindezt közö-
sen tegyük meg. A programban min-
denkire számítunk.

Találkozó a Tolnai Lajos utcai ját-
szótéren pénteken 15, szombaton 10
órakor lesz, de örömmel várjuk a ké-
sõbb csatlakozókat is. Péntek délután
szeretnénk a patak medrét és közvet-
len környezetét megtisztítani, szom-
baton pedig a korlátokat lefesteni. 

Fontos lenne, hogy az önkéntesek
hozzanak magukkal eszközöket (ge-
reblye, ecset), gumicsizmát és kesz-
tyût. Szeretettel várunk kicsiket és
nagyokat is!

ÓraátállításÓraátállítás

Nyári idõszámítás kezdõdik. Vasár-
nap hajnali két órakor hatvan perc-
cel elõbbre kell állítani az óráinkat.
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FELHÍVÁSOK

Értesítjük Szekszárd MJV lakosságát, hogy
a Polgármesteri Hivatal Városüzemelte-
tési és -fejlesztési Igazgatósága április 6. és
10. között Lomtalanítási akciót tart.
Az egészségügyi miniszter 16/2002.
(IV.10.) EüM rendelete szerint a nagyda-
rabos hulladékot a közterületre kirakni
csak az elszállítás napján lehet. Kérünk
mindenkit aki igénybe kívánja venni az
ingyenes szolgáltatást, hogy a lomtalanítá-
si programban megjelölt lakóhely szerin-
ti szállítás napján helyezze ki hulladéktá-
roló edénye mellé az elszállítandó hulladé-
kot. Nagyobb lakótelepes körzeteknél a
lom hulladék koncentráltabb gyûjtése ér-
dekében külön kérésre az elszállítás nap-
ját megelözõen hulladékgyûjtõ konténe-
rek kerülnek kihelyezésre.

Felhívjuk a Tisztelt Lakók figyelmét,
hogy a szállítás napján reggel 6 óráig he-
lyezzék ki az elszállítandó hulladékot. A
szállítás napján késve kihelyezett hulla-
dékot a Hivatal nem szállítatja el! Az ak-
ció során építési törmeléket, veszélyes
hulladékot, üzemszerû tevékenységbõl
eredõ ipari hulladékot a Hivatal nem
szállíttat el. A fa-, és cserjenyesedék csak
kötegelve, a lomb csak zsákokba kötve
kerül elszállításra.
A lomtalanítással kapcsolatos további in-
formációt a Polgármesteri Hivatal Város-
üzemeltetési és -fejlesztési Igazgatóságán
(Telefon: 74/504-129), az Alisca Terra
Hulladékgazdálkodási Kft. (Szekszárd, Ep-
reskert u. 9., tel.: 74/528-850; hétfõtõl-csü-
törtökig: 800-1600 óra, péntek: 800-1330
óra között), az Alisca Terra Kft és a Szek-
szárdi Vízmû Kft közös ügyfélszolgálati
irodája (Toldi u. 6. sz.; (hétfõ 800-1500,
kedd 930-1700, szerda 800-1500, csütör-
tök 1230-2000, péntek 800-1200 óra kö-
zött) kaphatnak.

Tavaszi lomtalanítási akció indul április 6-án

Felhívás ebek veszettség elleni védõoltására
Szekszárd város magán-állatorvosai értesítik az állat-
tartókat, hogy az évente kötelezõ veszettség elleni vé-
dõoltás és a kötelezõ féreghajtás elvégezhetõ rende-
lõkben, vagy az állat tartási helyén, illetve kedvezmé-
nyes kampányoltás keretében 2009-ben az alábbi he-
lyeken és idõpontokban:

2009. április 6. (hétfõ): Alkotmány u. (Böllér-
bolt) - 7.00-8.30 óráig

2009. április 7. (kedd): Állatorvosi Ambulancia
(dr. Imreh Csanád, Hirling u. 1.) - 7.00-7.55 óráig

Porkoláb-völgy - 8.00-8.30 óráig
Csötönyi-völgy - 8.30-9.00 óráig
2009. április 8. (szerda): Dr. Kocsis Beáta ren-

delõje (Csatári u. 1., orvosi rendelõk fölött) - 7.00-
7.55 óráig

Szekszárd - Szõlõhegy presszó - 8.00-8.50 óráig
Tóth-völgy buszforduló - 9.00-9.30 óráig
2009. április 9. (csütörtök): Remete u. 5. -

7.00-8.00 óráig
Kápolna tér - 8.10-8.50 óráig
2009. április 11. (szombat): József puszta -

7.00-7.30 óráig
Kendergyár - 7.30-7.50 óráig
Ózsák-puszta - 7.50-8.10 óráig
Keselyûs - 8.20-8.40 óráig

Nyámándpuszta - 10.00-10.15 óráig
Béketelep 16. - 10.20-10.50 óráig
2009. április 15. (szerda): Palánk kommunális

- 8.00-8.15 óráig
Fehércsárda - 8.30-8.45 óráig
Siócsárda - 8.50-9.05 óráig
Mocfacsárda - 9.20-9.35 óráig
Újvárosi Kisállat Rendelõ (dr. Jakab Ferenc, Rákó-

czi u. 92.) - 10.00-12.00 és 15.00-17.00 óráig
2009. április 16. (csütörtök): Jobbparászta

buszforduló - 7.00-7.30 óráig
2009. április 20. (hétfõ): Újvárosi Kisállat Ren-

delõ (pótoltás) (dr. Jakab Ferenc, Rákóczi u. 92.) -
15.30-17.00 óráig

2009. április 21. (kedd): Dr. Kocsis Beáta ren-
delõje (pótoltás) (Csatári u. 1., orvosi rendelõk fö-
lött) - 17.00-18.00 óráig

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/2008.
(XII.20.) FMV rendelet alapján az eb tulajdonosa kö-
teles minden három hónaposnál idõsebb ebet ve-
szettség ellen beoltani. Az oltásra az elõzõ évi, kitöl-
tött eboltási igazolványt is el kell vinni. A hivatko-
zott minisztériumi rendelet az újonnan oltott ebek
számára már kötelezõen elõírja az egységes, sorszá-
mozott oltási könyvek kiállítását (a már oltott álla-

tok részére ez csak 2010-tõl lesz kötelezõ). A veszett-
ség elleni védõoltás díja 2.700.- Ft, valamint féreg-
hajtó tablettánként 100 Ft (adag: 1 tabletta/10 kg),
melyet az eb tulajdonosa köteles az állatorvosnak
megfizetni. Újonnan kiállított oltási könyvek ára
300 Ft. A be nem oltott eb tulajdonosa az egyes sza-
bálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII.28.) Korm.
rendelet alapján 50.000.- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal
büntethetõ.

Állatorvosok: dr. Borus István 06-20-9492508; dr.
Hadházy Ákos 06-30-9764776; dr. Imreh Csanád 06-
20-9393049; dr. Jakab Ferenc 06-30-9371906; dr.
Kocsis Beáta 06-30-66628012

2009. Æprilis 6.
Lom kihelyezØs: 6 ó rÆig

I. kö rzet
Árpád utca 
Augusz I. utca 
Baka utca 
Balassa utca 
Batthyány L. utca 
Béla tér 
Berzsenyi D. utca 
Bezerédj utca 
Bólyai J. utca 
Csaba utca 
Csokonai utca
Damjanich J. utca 
Dózsa Gy. utca 
Flórián utca 
Garay tér 
Halász B. utca 
Hrabovszky utca 
József A. utca 
Kapisztrán utca 
Kemény S. utca 
Kiss J. utca 
Kölcsey ltp. 
Liszt F. utca 
Mátyás Király utca
Mészáros L. utca 
Nyár utca 
Patak utca 
Pázmány P. tér 
Petõfi S. utca 
Pollack M. ltp. 
Pollack M. utca
Rákóczi utca 
Rákóczi utca 
Rózsa u.
Rózsamáj utca 
Soós S. utca 
Szakály Testvérek utca 
Széchenyi utca 
Szent István tér 
Szent László utca 
Szluha Gy. utca 
Tavasz utca 
Tinódi utca 
Tompa M. utca 
Tormay B. utca 
Vörösmarty utca 
Wigand J. tér 
Wosinsky ltp. 
Zrínyi M. utca

2009. Æprilis 7.
Lom kihelyezØs: 6 ó rÆig

II. kö rzet
Ady E. utca 
Alisca u. 
Alkony utca 
Alkotmány u. 
Allende utca 
Alpári Gy. utca 
Arany J. utca 
Baráth J. utca 
Barátság utca
Bem utca 
Bencze F. utca 
Benczúr Gy. utca 
Bercsényi utca 
Béri B. Á. utca 
Bertók Róbertné utca 
Bródy S. köz 
Bródy S. utca 
Csalogány utca 
Cseby Fiúk utca 
Cseri J. utca 
Dobó utca 
Dr. Hirling Á. utca 
Fáy A. utca 
Flach I. utca 
Gróf P. utca 
Halasi A. utca 
Háry J. utca 
Holdfény utca 
Holub J. utca 
Honvéd utca 
Jókai utca 
Kecskés F. utca 
Kisfaludy utca 
Kövendi S. utca 
Május 1. utca 
Mikes utca 
Napfény utca 
Népfront utca 
Ocskó L. utca
Perczel M. utca 
Prantner J. utca 
Rozsnyai M. utca 
Sárviz utca 
Szabó D. utca 
Tartsay V. ltp. 
Tartsay V. utca 
Vasvári P. utca 
Wesselényi utca 

2009. Æprilis 8.
Lom kihelyezØs: 6 ó rÆig

III. kö rzet
Aranytó utca
Babits M. utca 
Bajcsy Zs. utca 
Bálint köz 
Bartina köz 
Bartina utca 
Béke telep 
Benedek Apát utca 
Bethlen G. utca 
Bocskai I. utca 
Bocskai köz 
Bogyiszlói utca 
Borzsák utca 
Csapó D. utca 
Erkel F. utca 
Hermann O. utca 
Hosszúvölgy utca 
Hunyadi utca 
Ibolya utca 
Jelky A. utca 
József Puszta
Kablár köz 
Kálvária utca 
Kálvin tér 
Kandó K. utca 
Kápolna tér 
Kendergyár utca
Kerékhegy utca 
Keselyüs
Kilátó utca 
Kinizsi utca 
Kisbödõ utca 
Kiskadarka utca 
Kõrösi Cs. S. utca 
Landler J.utca
Lehel utca 
Leopold L. utca 
Luther tér 
Madách I. utca 
Mérey utca 
Móricz Zs. utca 
Munkácsy M. utca 
Nagybödõ utca 
Nyámánd puszta 
Ózsák puszta
Puskás T. köz 
Puskás T. utca 
Remete utca 
Rövidvölgy utca 
Séd köz 
Semmelweis utca 
Toldi utca 
Újfalussy utca 
Vincellér utca 
Ybl M. ltp. 
Ybl M. utca 

2009. Æprilis 9.
Lom kihelyezØs: 6 ó rÆig

IV. kö rzet
Akácfa utca 
Bakony utca 
Bartók B. utca 
Bikavér utca
Bor utca 
Bottyánhegy  
Bükk utca 
Cserfa utca 
Cserhát utca 
Csonka utca 
Dorogi köz 
Dr. Berze Nagy J. utca 
Dûlõ utca 
Elõhegy utca 
Esze T. utca 
Ezerjó köz 
Ezerjó utca 
Faddi völgy 
Fürdõház utca 
Fürt utca 
Gárdonyi utca 
Hársfa utca 
Illyés Gy. utca 
Kadarka köz 
Kadarka ltp. 
Kadarka utca 
Katona J. utca 
Klapka Gy. ltp. 
Klapka Gy. utca 
Kodály Z. utca 
Kossuth L. utca 
Lisztes völgy 
Lõtér köz 
Martos F. utca 
Mecsek utca 
Muskotály utca 
Nefelejcs köz 
Nefelejcs utca 
Palánki utca 
Parászta utca 
Pince utca 

Présház utca 
Rizling utca 
Ságvári E. utca 
Sauli völgy 
Székely B. utca 
Szüret utca 
Táncsics M. köz 
Táncsics M. utca 

Tanya utca 
Tolnai L. utca 
Vak Bottyán utca 
Vendel utca 
Zápor utca 
Zöldkert utca 

2009. Æprilis 10.
Lom kihelyezØs: 6 ó rÆig

V. kö rzet
Árnyas utca 
Árok utca
Baranya völgy
Barázda utca 
Cinka utca 
Csap utca 
Csatári utca 
Csopak utca 
Dr. Nagy I. utca 
Dr. Tóth L. utca 
Ebes u.
Fagyöngy utca 
Gemenc utca 
Harang utca 
Harmat u.
Hegyalja utca 
Istifán u.
Kalász u. 
Kerámia utca 
Kertész utca 
kis Cinka u.
Kuruc utca 
Lajos Király utca 
Magyar S. utca 
Major utca 
Muskátli utca 
Otthon utca 
Óvoda utca 
Puttonyos utca 
Sárköz utca 
Szekér utca 
Szilas utca 
Szõlõ utca 
Szõlõhegy utca 
Tüske utca 
Tüzér utca 
Vadász utca 
Venyige utca 
Vesszõ utca 
Vitéz utca 
Zengõ utca 
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„Szekszárdon minden idők né-

zettségi rekordját megdöntötte a

Munkácsy-kiállítás, amely külső-

ségeiben és szervezésében is

egyedülálló volt” – jelentette ki

Horváth István polgármester

azon a sajtótájékoztatón, amit az

azonos korban alkotó két festő-

óriás kiállításváltásáról tartottak

a hét elején.

V. H. M.

A polgármester az óriási sikert számok-
kal is alátámasztotta: húszezer 215 je-
gyet váltottak, a tiszteletjegyesekkel
együtt 22 ezer látogatója volt a három
és fél hónapig nyitva tartó tárlatnak.
Az „európai színvonalúvá alakított ga-
lériába” – Mûvészetek Házába – az or-
szág minden megyéjébõl, a fõvárost is
beleértve 225 településrõl és 11 ország-
ból érkeztek látogatók. 

A következõ nagyszabású, azaz a
Székely Bertalan-kiállítás április 4-én
délelõtt 11 órakor új külsõségek kö-
zött nyílik szintén a Mûvészetek Házá-
ban, s június 28-áig tart nyitva.

Baky Péter
festõmûvész, a
Babits Mihály
mûvelõdési ház
igazgatóhelyet-
tese arról adott
t á j é ko z t a t ó t ,
hogy az 1860 és
1880 közötti

idõszak a magyar festészet aranykora
volt, ekkor hazánk vezetõ szerepet
töltött be Európa festészetében, amit
Székely Bertalan, Munkácsy Mihály,
Lotz Károly, Szinyei Merse Pál, Rippl-

Rónai József, Mészöly Géza és Markó
Károly neve fémjelez.

A Magyar Nemzeti Galériából
(MNG) érkezik Székely Bertalan 64
alkotása, melyeknek az összértéke
mintegy 210 millió forint. A korszak
legnagyobb ívû festõmûvészének, az-
az – ahogyan kortársai nevezték – a
tudós festõnek harminc grafikája, 20-
25 olajfestménye, valamint több hí-
res alkotása, illetve azok vázlatai, mint
az Egri nõk, az Ágnes asszony, a Léda
a hattyúval, valamint a mûvész édes-
apjáról készített portréja is látható

lesz. De kiemelkedõ
tájképek, nemzeti
csataképek is kiállí-
tásra kerülnek. A tár-
latot a mûvészettörté-
nész Bakos Zsuzsan-
na, a MNG fõmunka-
társa rendezi. A há-
rom hónap során
ugyancsak folyama-
tosan biztosítják a
tárlatvezetést, lesz
Székely Bertalan aka-
démia, sõt a tárlat ide-
je alatt minden hó-
nap utolsó péntekén
verses-zenés progra-
mokkal várják az ér-
deklõdõket. A felnõtt
belépõjegyek 1600
forintba kerülnek, a
nyugdíjasoknak 800,
a diákoknak 600 fo-
rintot kell fizetniük. 

Horváth István vé-
gezetül arról szólt,
hogy szeretnék, ha
Szekszárdon Székely

Bertalan-kultusz alakulna ki, amit el-
képzelhetõnek tart. Mint fogalma-
zott, kívánatos volna, ha a nagyon
igényes kiállítások feltételei megte-
remtõdhetnének vidéken is. Ez elé
optimistán tekintenek, hiszen Szek-
szárdról Esztergomba utaznak Szé-
kely Bertalan alkotásai. Ezután
Fetzer Róbert, a Tourinform vezetõ-
je a polgármesternek átnyújtotta a
Munkácsy-kiállítás vendégkönyvét,
amibe nemcsak bejegyzések, ha-
nem apróbb, fõként gyermek- raj-
zok is kerültek.

Rekorddöntõ Munkácsy
Székely Bertalan, a tudós festõ képei április 4-tõl láthatóak

Baky Péter

Székely Bertalan: Ágnes asszony

Április elsejétõl nõnek a helyi közleke-
dés tarifái, döntött csütörtöki rendes
ülésén a megyeszékhely közgyûlése. A
menetjegy ára 160, az összvonalas bér-
let 4125, a tanuló/nyugdíjas bérlet
1255 forintba kerül majd.

Sok más határozat mellett egyhan-
gúlag fogadta el a közgyûlés a Szek-
szárd város bora elismerõ cím alapítá-
sáról és adományozásáról szóló ren-
deletét. A címre csak az Országos Bor-
minõsítõ Intézet engedélyével rendel-
kezõ kadarka, kékfrankos és bikavér
palackos borokkal lehet pályázni. Az
április 2-ai borvidéki versenyen dön-
tenek az erre a címre is pályázó borok
minõsítésérõl, az elismerést a Szent
György-napi borünnepen adják át.

Zárt ülésen döntöttek a képviselõk
arról, hogy várhatóan milliárdos ösz-
szegig garanciát vállal a város szek-

szárdi vállalkozások hiteleinek meg-
hosszabbításához, vagy fejlesztéseik-
hez. A  vállalkozásélénkítõ program-
csomag részleteirõl rendkívüli köz-
gyûlésen döntenek majd.

Öt pályázatot nyújt be a város közel
121 millió forintra, 28,5 milliós ön-
erõvel annak érdekében,  hogy öt in-
tézménynél – a bölcsõdénél, három
óvodában és a Garay általános iskolá-
ban – jobb körülmények várják a gye-
rekeket. Tizenötmillió forintra pályá-
zik a megyeszékhely közepes méretû
közösségi busz vásárlásához. Kiírta a
közgyûlés a közcsatornára csatlakozás
idei pályázati feltételeit is. 

Arról is határozott a testület, hogy
36-ra bõvítik a térfigyelõ kamerák
rendszerét. A már meglévõ öt mellett
további 21 kamera helyét a rendõr-
séggel közösen már kijelölték. 

Felkérte a közgyûlés a mûvelõdé-
si bizottságot és a hivatalt, hogy dol-
gozzák ki, miként tanulhatnának a

szekszárdi diákok a tantervbe il-
lesztve a város történelmérõl, akár
már a következõ tanévtõl. 

Szekszárdi hölgy
volt a húszezredik

Minden szekszárdi rekordot megdön-
tött a Munkácsy-kiállítás a Mûvészetek
Házában. A húszezredik látogatót az
utolsó nap Horváth István polgármes-
ter köszöntötte.

A szekszárdi Pesti Vendelné nagyon
meglepõdött, amikor a város vezetõje
egy Munkácsy-albummal ajándékozta
meg a bejáratnál. Mint mondta, min-
denképp meg akarta nézni a mûve-
ket, de eddig nem volt rá ideje, ám így
már örült, hogy az utolsó pillanatra
hagyta a mûvelõdés eme fajtáját.

A nagy érdeklõdésre való tekintet-
tel az utolsó utolsó három napon –
pénteken, szombaton és vasárnap –
„nyújtott mûszakban”, éjjel tizenegy
óráig tekinthették meg a képzõmûvé-
szet barátai a híres magyar festõ alko-
tásait. A tárlat sikerét jelzi: volt, hogy a
látogatók száma egy nap alatt megha-
ladta a hétszázat is, s még az utolsó na-
pon is sokan álltak sorba a kapuban.

A kiállítás Magyarország minden
megyéjébõl, összesen 217 településrõl
vonzott látogatókat Szekszárdra, de a
Munkácsy-képek tizenegy országba,
köztük az Egyesült Államokba és Bra-
zíliába is elvitték városunk jó hírét.

Rendelet a város boráról 
Április elsejétõl növekednek a helyi közlekedés tarifái 

Egymillió forintot osztottak el a legsikeresebb sportklubok között.
Képünkön az UFC képviseletében Fehér Attila veszi át a jutalmat

Horváth István Munkácsy album-
mal lepte meg Pesti Vendelnét
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A polihisztor
Bél Mátyásra
emlékeztek

Az evangélikus templomban emlékez-
tek meg kedden a Bél Mátyásról: a 325
éve született és 260 éve halott polihisz-
tor születésnapját két éve nyilvánítot-
ták a honismeret napjának.

Bél Mátyás író,
evangélikus lel-
kész, történet- és
földrajztudós, al-
kimista munkás-
ságával minde-
nekelõtt az or-
szágot igyekezett
szolgálni. A nyel-
vészetet, pedagó-

giát, történelmet, földrajzot és mezõ-
gazdaságot tanulmányozta elsõsor-
ban. Õ foglalkozott elsõként a magyar
rovásírással, és a nevéhez fûzõdik az
elsõ magyarországi hírlap szerkeszté-
se is csakúgy, mint egy tudós társaság
alapításának a felvetése. XVIII. századi
tudományosságunk e kiemelkedõ
alakja, aki még élete során öt akadé-
mia tagja volt, egy alapvetõ mûvében
megyénkrõl is közzétett adatokat.

Március 24-i születésnapját elõször
2008-ban ünnepelhettük a honisme-
ret napjaként, ennek apropóján ren-
deztek megemlékezést az evangélikus
templomban a Tolna Megyei Egyed
Antal Honismereti Egyesület szerve-
zésében. Köszöntõt mondott az egye-
sület elnöke, Kaczián János. Az evan-
gélikus lelkész hitvallásáról Sefcsik
Zoltán lelkész, a polihisztor munkás-
ságáról Zentai András címzetes gim-
náziumi igazgató beszélt. A rendezvé-
nyen részt vett Halász Péter, a honis-
mereti szövetség elnöke is.  K. P.

A Gemenc Táncsport Egyesület – tánc-
tanáruk Orbán Ferenc – a Nyíregyhá-
zán március 22-én megrendezett Sza-
bolcs Kupa táncversenyen kitûnõen
szerepelt, és több éremmel térhetett
haza.

Fenyvesi Flórián és Pacheco Esther
a junior II. ezüst kategóriában a II. he-
lyezést, a junior II. ezüst standard ka-

tegóriában az I. helyezést szerezték
meg. Balogh Máté és Fetzer Zsófia az
ifjúsági ezüst latin kategóriában II. he-
lyezést, az ifjúsági ezüst standard ka-
tegóriában az I. helyezést, valamint az
ifjúsági arany standard kategóriában
az I. helyezést „táncolták” ki. A ver-
senyzõknek és felkészítõ tanáruknak
szívbõl gratulálunk!

Érmek a Szabolcs Kupáról

Fergeteges néptáncverseny
Három megye mûvészeti iskolásai vetélkedtek a Babitsban

Az Oktatási és Kulturális Minisz-

térium által művészeti iskolák

számára kiírt országos szólótánc

tanulmányi verseny dél-dunántúli

fordulóját az Örökség Gyermek

Népművészeti Egyesület március

19-én rendezte meg a Babits Mi-

hály Művelődési Házban.

Kovács Etelka

A Somogy, Baranya és Tolna megye
összesen nyolc mûvészeti iskolájából
érkezett táncosnövendékek elõször a
kötelezõ, sárközi (Decs, Alsónyék, Bá-
ta, Õcsény, Sárpilis térségébõl szárma-
zó) táncokat mutatták be a színházte-
remben, majd a szabadon választott,
köztük rimóci, somogyi, küküllõmen-
ti, rábaközi táncok következtek.

A négy korosztály (11, 12, 13, és
14-15 évesek) versenyzõi (páros, il-
letve szóló fiú) saját motívumkészle-
tükbõl építkezõ rögtönzött táncot
adtak elõ. Tizenöt produkciójával a
szekszárdi Garay János Általános és
Alapfokú Mûvészeti Iskola vett részt
legnagyobb számban a regionális vá-
logatón.

A produkciókat három, országosan
elismert szakemberbõl álló zsûri bí-
rálta, de Lévai Péter, a testület elnöke,
a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola ad-
junktusa, Farkas Zoltán, táncmûvész
és Fejér Erika táncmûvész az ered-
ményt csak a március 30-án Százha-
lombattán megrendezendõ hetedik,
utolsó régiós forduló után közlik. A te-
rületi válogatók alapján a legjobb 60
produkció jut be az országos fináléba,

amit június 5. és 7. között Szarvason
rendeznek.

Huszárikné Böröcz Zsófia szerint a
szekszárdiaknak jó esélyük van arra,
hogy a békési városban is szerepelje-
nek. A verseny koordinátora elmond-
ta, hogy a szomszédos megyékbõl is
sok szülõ, rokon, ismerõs kísérte el a
versenyzõket. Talán többen jöttek
volna, ha nem munka-, illetve iskola-

idõben tartják a rendezvényt, de így is
népes szurkolótábor buzdította a tán-
cosokat, a színpadról is fergeteges
hangulat sugárzott. A táncosok ke-
délyállapotát a zsûri is értékelte. A szü-
lõk elégedettek voltak a verseny szín-
vonalas megrendezésével, amely kö-
szönhetõ a Babits Mihály Mûvelõdési
Háznak és igazgatójának, Matókné
Kapási Júliának.

A kisebbektõl is színvonalas produkciót láthattunk

Bél Mátyás
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Lezárult az infrastruktúra-fejlesztés
Az autópálya megépítésével az Ipari Parkban lévõ és a környezõ ingatlanok értéke emelkedik

Befejeződött a szekszárdi Ipari

Park közel félmilliárd forintos 

infrastruktúra fejlesztése – tájé-

koztatott a projektzáró rendezvé-

nyen dr. Kiss Gyula, a Szekszárdi

Ipari Park Kft. ügyvezetője.

SzV

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 1998-ban nyerte el az Ipari
Park címet a város ÉK-i határán elhe-
lyezkedõ 30,7 hektáros területre. En-
nek bõvítését a 2004-ben önkormány-
zati tulajdonba került – az Ipari Park
mellett elhelyezkedõ – volt honvédsé-
gi raktárbázis, valamint az adásvétel 
útján szerzett további területek tették
lehetõvé. 

A szekszárdi Ipari Park könnyû
megközelíthetõségének – a Duna-
híd, az épülõ M6-os és az M9-es autó-
pályák közelségének –, valamint a te-
rület további bõvítésének köszönhe-
tõen kitûnõ lehetõséget kínál korsze-
rû üzemek, raktárak, kereskedelmi
egységek kialakulására, betelepülésé-
re, zöld- és barnamezõs beruházások
megvalósítására.

A Szekszárdi Ipari Park Kft. straté-
giai célkitûzése, hogy az általa fejlesz-
tett és üzemeltetett Ipari Parkba bete-
lepült és betelepülni szándékozó vál-
lalkozások számára vonzó infrastruk-
turális, gazdasági és szolgáltatási kör-
nyezetet biztosítson, ezzel is hozzájá-
rulva Szekszárd és kistérségének gaz-
dasági fejlõdéséhez, a foglalkoztatás
növekedéséhez, valamint a Szekszár-
don és kistérségében mûködõ vállal-
kozások és az Ipari Parkba betelepült
vállalkozások közötti kiterjedt gazda-
sági kapcsolatok létrejöttéhez. 

A 2007-es évben a szekszárdi Ipari
Parkban mintegy 20 hektár szabad te-
rület állt a betelepülni szándékozók
rendelkezésére, mai állapot szerint a
még eladható szabad terület nagysága
2,5 hektár egybefüggõ és további
mintegy 1 hektár nem egybefüggõ te-
rület. Az Ipari Park kinõtte belsõ sza-
bad kapacitását.

Tavaly két multinacionális jelentõ-
ségû cég, az Austrotherm Kft. és a
Murexin Kft. kezdett milliárdos érté-
kû beruházást. A jövõben további
projektek indulnak: a Diákétkeztetési
Kft. 6000 adagos központi fõzõkony-

hája és a Tolna Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány jegyezte csarnok-
épületek és Inkubátorház. 

A fejlesztés számokban
A projekt közvetlen célja, az Ipari

Parkon belüli infrastrukturális hiá-
nyosságok megszüntetése, és az Ipari
Park által nyújtott szolgáltatások köré-
nek a bõvítése.

A megépült létesítmények mutatói:
* A területekre betelepülõ vállalko-

zások villamos energiával történõ el-
látása érdekében 3000 kVA teljesítmé-
nyû transzformátor állomások
(2x1000 kVA, illetve 2x630 kVA ), és a
szükséges középfeszültségû földká-
belvezetékek létesítése.

* Az Ipari Park elsõ fejlesztési üte-
mében kiépült ivóvíz és tüzivíz háló-
zat bõvítése, amelynek a tervezett
hossza 1045 méter.

* Az Ipari Park elsõ fejlesztési üte-
mében kiépült szennyvízcsatorna-há-
lózat bõvítése, a jelenlegi beruházás
szerint 724 méter.

* Az Ipari Parki közterületeken épü-
lõ csapadékvíz elvezetés 1896 méter
hosszú. Biztosítani kell a kiépítésre ke-

rülõ csapadékvíz-átemelõ szivattyúte-
lep villamos energia ellátását (150 kW). 

* Az Ipari Park belsõ úthálózat épí-
tése: összesen 6 db út épül, amelyek-
nek hossza 1914 méter. 

* Az internet és a vezetékes telefon-
hálózat a szolgáltató által díjmentesen
kerül kiépítésre. 

* Megépül a terület gázellátását biz-
tosító mintegy 1200 köbméter/óra
teljesítménnyel mûködõ gerincveze-
ték, mely csatlakozási lehetõséget biz-
tosít a betelepült vállalkozásoknak. 

Környezeti tényezõk pozitív alaku-
lása: az M6-os autópálya megépítésé-
vel az Ipari Parkban lévõ és a környe-
zõ ingatlanok értéke jelentõs mérték-
ben megnõ. Az ipari vasút megépíté-
sével olyan szolgáltatást tudna nyújta-
ni a már betelepült és betelepülni
szándékozó vállalkozások számára,
amilyet – tudomásunk szerint – a töb-
bi Ipari Park közül csak kevesen tud-
nak. Ezzel az Ipari Park közúti és vas-
úti szállítási lehetõségekhez való hoz-
záférést tudna biztosítani az ezen szol-
gáltatást igénylõ valamennyi betele-
pült, illetve betelepülni szándékozó
vállalkozás számára.
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Munka Angliában – esküvõ idehaza
Egy magyarokból álló társasággal rendszeresen összejönnek lángos-, vagy éppen pörkölt-partira

Deli Krisztina és Szabó Zoltán jó

ideje egy pár. Közös életüket itt

Szekszárdon, a fecskeházban

kezdték, majd lakásilag egy ap-

rót előbbre léptek, aztán döntöt-

tek: Angliában próbálnak boldo-

gulni. 2007. augusztus 16-án re-

pülőgépre ültek…

V. Horváth Mária

A két szorgalmas, dolgos fiatal nem ta-
gadja, céljuk kizárólag az itteninél jóval
magasabb jövedelem volt. Azóta már
voltak itthon, s most ismét hazalátogat-
tak szüleikhez, a testvérekhez és a ro-
konokhoz. De csak egy hét szabadsá-
got tudtak kivenni. Ez a kis idõ megle-
hetõsen zsúfolt volt. Majd elmondják,
miért.

– Mindent egy megbízható ügynök-
ségen keresztül intéztünk, mert csak
úgy ajánlatos. Kivéve a lakást, ugyanis
a már kint dolgozó barátokhoz költöz-
tünk. – kezdte a beszámolót Krisztina.
Elmondta azt is, hogy a Londontól 130
kilométerre levõ hetvenezer lakosú
Corby nevû kisvárosba mentek.

Magyar kifejezéssel élve egy hatal-
mas zöldségnagykerben helyezked-
tek el. Krisztina szalagra, Zoltán rak-
lapokra pakolta az árut, ami naponta
több tonnát is kitett. Zoltán január-
ban munkahelyet váltott. A speciális
ipari kerámiából megfelelõ eljárás so-
rán olyan sablonok készülnek, ame-
lyek repülõgép-turbinákba, ûrsiklók-
ba, Forma-1-es autókba kerülnek.
Krisztina a régi helyen maradt, ám
kétszer is elõléptették. Elõször mû-
szakvezetõ-helyettes lett, azután egy
kismama helyettesítésére irodai mun-
kára osztották be. De nyilván alapos-
sága, precízsége és megbízhatósága
láttán véglegesítették. Naponta leltá-
roz, ha szükséges, módosítja a készle-
tet, sõt a számlázási reklamációk ren-
dezése is az õ reszortja.   

Ámulok a gyors elõmenetelen, de
Krisztina némi büszkeséggel állít le:

– A cégnél több magyar irodista is
van, sõt két mûszakvezetõ is honfitár-
sunk. Sok külföldit foglalkoztatnak, s
aki jól végzi a munkát, azt elõléptetik.
A jó beosztások nem az angolok privi-
légiumát jelentik. 

A lakásról, pontosabban a lakások-
ról elmondták, kezdetben barátaik-
nak és nekik is egy-egy szobájuk volt,
a többi helyiséget közösen használ-
ták. Mivel jól kerestek, elõször kisebb,
majd nagyobb – három hálószobás,
nagy nappalis és szép kertes – házat
béreltek közösen. Októberben a ba-
rátságot megtartva külön költöztek.
Zoltánék olyan két hálószobás új la-
kást bérelnek, amiért havonta 450
fontot fizetnek.

– A bérleti díj és a teljes rezsi – be-
leértve az internetet is – kettõnk fize-
tésének egyharmadát teszi ki – tu-
dom meg Krisztinától. A minimálbé-
resek öt-hat fontot, vagyis 1600-2000
forintot kapnak óránként. 

Kiderült, hogy munkahelyükre
nem „tömegközlekednek”, hanem sa-
ját autóval járnak. Vagyis két személy-

gépkocsit vásároltak. Már rég meg-
szokták a jobbkormányos autókat, és
a hozzánk képest „fordított” közleke-
dést. Ja, és megszerezték az ottani elõ-
írásoknak megfelelõ jogosítványt.
Ezen jót nevetünk, mivel az angolok
50 évre adják ezt az okmányt. Orvosi
vizsgálaton sem kellett megjelenniük,
csak nyilatkozatot tettek, hogy egész-
ségesek. Igaz, a jogsihoz tartozó kis
„betétkártyát” bizonyos idõközön-
ként el kell küldeniük az adott „szerv-
hez”, s napokon belül kézhez kapják
az újat. 

A beilleszkedés, a barátok és a
szomszédok kérdéskörére kapott vá-
laszok is tartalmaztak érdekességeket.
A fiatal pár remekül alkalmazkodott
az új körülményekhez. Vagy húszfõs,
magyarokból álló társaságukkal rend-
szeresen összejönnek lángos-, vagy
éppen pörkölt-partira. A szomszé-
dok? Ahogy sejtettem.

– Udvariasan köszönünk, vagy inte-
getünk egymásnak. Ennyi. Bár télen a
szokatlan nagy hó miatt összeeszká-
báltunk egy hólapátot. Mivel odakint
ilyent nem lehet vásárolni, néhány
szomszéd kölcsönkérte tõlünk.

Krisztina és Zoltán állatbarátok. A
kimenetelkor nehezen váltak meg két
cicájuktól, de gondoskodtak a jó gaz-
dikról. Most halaik vannak. Amikor
megvásárolták az akváriumot az elõ-
írás szerinti szükséges felszerelések-
kel együtt, komoly írásos nyilatkoza-
tot kellett tenniük, hogy jól gondos-
kodnak a parányi lényekrõl. Ha netán
elpusztul egy, azt vissza kell vinni az
üzletbe, ahol megfelelõ vizsgálatnak
vetik alá. 

Állatvédelmi törvényük nagyon szi-
gorú, de nagyon jó.

– Az angol szokásokat nem vettük
át, például ugyanúgy és ugyanannyit
teázunk, illetve kávézunk, mint koráb-
ban itthon. 

Zoltán még nincs a legjobb barát-
ságban az angollal, de már simán bol-
dogul. Krisztina, bár szerénykedik,
remekül bírja a nyelvet. Igaz, õ már
középiskolában megszerezte a felsõ-
fokú német nyelvvizsgát. Ez jó „segít-
sége” volt.

– Akik külföldön vállalnak munkát,
jó, ha beszélik az ottani nyelvet. Ra-
gaszkodjanak az ügynökséghez, és le-
gyenek óvatosak a vágyakkal – mond-
ják kérésemre a vállalkozó kedvû ha-
zánkfiainak szóló tanácsokat. Meg-
jegyzik azt is, hogy a recesszió Angliá-
ban is érzõdik.

Krisztina ujján három brillkõvel dí-
szített fehérarany gyûrû csillog. Zol-
tántól, a londoni leánykérésen kapta.
S itt érkeztünk el az írás elején tett ígé-
retünkhöz:

– Augusztus 20-án összeházaso-
dunk, természetesen itthon. Mivel ad-
dig már nem jövünk, most kellett in-
téznünk a hivatalos dolgokat. Egy-
részt ezért voltunk folytonos rohanás-
ban, másrészt pedig minden rokont
látni akartunk. Szülõket, nagyszülõket
és Zoli nõvérének másfél éves kisfiát,
Benjamint. Vele eddig még csak egy-
szer találkoztunk.

Deli Krisztina és Szabó Zoltán: Angliában kezdtek új életet

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK:

* A tolnai táj évezredei az õskortól a
honfoglalásig;

* Megelevenedett képek. Egy kisvá-
ros a századfordulón;

* Örökségünk. Tolna megye évszá-
zadai;

* Pincemúzeumi kiállítás: népi
gyermekjáték- és fegyvergyûjtemény
(Csak elõre bejelentett csoportok lá-
togathatják!)

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS:

Térbe zárt pillanat címû kiállítás a
Magyar Nemzeti Múzeum anyagából.

Megtekinthetõ: 2009. május 31-ig 
MÚZEUMI ÓRÁK

Diavetítéses elõadások és /vagy tár-
latvezetések a kiállításokban. Bõvebb
felvilágosítás, valamint éves program-
füzet a múzeumban (Szent István tér
26. Tel.: 74/316-222, Andrásné)

FORDÍTOTT NAP A MÚZEUMBAN 

Április 1-jén, szerdán, 10-16 óra kö-
zött Kalandtúra pincétõl a padlásig.

ÓVODÁS FOGLALKOZÁSOK

Minden hónap utolsó hetében 10
és 11 órakor kezdõdik elõzetes idõ-
pont-egyeztetés alapján. Áprilisban:
Háziállatok. A csirke és a kacsa címû
kisfilmek vetítése; interaktív foglala-
tosságok.

RÉGI ÉSSZEL – GYERMEKKÉZZEL 

Kézmûves foglalkoztató gyerme-
keknek. Április 8-án, szerdán, 10-16
óra között húsvéti játszóház: ismerke-
dés a húsvéti népszokásokkal, tojás-
festés, írókázás sárközi motívumok-
kal a bátai Dr. Lehel Péterné, a Nép-
mûvészet Ifjú mestere vezetésével

HONISMERETI SZAKKÖR

Tolna megyei középiskolásoknak
minden hónap harmadik péntekén 8-
12 óráig. Téma: Tolna megye építésze-
ti emlékei. Április 17., 8 óra: Dr. Ko-
vács Sándor: A népi építészet. 10 óra:
Belvárosi séta. Szekszárdi tanyák, a
felsõváros parasztházai

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK KLUB

Április 2. csütörtök, 14.30 óra
Mesemondó székely est a sióagárdi

Leányvárban Faddi Varga János kirá-
lyi fõszakácsnál

Április 3. péntek, 13.30 óra
Kirándulás Budapestre: A Sziklakór-

ház megtekintése vezetéssel, este Az
Operaház fantomja címû elõadás a
Madách Színházban.

Április 16. csütörtök, 15 óra
A Megyeházi kiállítások megtekin-

tése tárlatvezetéssel
Április 28. kedd, 15 óra:
Kirándulás a Bakonyban, a Dég-

Zirc-Bakonyszentlászló útvonalon.
(Honlap: www.wmmm..hu)

WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM ÁPRILISI PROGRAMJAI
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A változások éve volt a 2008-as
A mûszaki mentések száma majdnem duplája volt a tûzesetekének

A mintegy 110 ezer fő elsődleges

védelmét biztosító szekszárdi

tűzoltóság parancsnoka állo-

mánygyűlésen értékelte az el-

múlt esztendőt, melyet – a 2007-

es után ismét – a változások évé-

nek nevezett.

KoP

Az évértékelõn Sarkadi Ferenc alezre-
des, szekszárdi tûzoltó-parancsnok el-
mondta: jelentõs jogszabályok változá-
sai közepette, elõre nem tervezhetõ
feladatok elvégzése mellett is végrehaj-
tották a lánglovagok az elõzõ évi mun-
katervben foglaltakat. A testület 2008-
ban végzett munkájáért Horváth Ist-
ván polgármester is köszönetet mon-
dott, Mácsai Antal ezredes, megyénk
katasztrófavédelmi igazgatója pedig az
elkövetkezõ kihívásoknak való megfe-
lelés szükségességét vázolta.

– Ismét a válto-
zások évét tud-
hatja maga mö-
gött a szekszárdi
tûzoltó-parancs-
nokság – fogal-
mazott Sarkadi
alezredes. – Az ál-
lomány létszáma
nyolc fõvel növe-

kedett; a testület átlagéletkora így je-
lenleg 35 év. Ez alacsonynak tekinthe-
tõ, szemben a tûzoltógépjármûvek 11
és fél évével, ami a két kiöregedõ fecs-

kendõnek és a matuzsálemi kort meg-
élt mûszaki mentõszernek köszönhe-
tõ. A közeljövõben két gépjármû be-
szerzése várható, ami a helyzet javulá-
sát eredményezi majd.

Tavaly a szekszárdi tûzoltók 671 ri-
asztásából több mint 200 volt a tûz-
eset, s ennek majdnem kétszerese a
mûszaki mentés: elõbbi adat csökke-
nõ, utóbbi növekvõ tendenciát mu-
tat. Nõtt a káreseteknél elhunytak szá-
ma is (13-ra), a sérülteké viszont mér-
séklõdött, hasonlóan a vaklármák szá-
mához. Az 1250 km2-en, 45 települé-
sen élõ 112 ezer fõ védelmét ellátó
tûzoltóság munkájának egyre na-
gyobb részét teszik ki a fakivágások,
vízszivattyúzások és a számos eset-

ben nem feltétlenül tûzoltói beavatko-
zást igénylõ méh- vagy darázsfészkek
eltávolítása.

Az éves szinten mintegy 1700-ra
emelkedett szakhatósági eljárások
számának további növekedése várha-
tó 2009-ben, az M6-os elkészültével
pedig a feladatok jellegének változá-
sára kell felkészülniük a lánglova-
goknak.

Az állománygyûlésen kiemelkedõ
munkájáért aranygyûrût vehetett át
Fehér Zoltán 60. születésnapja alkal-
mából. Tûzoltó-hadnaggyá nevezték
ki Kosztolányi Péter fõtörzsõrmes-
tert, és soron kívül tûzoltó-százados-
sá léptették elõ Karaszi Péter fõhad-
nagyot.

Közel ötezer alkalommal, több mint
890 órában szolgálták a megyei kór-
ház betegeit a szekszárdi „Méltósággal
az út végén” Hospice Alapítvány ön-
kéntesei a 2008-as esztendõben.

A fentieket Gliedné Tillmann Erzsé-
bet, a fennállásának ötödik évforduló-
ját ünneplõ alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke mondta el a szerdán meg-
tartott kuratóriumi ülésen. A hospice
mozgalom célja a végstádiumú – elsõ-
sorban daganatos –
betegek emberi mél-
tóságának életük vég-
égi való megõrzésé-
hez nyújtott szeretet-
teljes testi-lelki gondo-
zás, segítségnyújtás, a
hozzátartozók támo-
gatása. A megyei kór-
házban 2003-óta mû-
ködik hospice szolgá-
lat, jelenleg 14 önkén-
tes bevonásával dol-
goznak. A távlati cél
egy hospice osztály

kialakítása, ahol mind a betegek, mind
hozzátartozóik méltó módon élnék
meg a nehéz idõszakot.

Az alapítvány munkájáról elismerõ-
en szólt dr. Muth Lajos, a megyei kór-
ház fõigazgatója, és reményét fejezte
ki, hogy a hospice szemlélet egyre in-
kább elterjed. Az alapító Szekszárdi
Nõegylet Egyesület nevében Szabó
Zsoltné elnök köszönte meg az ön-
kéntesek munkáját. 

Az alapítvány leg-
nagyobb támogatója
a Rotary Club Szek-
szárd. Villi János so-
ros elnök elismerését
fejezte ki a végzett
munka iránt, és bizto-
sította a kuratóriu-
mot a további támo-
gatásról. A Rotary
Club Szekszárd az el-
múlt öt évben össze-
sen 1 millió forinttal
támogatta az alapít-
ványt. V. M.

Méltóság az utolsó percig 
Önkéntesek segítenek a kórház betegeinek

Már csak zongorázni szeretne
Beszélgetés Regõs Róbert zongoramûvésszel

Regős Róbert március 18-án

adott hangversenyt a Liszt Fe-

renc Zeneiskolában, majd 20-án

sikeres, jó hangulatú kurzust tar-

tott iskolánk zongoraversenyre

készülő növendékeinek.

Lakatos Orsolya

A telt házas koncerten a lírikus alkatú
mûvész elõadásában egy Mozart-, 
majd egy Beethoven-szonátát, vala-
mint Schumann C-dúr fantáziáját hall-
hattuk. Regõs elmondta, hogy Mozart
igen megrendítõ Appassionata szoná-
tájával tudatosan várt, míg ötvenéves
kora körül elég érettnek tartotta magát
hozzá. Sokszor elõfordul vele, hogy „el-
kapja” egy mû, és hosszú ideig fogva
tartja. Így érez most a Schumann-da-
rabbal kapcsolatban is, melynek zenei
világa rendkívül közel áll hozzá. Nagy
lelkesedéssel fogott a megtanulásához,
közel egy éve gyakorolja, csiszolgatja,
s igyekszik minél több hangversenyen
bemutatni.

– A romantikusokon kívül mit ját-
szik a legszívesebben?

– Kifejezetten kedvelem a kortárs
zenét, több õsbemutatóban is részt
vettem, de nagyon megválogatom,
mit játszom. Nem látok ellentétet a
tradicionális és a modern zene kö-
zött. Úgy érzem, mióta kortárs zené-
vel is foglalkozom, sokkal közelebb
kerültem Bach-hoz, Mozarthoz, de a
romantikusokhoz is.

Regõs Róbert Kalocsán kezdett
zongorázni Gidófalvi Ilonánál, aki
Bartók Béla növendéke volt. A Liszt
Ferenc Zeneakadémián diplomázott,
majd a grazi Zeneakadémián folytatta
tanulmányait. Késõbb Hannoverben
tanult tovább Karl Engel professzor
keze alatt. Közel négy évtizeden át a
müncheni Fachakademie für Music
tanára volt. Közben folyamatosan
koncertezett, mostanában már kizá-
rólag ennek él. Egy kis faluban lakik,
ahol háborítatlanul gyakorolhat. Két
felnõtt gyermeke van, unokája, Bene-
dek másfél éves.

A tûzoltók segítenek a természeti károk helyszínén is

Sarkadi Ferenc

Gliedné Tillmann Erzsébet
tartott beszámolót

EGYPERCES KRIMI

Ellenõrzések és akciók
a lakosság érdekében

Tapasztalhatjuk, hogy a rend õrei egy-
re gyakrabban ellenõrzik a gépjármûve-
ket, esetleg a benne utazókat. Szabácsy
Szabolcs õrnagy, a Szekszárdi Rendõr-
kapitányság közrendvédelmi osztályve-
zetõje elmondta, hogy a fokozott közle-
kedési és közrendvédelmi ellenõrzése-
ket, illetve célzott akciókat az országos
rendõrfõkapitány rendelte el az egész
ország területén.

Szabácsy õrnagy kifejtette, hogy a
kontrollok során elkérik a kocsi papír-
jait, olykor a gépkocsi vezetõjének ok-
mányait is. Amennyiben valami rend-
elleneset tapasztalnak, akár a jármû-
vet is átvizsgálják, vagy megszondáz-
tatják a sofõrt. Az osztályvezetõ hozzá-
tette, hogy az alkalomszerû, illetve fo-
lyamatos ellenõrzés a prevenciót, illet-
ve a bûnözõk kézre kerítését szolgálja.
Bár – mint hozzáfûzte – szerencsére
nálunk a jelenleg tapasztalható orszá-
gos tendencia nem jellemzõ, vagy
csak enyhe fokban.

Vajon miként fogadja a lakosság,
hogy a rendõrök egyre gyakrabban
„lestoppolják” az utazókat? Szabácsy
õrnagy tapasztalata szerint a többség
nem türelmetlen, de vannak, akik nyû-
gössé válnak. Olyan esetekben, ami-
kor a leállított jármûben utazó igazol-
ja, hogy fontos ügyben idõre siet, azt
pillanatokon belül útjára bocsátják.

Az osztályvezetõ kiemelte, hogy
intézkedéseik a bûnelkövetõk kiszû-
rését, egyben a lakosság érdekét
szolgálják. - hm -
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Kadarkakutatás a borvidéken
Az õsi ültetvények klónjai lazább fürtöt, mélyebb színt adnak a fajtának

Kadarka. A szőlő, amely olyan ízt,

zamatot és színt ad, ami mellett

még egy francia borász sem tud

szó nélkül elmenni. Ezt nem a

nyilvánvalóan elfogult borászaink

terjesztik, de e sorok írójának is

volt szerencséje megtapasztalni,

amikor 2000 májusában az Euró-

pai Bortermelő Régiók kongresz-

szusának házigazdája volt a me-

gye és Szekszárd városa.

Bálint György

A világfajták és néhány mifelénk ho-
nos fajta kóstolgatása, az elismerõ bó-
logatás közepette csak és kizárólag a
kadarkából kértek többször is a fran-
cia, a spanyol és az olasz delegáció szak-
értõ tagjai. Sõt, amikor tudomásukra
jutott, hogy eme pikáns fajtát még ha-
gyományos gyalogmûvelésû módon is
termesztik, a francia hegybíró kedvé-
ért megálltunk Sióagárdnál egy progra-
mon kívüli kadarkaszemlére.

Nos, kadarka-ügyben nem történik
annyi, amennyinek kellene, hogy a
borvidék elsõszámú kuriózumának
tekinthetõ fajta tényleg kitörési pont
lehessen egy ráépített, sosem volt
mértékû marketinggel. Persze, azok-
nak sincs igazuk, akik felszínes isme-
reteik alapján legyintenek a témára:
„több a jópofa duma, mint a tett ka-
darka-ügyben”. A termesztési kocká-
zatok ellenére a zászlóshajós élcsapat-
ban szinte minden birtokon nõtt a te-
lepítések száma, a kertbarátkör verse-
nyén is találkozhattunk szép számmal
vele, no és az újsütetû bikavér-rende-
let okán megkerülhetetlen ez a fajta.

Ha „beütne” több tízezer palackos
megrendelés kizárólag kadarkára, bi-
zony gondban lenne a borvidék – ami
itt terem, abból sehonnan sem szerez-
hetõ be egyetlen palack se. Ebben a
formában, ezen beltartalmi értékek-
kel nem lelhetõ fel másutt az egész
glóbuszon. Ezért is, no meg azért is le-
gyen belõle hát a lehetõ legjobb minõ-
ség, mert a bikavér kellõ – az egrieké-
tõl karakterében eltérõ – megbolon-
dításához egyre több kell belõle. Fog-
lalkozni kell, nem csak a retorika
szintjén, a nálunk honos kadarkával.

A lokálpatriotizmustól vezérelve,
kellõ komolysággal – egy kicsit a ku-
lisszák mögött – három évvel ezelõtt
mindez megtörtént: a pécsi kutatóin-
tézettel közösen folyik egy tudomá-
nyos igényû kísérlet a Heimann családi
birtok Iván-völgyi ültetvényén. A kér-
dés: ha beoltjuk fél évszázaddal ezelõt-
ti kadarka-klónokkal a mostani ültetvé-
nyeket, mit ad hozzá, esetleg mit vesz
el a mostaniból. Felettébb izgalmas
kérdés, s ez ügyben, a közeli napokban
éppúgy leült vagy félszáz borász az asz-
talhoz, mint egy évvel ezelõtt.

A kadarka-jelleg
nem tûnhet el

– Második éve, hogy termést szüre-
teltünk ezekrõl az átoltott klónokról.
Immár két év kóstolási jegyzõkönyvei
állnak rendelkezésre, s vannak egybe-
csengések a két év alapján – mondta
Heimann Zoltánné, a kísérlet helyszí-
néül szolgáló családi birtok házigazda
szakértõje. – Elõször azt néztük meg,
hogy miként a természet adta, termés-
korlátozás nélkül mit mutatnak ezek a

szõlõk. Rengeteg paramétert lehet vál-
toztatni, hogy kialakuljon a végsõ ered-
mény, de a két év tapasztalata alapján is
látszik két vonal. Az egyik a világosabb
színû, igen fûszeres dominanciával,
amit mi itt Szekszárdon kadarka-jelleg-
nek mondunk. Ezen belül is akadnak
az ínyencek, fajtaszimpatizáns fogyasz-
tók számára különlegességek. Van egy
másik vonal: ez komolyabb, mélyebb
színeket takar, ezek a valóban régi, öt-
ven-hatvan évvel ezelõtti ültetvények-
rõl származnak. A tudományos megál-
lapítás szerint ezek a klónok az olasz
kadarkában találhatóak, ezek adják a
mélyebb színeket, amelyek azért meg-
találhatóak a szekszárdi ültetvények-
ben. Ezekre a lazább fürt, a hosszúkás
szem, vastagabb héj és alkalmasint az a
jellemzõ, hogy tanninokban, cserzõ-
anyagokban nagyon gazdagok.

Közös nevezõre lelhetnek

– Ez utóbbi mindenképen érdekes-
ség, inkább a villányi borvidékre
jellemzõ, mint az itteni vörös faj-
tákra.

– Általában nem jellemzõ, de ezek-
re a kadarkákra úgy tûnik mégis. Az
ezzel párhuzamosan zajló genetikai
vizsgálat majd igazolja, s ez is szolgál-
tathat különleges eredményekkel. Ar-
ra jutottunk, hogy igazán mindkét vo-
nalra szükség van, és ezek közül kelle-
ne a legjobbat kiválasztani, mégpedig
úgy, hogy a vastagabb vörösboros alá-
támasztás is megmaradjon, miközben
természetesen a fûszeres jelleg sem
veszhet el. Mi úgy látjuk, hogy most
már föltûntek ebbõl a szempontból fi-
gyelemreméltó klónok, amit érdemes
lesz egy-két házasításban kipróbálni.

– Már most a bõség zavara jellem-
zõ. Nehéz lesz irányadó konklúzi-
óra jutni, nem gondolja?

– Valamiféle fõ csapásirányt min-
denképen meg lehet majd határozni a
kísérlet végén. Mostanság az úgyneve-
zett P9-es klón az elterjedt. Ezekre a
tömör fürt, a vékonyabb héj, a beteg-
ségekre való érzékenység a jellemzõ,
ami ugye távolabb viszi a gazdákat a
termesztéstõl, az újabb telepítésektõl.
A kísérlet célja: találjuk meg a ter-
mesztési biztonsághoz vezetõ utat az
õskadarkákban rejlõ tulajdonságok át-
plántálásával. Roppant izgalmas, jövõ-
bemutató kérdés – a kutatóintézet-
nek persze még alá kell támasztania
néhány dolgot –, de az idei mustra is
jelezte: összehozható a közös nevezõ.

Quadris díjas lett a Takler Pince bora
Nyolcadik alkalommal rendezték meg az országos Syngenta Borversenyt

Takler Ferenc borász Czigány Tibor (balról), a Syngenta ügyvezetõ
igazgatója és Petter László ügyfélkapcsolati vezetõ társaságában

Idén 3 hazai bort tüntettek ki Quadris
Díjjal hazánk egyik legnagyobb és szak-
mai körökben legelismertebb borver-
senyén, az Országos Syngenta Borver-
senyen. A 366 bor és 152 borász rész-
vétele mellett zajló verseny díjátadó gá-
lájára és az azt megelõzõ Szõlész-bo-
rász találkozóra ebben az évben már-
cius 12-én Siófokon került sor.

Immár hagyomány, hogy minden
március elején a Syngenta közös szak-
mai tanácskozásra invitálja az ország
szõlészeit és borászait, amelynek
fénypontja a Syngenta Borverseny
ünnepélyes eredményhirdetése.

A korábban meghirdetett verseny-
re az ország 22 borvidékérõl érkeztek
nevezések:  152 versenyzõ 366 bora
vett részt a megmérettetésben, ami
hazai viszonylatban kiemelkedõen
magas részvételnek számít. Az

elõzsûri által már besorolt borok érté-
kelését gyakorlott, borminõsítõ bírá-
lók végezték, 100 pontos bírálati rend-
szerben. A 2009-es évben a minta-
szám csökkentése érdekében fontos
szempont volt, hogy vörösboroknál
csak a 2007-es év termékeit nevezhet-
ték. Kuriózumként két pezsgõt és két
pálinkát bírálhattak a zsûri tagjai.

Az idei évben három kiváló bor
nyerte el a Quadris díjat, közte a
Takler Pincészet 2006-os Szekszárdi
Cuvée bora. A Baron von Twickel
Szõlõbirtok (Szekszárd Zrt.) 2005-ös
Kadarka (Kajmád) bora nagy arany-
érmet kapott. A szekszárdi pincésze-
tek közül aranyérmes lett: a Mészá-
ros Borház Kft., a Tringa Kft., Vida
Péter, az Aranyfürt Mg. Szövetkezet,
a Sebestyén Pince, Prantner Ferenc
és a Heimann Családi Birtok.
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Munkája az örömök forrása
Czirok Róbert: „Mindenben a tradicionális dolgok felé hajlok”

Kindl Gábor, az ismert televíziós

egy szintén igen kreatív és sokol-

dalú férfiút javasolt mostani be-

szélgetőpartneremül. Czirok Ró-

bert vallomása következik – ké-

résére – kis részben a tetoválás-

ról, nagyobb terjedelemben

egyéb, ugyancsak alkotómunkát

jelentő „szerelmeiről”.

V. Horváth Mária

– Nem kérem pulcsija levételére, de
mondja el, milyen „tetkói" vannak.

– Megmutatom, bár nem szoktam
ezzel dicsekedni. Mindkét karomat
teljesen beborítja a tetoválás. Egy bu-
dapesti barátom bõ egyéves munkája.
Érdekes, hogy engem rendszerint a te-
toválásról kérdeznek, bár igaz, az tett
ismertté.

– Vannak, akik mûvészetnek tart-
ják a tetoválást…

– Legalábbis igyekszik csatlakozni
az elfogadottabb mûvészetek közé, de
mégiscsak egy szubkulturális dologról
van szó.

– Napjainkban igen divatos, már-
már virágkorát éli.

– Sajnos, hogy divatos. Én magam
nem kultiválom a divatot, másképpen
fogalmazva, divatból ne tetováltasson
az ember. 

– Hanem?
– Legyen az illetõ egyéniségének

plusz megnyilvánulása, s csak az teto-
váltasson, aki azt viselni is tudja. Hoz-
záteszem, hogy e mûfajnak kortól,
nemtõl, végzettségtõl és sok mástól
függetlennek kell lennie, csak magától
a viselõjétõl nem. Újból hangsúlyo-
zom: a divat és a tetoválás egyszerûen
nem fér össze. Hiszen az utóbbi örök-
re szól, a divat pedig folyton változik.

– Bõ tíz éve nyitotta meg tetováló
szalonját. Van forgalma, aminek
nyilván a bejelentkezés az alapja.

– Kizárólag elõjegyzés alapján dol-
gozom. Általában két-három hétre elõ-
re betelik a naptáram. Van, aki konk-
rét elképzeléssel érkezik, van, aki
igényli a javaslatomat. Vannak fotóim,
katalógusaim, az internet pedig kifeje-
zetten nagy segítséget jelent. Számos
nemzetközi portálon fent vagyok. Jár-
nak hozzám Finnországból, Ausztriá-
ból, Szerbiából, Horvátországból is.

– Jó híre szájról szájra is terjed,
akár a népmese.

– Legalábbis remélem, de ismerhet-
nek a tetováló magazinból is, amely-
ben saját rovatom van, mellette min-
den évben én tudósítok Londonból, a
világ legnagyobb tetováló fesztiváljá-

ról. Számomra az írás is öröm, nagyon
szívesen készítek interjúkat.

– Melyik stílust, vagy módszert al-
kalmazza a tetoválásban? 

– Ez jó kérdés, hiszen ahány kultú-
ra, annyi tetoválás. Japánban böködik,
Polinéziában ütögetik, én géppel dol-
gozom.

– Hallani, hogy például a nagyszü-
lõk unokájuk középiskolai ballagá-
sára tetoválást ajándékoznak.

– Ehhez nagyon érdekes története-
im kapcsolódnak. Pácienseim között
volt egy fiatal pap, aki felszentelését
követõen szüleivel keresett fel, s õk fi-
nanszírozták fiuk tetoválását.

– Született szekszárdi?
– Székesfehérváron születtem, de

hatéves koromtól, 1979-tõl Szekszár-
don élek. Édesanyám fõnõvér volt a
kórházban, magam is dolgoztam mû-
tõssegédként, sõt a család majd min-
den tagja az egészségügyben mozgott.
El is kezdtem az egészségügyi szakis-
kolát, de végül a Garay gimnáziumban
érettségiztem. A tanulmányaimat
folytatva marketing-menedzser vég-
zettséget szereztem. 

– Miközben számos figyelemre mél-
tó dolog történt.

– Így igaz, de kicsit korábbról indí-
tok. Egész kicsi korom óta rajzolok.
Évekig jártam Baky Péterék mûvészte-
lepére, fõként kollázsokat készítettem.
Amikor megtudtam, hogy millenniu-

mi kiállításra készülnek a Tolna me-
gyében alkotó, illetve innen elszárma-
zott képzõmûvészek, s várják az alko-
tásokat, nyomban benyújtottam há-
rom pályamunkát. Közülük kettõt be-
zsûriztek, noha amatõr voltam, így
1996-ban a Mûvészetek Házában látha-
tó volt két táblaképem is.

– Mi a meghatározója akár a teto-
válásainak, akár a grafikáinak?

– Mindenben a tradicionális dol-
gok felé hajlok, a motívumokat illetõ-
en is szívesen nyúlok vissza a régmúlt
idõkhöz.

– Mi mindennel foglalkozik még? 
– Vannak grafikai, alkalmazott grafi-

kai megbízásaim, én készítettem el
egy amerikai film plakátját, de csinál-
tam CD-borítókat, könyvillusztráció-
kat. Sok-sok cég arculatát terveztem
meg, dekoráltam autót, motort, repü-
lõt, motorcsónakot. Festettem fémre,
fára, falra, vászonra. Az alkalmazott
grafika világában rendre új „játszótere-
ket” fedezek fel magamnak. Nagyon
szeretek boroscímkéket tervezni.
Büszkeséggel tölt el, hogy – bár csak
nagyon kis mértékben – magam is
hozzájárulhatok a szekszárdi borok tö-
retlen sikeréhez.

– Sorolna neveket?
– Szívesen. Takler, Tringa, Márkvárt,

Módos… Nagy megtiszteltetés, egyben
kihívás együttmûködni az ilyen nagy-
nevû borértõkkel. Külön szólok a
Takler pincészetrõl, amelynek én va-

gyok a grafikusa, beleértve az üzleti
nyomtatványoktól a boroscímkékig
mindent.

– A tervezést megelõzõen meg is
kóstolja az adott borokat?

– Hogyne, az elengedhetetlen. Aho-
gyan az is, hogy rengeteget beszélges-
sünk a borról, a szõlõrõl a gazdával.
Mindezek indítják el a fantáziámat. A
közös munka eredményének egy-
aránt tükröznie kell a saját és a meg-
rendelõ, de a vevõk ízlését is. Nem
mindegy, hogy milyen címkével kerül-
nek a hazai, illetve a nemzetközi forga-
lomba a borok. Egészen mások az elvá-
rások például Amerikában, mint
mondjuk Japánban. Amerikában a le-
tisztult formákat és a világos színeket
preferálják, a franciák pedig a dom-
bornyomott aranyozottat igénylik 

– Mi az a tevékenység, ami legköze-
lebb áll a szívéhez, kezéhez?

– Mindaz, amit csinálok. Ugyanis én
kizárólag azzal foglalkozom, ami közel
áll hozzám, s örömöt nyújt. Szerencsé-
re eljutottam odáig, hogy ne vállaljak
olyan megbízatást, ami nekem nem
fekszik.  

– Mindig valami új felé kacsintgat,
majd megvalósítja az elképzeléseit.
Mi hajtja?

– Talán az önmegvalósítás iránti
vágy, de hozzáteszem, általában ösztö-
nösen fordulok valami felé, majd kidol-
gozom az elképzelésemet… Grafikáim-
ról már beszéltünk, de nem mondtam
még, hogy sokat dolgozom pasztellel
és akvarellel, de kezdem megkedvelni
az úgynevezett neokolor krétát, ami
nagyon érdekes és izgalmas anyag.

– A Syma csarnokból indult fotóki-
állítása éppen országjáráson van,
most Szegeden látható. Festményei?

– A legutóbbi a „Borospincék ma”
címet viselte. A nagyobb szekszárdi
borospincéket festettem meg. Na-
gyon szerettem ezt a munkát is. 

– Nem lehet könnyû dolga a barát-
nõjének.

– Ezt igazából õ tudná megmonda-
ni. De Andrea olyan megértõ, toleráns
társ, akivel – miközben nagyon szilárd
hátteret biztosít számomra – mindent
megbeszélhetek, s számíthatok a taná-
csaira is. Õ egyébként egy szekszárdi
ékszerbolt vezetõje, de gyógymasz-
szõrként is mûködik.

– Ki következzen?
– Az animációs szakembert, Kling

Bélát javasolnám. Sokrétû munkát vé-
gez, például nagy televíziók arculatát
tervezte, számos magyar film efektjei-
nek nagy részét õ készíti…

Czirok Róbert tetovál, borcímkét tervez, rajzol, fest
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ATolnamegyei Közlöny 1919.
március 30-i számával 1873.
március 5-én kezdett útját fe-

jezte be, s ezzel szûkebb hazánk elsõ és
mindmáig legtöbb évfolyamot megért
sajtóterméke volt.

A Szegzárdi Haladókör égisze alatt
indult, oldalanként két géppapír nagy-
ságban, nyolc oldalon, hetenkénti
megjelenéssel. Az országos sajtó lepe-
dõszerû napilapjaival versengett a kez-
dõk bátorságával. Elsõ tárcájában er-
rõl szólt: „Mytiléné városáról mondták
volt, hogy a kapu nagy, a város pedig
kicsi, félni lehet, hogy város kiszalad a
kapun. Ezt jegyzé meg egyik jóaka-
rónk, midõn lapunknak elõfizetésre
való fölhívását olvassa vala. Hamarjá-
ban idéztem Eötvöst, hogy nem az,
mit ád, de az, mit ígér teszi gazdaggá...”

Aki ezt írja, még árnyékban van,
mert komoly járásbírói beosztásával
nem tartja még összeegyeztethetõ-
nek az újságírást. Egy év múlva,
1874. március 18-án lép a színre, s át-
veszi a fõszerkesztõi posztot Boda
Vilmos, aki 1877-1904 között tulaj-
donosa is lesz az õsújságnak. Ez sze-

mélyes karrierjét is segíti:
az 1884-1906 közötti or-
szággyûlési képviselõ
óvatosan bár, de saját
lapjában mégis min-
dent elmondhatott.

S mi lett a sorsa a
Tolnamegyei Köz-
lönynek? Már negye-
dik számában ter-
vezte, hogy megna-
gyobbítja alakját, de
ez csak lassan valósult
meg. Elõbb „már gyors-
sajtó alól került ki” 1874.
június 10-én, majd 1876. de-
cember 25-én közlik: „A lap ez-
után másfél akkora alakban fog megje-
lenni”. Megismétlik ugyan az elsõ elõ-
fizetési felhívás fennkölt céljait: „se
pártoknak se testületeknek, se szemé-
lyeknek reánk befolyást gyakorolni

nem engedünk,
hanem az igazsá-
got fel- mint lefelé
meggyõzõdésünk
szerint kiszolgáltat-
juk”, ámde ezelõtt
olvasható: "Lapunk
a jövõ évben már
mint a megye tör-
vényhatósága és
gazdasági egye-
sülete hivatalos
közlönye fog
m e g j e le n n i … ”
Ezért nem ártott
az óvatosság.

Eltelik négy év, s 1881-tõl in-
dul a Szekszárd és Vidéke,

amely bátor, személyeske-
dõ: ebbe pusztul bele
húsz év alatt. Új vetély-
társ 1891-ben a harma-
dik hetilap, a színvo-
nalas Tolnavármegye,
mely kormánypártisá-
gát sem titkolja. A
Közlöny elõbb gúnyo-
lódik a pártlapon, az-
tán 1904 végétõl ma-
ga is Függetlenségi
'48-as szócsõ lesz utol-
só leheletéig. 

Lassan ódon, divat-
jamúlt bútorrá válik.

Nekrológját megszûnte elõtt három
évvel megírták már. A 42 évig volt fõ
szerkesztõ, Boda Vilmos halálakor a ve-
télytárs így értékelte jelentõségét:
„Nem tartozott a véresszájú újságok
közé. Higgadt volt a véleménynyilvání-
tásban, de kitartó a küzdelemben. Sok
üdvös eszmét pendített meg, nem egy
igébõl lett test, valóság s kivált, míg lap-
ja egyedül volt – osztatlan népszerû-
ségnek örvendett – találkozóhelye volt
a tollal foglalkozó öregebbeknek s a
Parnasszusra törekvõ fiataloknak, úgy
hogy ma alig van Tolna megyében toll-
forgató ember, aki elsõ irodalmi kísér-
leteit ne a néhai Boda Vilmos véd-
szárnyai alatt követte volna el. S éppen
ez volt érdeme, hogy kivált régebben,
ritkán feszegetett országos jelentõsé-
gû dolgokat, megelégedett a helyi fon-

tosabb kérdésekkel s éppen azzal vált
hasznára vármegyéjének, városának,
hogy felszínen tudta s akarta tartani a
helyi haladás kérdéseit.”

Dr. Töttõs Gábor

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 133.

Ódon időben
MÁRCIUS 30-ÁN

135 éve, 1874-ben igazi népünne-
pély fogadta önkéntes tûzoltóegyle-
tünk elsõ fecskendõjének megér-
kezését. 90 éve, 1919-ben beszün-
tették a 47. évfolyamát élõ Tolna-
megyei Közlönyt.
MÁRCIUS 31-ÉN

90 éve, 1919-ben a krumplijegyek
kiosztását kezdték meg a városhá-
zán. 80 éve, 1929-ben Gády Bélát,
az olasz sajtó tudósítóját nevezték ki
városi ügyészünkké.
ÁPRILIS 1-JÉN

155 éve, 1854-ben a bécsi Illustri-
erte Zeitung Garay János arcképét
és pályáját mutatta be.
ÁPRILIS 2-ÁN

100 éve, 1909-ben a Molnár
Nyomda Rt. sikert ért el a IV. buda-
pesti tavaszi vásáron. 95 éve, 1914-
ben városunk jégbeszerzési sza-
bályrendeletet bocsátott ki.
ÁPRILIS 3-ÁN

125 éve, 1884-ben a Szekszárd Vi-
déke Mehrwerth Ignác fõjegyzõnk
megyei monográfiára adott – tíz év-
vel elõbbi – válaszait közölte.
ÁPRILIS 4-ÉN

100 éve, 1909-ben felavatták me-
gyeszékhelyünk elsõ városi zászlaját.
ÁPRILIS 5-ÉN

100 éve, 1909-ben elhunyt Rill Jó-
zsef, volt tanfelügyelõnk, akinek
könyve jelent meg Szekszárdon.

Jónás jele jelen időben

Szelíd, szívhez szóló szavakkal Szekszárdon szolgált
Juhász Imre atya. Isten igéjét hirdette. Babits városá-
ban Jónás jelérõl beszélt (Jón 3,1-10; Lk 11,29-32).
A nyitó szentmise elmélkedését Imre atya egy sze-
mélyes ifjúkori emlékkel indította. Mielõtt papnak je-
lentkezett, más irányú tanulmányokat folytatott, illet-
ve civil munkahelyen dolgozott. A holtszezonban
kedvezményes áron sikerült szakszervezeti beutalót
szereznie Hévízre. Két hét üdülés teljes ellátással
mindössze nyolcszáz forintjába került. Története-
sen hamvazószerdán kerekedett föl az országot át-
szelõ nagy utazásra. Menet közben négy idõsebb
nógrádi bányász telepedett le a vasúti fülkében. Ha-
marosan elõóvakodtak a szatyrokból a nyálcsorga-
tó kolbászok és egyéb házi finomságok. Szívélye-
sen kínálgatták õt is: „Vegyen csak bátran, bará-
tocskám!” Õ azonban a böjti fegyelemre gondolt, és
udvariasan, bár nem túl nagy meggyõzõ erõvel sza-
badkozott. „Maga tudja. Ha nem, hát nem erõltet-
jük.” Túl volt az elsõ megpróbáltatáson. Megérke-
zett az üdülõbe. Itt hamarosan terített asztalhoz tes-
sékelték a vendégeket. Egy tatabányai pincér és
egy idõsebb budapesti házaspár társaságába ke-
rült. Mindenki derekasan nekilátott az ebédnek, az
ízletes gyümölcslevest az utolsó cseppig bekanalaz-

ták. Második fogásként jókora rántott szeleteket tá-
laltak. Igen erõs volt a kísértés: „itt engem senki
nem ismer, senki nem fog megróni, ha ezúttal túlte-
szem magam az egyházi elõírásokon. Különben is:
azért jöttem, hogy pihenjek, hogy jól érezzem ma-
gam. Meg aztán, ha valaki közétkeztetésben része-
sül, tulajdonképpen mentesül e kötelezettség alól.”
Közben arra lett figyelmes, hogy a házaspár is su-
tyorog: „Ránk ez már különben sem vonatkozik, hi-
szen elmúltunk hatvanévesek.” Egyszer csak még-
is odafordult hozzá az asszony: „Fiatalember! Szíve-
sen fölajánlanánk a húsadagunkat, ha elfogadja.”
„Bocsánat, de én is éppen érdeklõdni akartam:
nem kéri-e valaki a rántott szeletemet?” A negyedik
asztaltárs mind a négy adagot becsülettel legyûrte,
õk meg hárman beérték a körettel.
Ezzel a jelenettel síron túl tartó barátság vette kez-
detét. Kölcsönösen fölismerték, hogy komolyan
veszik a hitüket. A szimpátiából õszinte érdeklõdés
fakadt: a két hét során rengeteget beszélgettek,
közös programokat szerveztek. Búcsúzáskor cí-
meket cseréltek: „Imre, ha Pesten jár, ne kerüljön
el bennünket!” Rendszeresen levelet váltottak, ha-
marosan a családdal is megismerkedett.
Természetesen arról is beszámolt, amikor a papi hi-

vatás gondolata megérlelõdött benne. Ekkor érte a
következõ meglepetés. Az idõs asszony megvallotta
neki: évtizedeken át azért imádkozott, hogy valame-
lyik fia az evangélium szolgálatára szentelje életét.
Hála Istennek, nagyon jó gyermekek, de õk a házas-
élet, a családalapítás mellett döntöttek. Imrében vi-
szont hamar megérezte a hivatás iránti fogékonysá-
got. Lélekben gyermekévé fogadta, s attól fogva ér-
te is ugyanúgy imádkozott, mint a vér szerinti család-
jáért. Azóta mindketten hazatértek a Jóistenhez: a
férfi még a kilencvenes években, az asszony három
évvel ezelõtt. A lelki kötelék azonban nem szakadt el.
Kölcsönösen imádkoznak, segítik egymást a „hatá-
ron” innen és túl. A családhoz, a leszármazottakhoz
is õszinte barátság fûzi, immár évtizedek óta. Lám-
lám: huszonegynéhány évvel ezelõtt három ember a
Krisztus iránti szeretetbõl lemondott valami apróság-
ról, s mit nyertek cserébe? Érdemes ezen elgondol-
kodni, amikor a nagyböjt értelmét keressük.
A költõvel együtt szívbõl fohászkodom: „Óh bár adna
a Gazda patakom / sodrának medret, biztos útakon
/ vinni tenger felé...” (Babits Mihály: Jónás imája).
Jónásra, Jónásokra szükség van minden idõben.
Olykor Babits Mihálynak hívják õket, máskor Ju-
hász Imrének. Ki tudja, holnap talán éppen Te le-
szel az Úr szóvivõje. A Biblia tolmácsa. A Jó Hír óri-
ásplakátja. Kirsch János diakónus

E V A N G É L I U M

Elsõ újságunk élete és halála

Az elsõ szerkesztõségi épület, az emléktáblára vá-
ró Fejõs ház a Béla király tér, Babits utca sarkán

Boda 
Vilmos
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A rejtvény megfejtését 2009. április 7-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Március 15-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Selymit a barka már kitakarta, sárga virágját bontja a som”
(Áprily Lajos: Március).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Simon Károlyné, Semmelweis u. 2/A és Kovács Zsolt, Landler
J. u. 9/B. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Lakik a szomszédomban egy öregúr, Lajos bá-
csi. A múlt hónapban töltötte be a hetvenötö-

diket. A születésnapra eljöttek a gyerekei és az uno-
kái a fõvárosból. Nem túl gyakran esik ez meg
mostanság, úgyhogy Lajos bácsi igazán boldog
volt. A kis ünnepségre engem is meghívott, vittem
egy üveg kadarkát ajándékba.

Szerette a vöröset, de nem ivott, csak alkalmak-
kor. Az a szombat délután éppen ilyen volt.

Koccintott a fiaival, Jánossal és Péterrel, no meg a
feleségeikkel, tortát evett és ajándékot bontogatott
az unokákkal. Jól érezte magát, de a rokonok
gyorsan elköszöntek, így aztán ketten maradtunk
a polgári lakásban. Lajos bácsi borral kínált, és
maga mellé mutatott a kanapén. Leültem, hall-
gattunk. Néztem, amint kezébe vette, és szelíden
végigsimította az asztalon álló képet. Éva néni, a
felesége. Hat éve már, hogy egy hûvös õszi estén el-
ment. Örökre. Pedig mennyi mindenen mentek
át együtt. Egy utcában laktak Pesten, gyerekko-
ruk óta ismerték egymást. Ugyanabba az iskolá-
ba jártak, Lajos bácsi két évvel volt idõsebb. Együtt
tapasztalták meg az elsõ csók ízét, s együtt vészel-
ték át a háború borzalmait is.

Szörnyû volt, sosem felejtem el – mondta elgon-
dolkodva az öreg. Mesélte, hogy a minap – ta-

lán hétfõ lehetett – ebéd után kicsit lepihent. Álmá-
ban újra a régi bérház udvarán játszott az arany-
hajú Évával. Már jó ideje háborús állapotok ural-
kodtak, sokat nélkülöztek, de ha Évával lehetett,
elfeledte a gondokat. Éppen a tenyerébe fogta a
lány kezét, és mélyen a szemébe nézett, amikor
megszólalt a sziréna. Soha azelõtt nem hallott
ilyen borzalmasat. Az égre pillantott, a hang for-
rását kereste. Az édesanyja sietett feléjük, és a kö-
zeli légópincébe terelte a gyerekeket. Ezen a délelõt-
tön két hullámban bombázták a várost, egyik-
másik egészen közel csapódhatott be, még a föld-
alatti óvóhely falai is beleremegtek. Az emberek
egymáshoz simultak a sötétben, s minden robba-
násra összerezdültek. Asszonyok sírtak, férfiak
csitítottak. Éva a fiúhoz bújt, fejét a vállára hajtot-
ta, s közben csak szólt, egyre üvöltött a sziréna…
Lajos bácsi felriadt. A csukott ablakon keresztül is
tisztán hallotta a sziréna összetéveszthetetlen
hangját. Néhány pillanatra összemosódott múlt
és jelen, álom és valóság. Aztán a sziréna hirtelen
elhallgatott, s egy férfi ismételte távoli hangszórók-
ból: „a próbának vége.”

Fekete László
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A mezõnybõl a válogatott kapujába
Elindult a 16 éves Kurucz Annamária kapuskarrierje

Gondjai lehttek volna, és lehet-

nének is az UKSE Szekszárdnak

az oly fontos kapusposzton, ha

egy saját nevelésű fiatal, Kurucz

Annamária nem bizonyítaná hét-

ről hétre a rátermettségét.

Bálint György

A jó képességû versenytársak közül
Nagy Tünde sokáig bajlódott sérülés-
sel, míg a Gyõrbõl érkezett Pap Tímea
gyakorlatilag a nyár óta harcképtelen
volt. (Mostanra, amikor olybá tûnt,
hogy megkezdõdik a versengés az el-
sõszámú kapus pozíciójáért, ismét sza-
lagszakadást szenvedett.) Kurucz – no-
ha legutóbb Szombathelyen megfázá-
sa miatt õ sem szerepelhetett – 16 éve-
sen is elbírja az NB I/B-s csapatban va-
ló szereplés rá nehezedõ terheit, sõt!
Bravúros védései után szinte nélkü-
lözhetetlen a bizonyítási vágytól folya-
matosan fûtött fiatal. Aki már végig
védte az õszt is, akire tavasszal is fon-
tos szerep hárul a kék-sárgáknál. Aki-
nek a neve már a két évvel ezelõtti 
országos válogatón bekerült Papp 
György szövetségi edzõ noteszébe, és
túl van már a bemutatkozáson is a kor-
osztályos válogatottban, s most várja a
nyári macedónai ifi Eb-t.

– Jól sikerültek az eddigi hazai és
külföldi felkészülési tornák, akár a
csehországi, a lengyelországi, vagy a
szlovákiaira gondolok – emlékezett
vissza a Szent László Középiskola
egyik tagintézménye, a Kelemen End-
re Szakközépiskola második osztályos
tanulója, aki az Eb-re való kijutást je-
lentõ nagyatádi selejtezõtornán is
fontos szerepet kapott a korosztályos
nemzeti csapat kapujában. Jól ment
neki a védés a legszorosabb gyõzelem-
mel végzõdõ, csehek elleni meccsen
is, amelyen egy félidõt végig a pályán
volt a fiatal szekszárdi tehetség.

– Milyen védekezési formát része-
sítesz elõnyben, amiben jobban ki-
jönnek az erényeid?

– A hatos falat, de szeretek kijönni a
kapuból, s már az ejtésekre is fel va-
gyok készülve.
– No és a nyitott védekezésre is
szükséges, mert a csapatban ez is
szerepet kapott.

– Természetesen, ez új kihívás, új
alkalmazkodást kíván a kapustól is,
de mint mondtam, szeretem a válto-
zatosságot, a játékhelyzetekre való re-
agálást, improvizációt. Hogy miben
kellene fejlõdnöm? Biztos sok min-
denben, de most úgy érzem, elsõsor-

ban higgadtságra van szükségem.
Sokszor feleslegesen, elõre elmozdu-
lok különbözõ lövõcselekre. Remé-
lem, hogy ez idõvel elmúlik, de azért
már most is szeretnék tenni ellene.

Ancsát a kapusposzton az is segíthe-
ti, hogy abból a nyolc évbõl, amit a ké-
zilabdában eltöltött, öt-hatot a mezõny-
ben is játszott. Csak két éve dõlt el a
„mi leszel, ha nagyobb leszel” kérdés,
addig minden poszton megfordult,

mert élvezte, szerette. Amikor aztán az
országos válogatón megjelent a szak-
mai szemek elõtt, eldõlt a sorsa. Kovács
Jenõ vezetõedzõ is mélyvízbe dobta, a
végeredmény pedig a hazai „B-közép”
egy-egy meccsen gyakran kitörõ tet-
szésnyilvánítása alapján tetten érhetõ.

– Született adottságai a jó reflexek,
no és a tehetséges játékosok közül is
kiemeli, hogy gondolkodó kapus, aki a
mezõnyt ismeri, aki szeret elõre fejben
is felkészülni egy-egy mérkõzésre. A
technikáját illetõen a szélsõ védésekkel
akadnak még problémái, olykor a tá-
volról érkezõkkel is, de ezek kellõ tanu-
lással, odafigyeléssel kiküszöbölhetõ-
ek. Az idõ elõrehaladtával egy nyitot-
tabb védekezésnél is ugyanolyan jó tel-
jesítményre lesz képes, mint a hatos fa-
las esetében – értékelt elõre tekintve is
a szakvezetõ, aki változatlanul számít a
csapatával és a válogatottal is érmes
szereplésben reménykedõ Kurucz An-
namáriára. A saját nevelésû kapussal a
legtöbbet felfedezõje, a csapat korábbi
edzõje, Tabajdi Ferenc dolgozott, de
Varga Jenõ és Rácz József is trenírozta,
akinek szabadidejét, gondolkodását
végérvényesen a kézilabda határozza
meg. Példaképet is választott a Veszp-
rém világklasszis kapusa, a horvát
Dejan Perics személyében.

Kurucz Annamária

nA visszavágó lejátszása nélkül lett he-
tedik a nõi asztaliteniszezõk Közép-
Európai Szuper Ligájában a Szekszárd
AC. Hiába várta ugyanis teljes harci
díszben Sáth Sándor szakmai igazgató
gárdája a szlovákokat, azok nem érkez-
tek meg. A találkozó persze abszolút
formális lett volna az erõviszonyok
alapján: három idei szekszárdi átgázo-
lás után az egykori szekszárdin,
Marcekován kívül aligha nyert volna
meccset bárki a szebb napokat is lá-
tott Dunajska Stredából. Ennek ellené-
re a fair play azt követelte volna, hogy
legalább eljönnek Szekszárdra...

Persze a Szekszárdnak még az idén
is vannak rázós meccsei a honi bajnok-
ságban. Az Extra Ligában az 5. hely
megtartása a cél, s mindjárt itt a nyaku-
kon a Soltvadkert elleni idegenbeli, víz-
választó mérkõzés. Ha veszítenek, való-
színûleg eggyel hátrébb végeznek.
Õsszel sima 6:1-el intézték el az alföldi-
eket, de a SZAC mestere óvatos.

– Azóta jóval erõsebbek lettek, az
eredményeik is mutatják: konkurál-
nak velünk. Nagy csatára van kilátás.
Válogatottjuk, Ambrus Krisztina
együtt gyakorol a mi Tóth Edinánkkal
a keretedzéseken, védõ stílusú játéko-

sunkból készül a nemzetközi megmé-
rettetésekre, amit a válogatott érdeke
szempontjából természetesen elfoga-
dok, de ez nekünk hátrány, s egy szo-
ros meccsen akár döntõ lehet.

– Jön még az Orosháza, egykori si-
kercsapata is.

– Mindig szoros csaták ezek, õsszel
6:4-re nyertünk, és nem számítok más-
ra a közelgõ visszavágón sem. A Mo-
hács elleni meccs biztosan meglesz, 
s aztán jön a Tolna elleni derbi. Azok
után, hogy õsszel az én hibám, a be-
írás másra hagyása miatt vesztettünk,
most vissza akarunk vágni az akkori fi-
askóért.

– Mi van, ha esetleg nem csak a
soltvadkerti meccs „megy el"?

– A hatodiknál rosszabb helyen
már nem végezhetünk, s ezzel is nem-
zetközi kupában való szereplési lehe-
tõséget szerzünk.

– Lesz-e olyan csapata, amely a
nagyok dolgába is beleszólhat?

– Ehhez, olyan játékosokat kellene
igazolni, mint az elsõ négy együttes,
amely a megszûnt Statisztikából épít-
kezhetett. Most nem állunk úgy, hogy
ilyen elõrelépésrõl reális lenne be-
szélgetni. B. Gy.

Az ötödik helyért tenni kell!
Szekszárd AC: fókuszban a hazai bajnokság

ATLÉTIKA. Aranyérmes lett a mezei
futó országos bajnokságon az AC
Szekszárd mindkét junior korú vál-
tója. A fiúknál a Zsigmond-
Asztalos-Szõke, míg a lányoknál az
Ohn-Ranga-Kocsis összetételû trió
gyõzött. Egyéniben a bronzérmes
Ohn Kinga és a hatodik Zsigmond
Elõd szerepelt a legjobban.

LABDARÚGÁS. Harmadik tava-
szi mérkõzését is megnyerte a
Szekszárdi UFC az NB III Dráva
csoportjában. A Kniesz-csapat
Vizdár (2) és Rikkers góljaival ha-
zai pályán a Nagybajom ellen
gyõzött 3-0-ra.

KOSÁRLABDA. Az Atomerõmû-KSC
Szekszárd A-csoportos együttese a
9. helyért a BEAC ellen mérkõzik a
rájátszásban. A párharc két gyõze-
lemig tart. A KSC-nél most elsõsor-
ban a jövõ hétvégén esedékes pécsi
országos junior bajnokság nyolcas
döntõjére koncentrálnak. 
A férfi NB II-ben a Marley FKSE
szoros mérkõzésen hat ponttal
maradt alul (82-76) a 3. helyezett
Oroszlány SE otthonában. A leg-
jobb szekszárdi dobók: Tóth
(25/3), Nagy (20/6).

SPORTHÍREK
Indul a kispályás

futballszezon
A Szekszárd Városi Labdarúgó Szövet-
sége Kispályás Szervezõ Bizottsága az
idén is kiírta a városi kispályás lab-
darúgó-bajnokságot. A tavaszi szezon
április 14-tõl június 16-ig tart, míg az
õszi idény mérkõzéseit augusztus 24.
és október 20. között bonyolítják a
városi sporttelep pályáin.

Nevezni április 8-ig, a szövetség
címére (7101 Szekszárd, Béla király
tér 8. Pf. 83.) eljuttatott nevezési
lapon lehet. A bajnokság sorsolását
április 8-án, 16 órakor a szövetség
hivatalos helyiségében tartják.

Rapid sakk-torna
Wellness Kupa néven Szekszárd Város
2009. évi nyílt egyéni rapid sakkbaj-
nokságát rendezik meg április 18-án a
Relax Wellness Központban (Bezerédj
u 7-9.) A tornára nevezni Szuhai Ba-
lázs versenyigazgató elérhetõségein
(7130 Tolna Táncsics u 15/3., 30/215-
7433, szuhai49freemail.hu ) lehet áp-
rilis 15-ig. A nevezési díj 1500 Ft, mely
az ebédet is tartalmazza. Helyszíni je-
lentkezés: 8 és 9 óra között. Lebonyo-
lítás: 7 fordulós svájci rendszerben,
2x15 perc játékidõvel.
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Mákosguba szarvasgombás mézzel
HOZZÁVALÓK:

•30 dekagramm liszt

•2 dekagramm élesztő

•1 liter tej

•só

•20 deka darált mák

•5 deka porcukor

•4 evőkanál 

szarvasgombás méz

ELKÉSZÍTÉS:

1. A tejből 1 dl-t meglangyosítunk, egy

kiskanál cukrot adunk hozzá, és bele-

morzsoljuk az élesztőt. Tíz percig állni

hagyjuk, majd a liszthez öntjük.

Adunk hozzá egy dl vizet és egy ká-

véskanál sót. Kézzel kelt tésztát gyú-

runk belőle, a tésztából lisztes desz-

kán, lisztes kézzel 2-3 cm átmérőjű

rudakat formázunk. 

2. A rudakat sütőlapra tesszük, és letakar-

va kelesztjük még egy fél órát. A sütőbe

teszünk egy kis lábos vizet, a tésztát forró

sütőben világosbarnára sütjük. A rudakat

felvagdossuk vagy eltördeljük, a tejet fel-

forraljuk (esetleg cukrot is tehetünk bele). 

3. Egy tálba tésztaszűrőt teszünk, abba

az eltördelt rudakat, a rudakat addig lo-

csoljuk a tejjel, amíg egy része megpu-

hul. Ne áztassuk el nagyon, maradja-

nak benne ropogós részek is. 

3. A tésztát tányérra szedjük, megszór-

juk porcukros mákkal. Minden tányér

tésztára egy evőkanál szarvasgombás

mézet csurgatunk.

(A recept a Hollós László-emlékév alkal-

mából hirdetett gyűjtésből származik.)

Élénk szalma-
sárga színû
fehérbor, fe-
hér virágok-
ra, trópusi
gyümölcsök-
re emlékez-
tetõ illatje-
gyekkel, fi-
nom vaníliá-
val. Kóstolva
élénk savak
és fehér hú-
sú gyümöl-
csök kiváló
egyvelegét
fedezhet -
jük fel.
Fogyasztá-
sa 10-12
°C fokon
ajánlott.

Borajánló:
Heimann Pince –
Viogner 2007

A BORAJÁNLÓ
az e'szencia Bortéka és Teashop.
Szekszárd, Garay tér 16.,
e-mail: borteka@freemail.hu
telefon/fax: 74/311-656)támoga-
tásával készült.
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

Március 30-án, hétfõn, 19 órakor
Szekszárd Jazz Quartet koncert
Közremûködnek: Ágostonné Béres
Kornélia fuvola, Kiss László trombita,
Király Attila gitár. Jegy: 600 Ft. (munka-
napokon a színházi jegypénztárban)

Április 3-án, pénteken, 17-19 óráig
Senior Táncklub. Belépõdíj. 300 Ft.
Várjuk a mozgásra és a közös együttlét-
re vágyó örökifjakat!

Április 4-én 9 és 12 óra között
Tavaszváró Húsvéti Játszóház a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház Márvány-
termében.
Ajándék- és húsvétidísz-készítõ kézmû-
ves foglalkozások
– textil nyuszik és kacsák
– tavaszi virágok, húsvéti képeslapok,
tojástartó nyuszi origamival,
– viaszos tojásfestés (fõtt tojást minden-
ki hozzon magával)
– húsvéti gyöngyfigurák
– tavaszi szalmadíszek
– hangszerek nádból, bürökbõl
– húsvéti gipszfigurák festése
Az apróságokat BABAJÁTSZÓ várja a
játékvár-lak játékaival.
Belépõ: 4 éves korig 300 Ft, 4 éves kor-
tól 500 Ft, kísérõknek 300 Ft.
Ugyanebben az idõben gyermekholmi
és játékbörzea Panoráma Mozi elõcsar-
nokában. Asztalok kizárólag személye-
sen 1000 Ft-ért válthatók április 2-ig.

Április 4-én, szombaton, 10.30-kor
a táncteremben Kicsinyek zenés

délelõttje – Ismerkedés a fafúvós
hangszerekkel – (3 és 10 éves kor kö-
zötti gyerekeknek ajánljuk!)

A szülõk és gyermekeik egyaránt
segítséget kapnak eligazodni a zene
és a hangszerek világában, de elsõsor-
ban a gyermekeknek jelent sokat,
akik egy új élményt kapnak, és egy le-
hetõséget, hogy olyan kultúrával is
megismerkedjenek, amivel eddig
nem találkoztak.

A programba olyan együtteseket
hívunk meg, akik játékos formában
mutatják be a gyermekeknek a hang-
szerek és a komolyzene világát. Elõ-
adóink a Múzsa Kamarazenei Egyesü-
let tagjai, akik az Operaház és a Bel-
ügyminisztérium Zenekarának mûvé-
szeibõl alakult társaság.

Következõ alkalom: május 9-én,
szombaton, 10.30 órakor (rézfúvós)

Bérletek és jegyek megvásárolha-
tók a Mûvelõdési Házban. Jegy 500 Ft.

Érdeklõdni lehet: 529-610/122;
20/250-9454.

Április 4-én, szombaton, 18 órakor
a színházteremben Az ellopott futár
musical a Tücsök Zenés Színpad
elõadása

Szövegkönyv és dalszövegek: Mik-
lós Tibor. Zene: Szekszárd Jazz Quar-
tet, Csuha Lajos, Dancsák Gyula, Mik-
lóska Lajos és mások. Koreográfus:
Finta Erika. Díszlet: Braun Gábor. Mû-
vészeti vezetõ: Béresné Kollár Éva.

Belépõdíj: felnõtt 1000 Ft, diák,
nyugdíjas 600 Ft

Április 7-én, kedden, 14 órakor
Kopasz Árpád nyugalmazott rend-

õr dandártábornok tart elõadást „Az
otthon biztonsága” címmel. 

Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a Mentálhigiénés Mûhely önkéntes
Központ Nyugdíjas tagozata

ZORÁN koncert április 27-én,
hétfõn, 19 órakor. Jegy: 2900 Ft.
Kapható: H-P 14-18 óra.

Mûvészetek Háza
Székely Bertalan (1835-1910)

festõmûvész kiállítása április 4 –
június 28. között a Magyar Nemzeti
Galéria válogatásából.

A tárlatot április 4-én, szombaton,
11 órakor dr. Bakó Zsuzsanna, a Ma-
gyar Nemzeti Galéria fõosztályvezetõ-
je nyitja meg.

A kiállítás április 5-tõl hétfõ kivéte-
lével naponta 9-19 óráig látogatható.

Panoráma Mozi
Nagyterem
Március 26-április 1-jéig
17.30: A rózsaszín párduc (12)

amerikai vígjáték
19.30: Watchmen: az õrzõk (16)

amerikai akciófilm
Art terem
Március 19-április 1-jéig
17.00: Puskás Hungary (-) ma-

gyar dokumentumfilm 
Április 2-8-ig
15.30, 17.30: Kutyaszálló (-) ame-

rikai vígjáték
20.00: Hét élet (16) feliratos ame-

rikai film

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Tanácsadások
a Polip Irodában!

A Polip Ifjúsági Iroda (Szent István tér,
a mozi mellett) hétköznaponként 15
és 17 óra között várja az érdeklõdõket.

Hétfõn: Életvezetési tanácsadás –
Sefcsikné Dugár Éva pedagógus.

Kedden: Munkaerõpiac és pálya-
orientációs tanácsadás – Pegler Erika
FIP munkatárs.

Szerdán: Fiatalok Lendületben
tanácsadás – Antal Éva Eurodesk
munkatárs.

Csütörtökön: Jogi, diákjogi tanács-
adás – dr. Czank Bernadett jogász.

Pénteken: Fiatalok mobilitási lehe-
tõségei tanácsadás – Kékesi Emma
EVS koordinátor.

Íjászverseny
az otthon lakóiért

Április 4-én jótékony célú országos te-
repíjász találkozó lesz a Haramia-for-
rásnál, Sötétvölgyben. A különleges
program sok érdekességgel szolgál.

A rendezõ Toma Történeti Játék-
csapata 110 kategóriában hirdette
meg a megmérettetést. A versenyzõk
a nevezési díjaikat ajánlják fel az ott-
hon gyermeknapi programjára.

A verseny fõvédnöke és a díjak áta-
dója az otthon egyik kis lakója lesz.

Nevezési feltételek, információk a
www.tomaescsapata.hu honlapon.

ZENESAROK
ZONGORA TANSZAKI HANGVERSENY

A hagyományokhoz híven az idei
tanévben is megrendezésre kerül a
zongora tanszak közös hangverse-
nye. Március 30-án, hétfõn, 17.30 órai
kezdettel Bach, Grieg, Kabalevszkij,
Chopin, Bartók, Mozart, Händel és
mások mûveit hallhatjuk a zongorista
növendékektõl. Felkészítõ tanárok:
Erõsné Máté Éva, Fõglein Klára,
Lozsányi Tamás, Sztehló Imréné.

NÖVENDÉKHANGVERSENY

Március 31-én, kedden, 17.30-kor
kezdõdik soron következõ koncer-

tünk, melyen többek között Purcell,
Telemann, Krieger, Rebikov, Rameau,
Carcassi, Corelli, Muszorgszkij, Tor-
nyos György, Fodor Ferenc és Viski
János darabjai csendülnek fel tanuló-
ink elõadásában.

MEGYEI ZONGORAVERSENY

A verseny április 8-án, szerdán,
9.30-kor kezdõdik a megye összes ze-
neiskolájának részvételével, közel 100
indulóval. A zsûri tíz korcsoportban
értékeli a versenyzõket, majd jutal-
mazza a legügyesebb zongoristákat.

A belépés mindhárom rendezvény-
re díjtalan, minden érdeklõdõt vá-
runk!

A présházak
védelmében

A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
tisztelettel meghívja Önt és elkötele-
zett, tenni akaró és érdeklõdõ baráta-
it, ismerõseit a Civil Bûnmegelõzési
Mûhely márciusi ülésére.

Március 31-én, kedden, 17 órától a
Hunyadi u. 4. alatt a téma ezúttal: A
szekszárdi szõlõhegy és présházak
védelmében! Témagazda: Takler
András borász, a Szekszárdi Hegy-
község Választmányának a tagja.

A közös munkát vezeti: Kopasz Ár-
pád nyá. rendõr dandártábornok, a
Mentálhigiénés Mûhely Bûnmegelõ-
zési Munkacsoportjának vezetõje.

A foglalkozás keretében az aktuali-
tásokat is megbeszéljük! 

Tartson velünk a biztonságérze-
tünket megerõsítõ szolgálatunkban!
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VILÁGNAPI ELÕADÁS

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete és a Szek-
szárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszö-
vetsége szervezésében, az Egészség
Világnapján Laufer Éva egészségfej-
lesztõ (ÁNTSZ Kistérségi Intézete) tart
elõadást „A rák megelõzhetõ?!” cím-
mel április 7-én, kedden, 14 órakor a
Hunyadi u. 4. szám alatt. 

ELÕADÁS A NEUROPHATIÁRÓL

A felnõtt diabetesesek egyesületének
következõ elõadása március 31-én 14
órakor lesz a kórház kultúrtermében,
a „lila” épületben. Dr. Sudár Zsolt fõor-
vos „A neuropathia kombinált kezelé-
se – Miért veszélyes a kezeletlen
neurophatia?” címmel tart elõadást.

KÖSZÖNET AZ 1 SZÁZALÉKÉRT

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete megköszöni, hogy a
magánszemélyek jövedelemadójuk 1
%-ával támogatják a közel 1400 tagot
számláló egyesület mûködését. Adó-
szám: 18864858-1-17.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Április 21. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület: VÁLTOZÁS!

Április 29. (szerda) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Április 21. (kedd) 16-18 óráig

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

V. sz. választókerület

Április 28. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A képviselő úr áprilisban nem tart

fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

Április 6-án, hétfőn 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Április 14. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Április 6. (hétfő) 17-18 óráig

Április 20. (hétfő) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

Április 6-án, hétfőn 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

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

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén 16-

18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.
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ÚSZÓTANFOLYAM SZEKSZÁRDON

A fõiskola uszodájában pénteken, a
délutáni órákban, 6-14 éves iskolás
korú gyerekek részére. Érdeklõdni a
315-590-es számon lehet.

Szekszárd Megyei Jogú Város Adóhatósága
tájékoztatja a Tisztelt Vállalkozókat, a hogy
a helyi iparûzési és vállalkozók kommuná-
lis adója 2008. évi adóbevallás nyomtatvá-
nyokat a www.szekszard.hu honlapon a
„Közügyek” menüpontra kattintva az „Adó-
zás, E-ügyintézés” menüpont elindítását kö-
vetõen a megfelelõ adónem, illetve évszám
megjelölésével lehet megnyitni és ellenõr-
zött módon kitölteni.

Az iparûzési adó bevallás kitöltési útmu-
tatója az Adózás, E-ügyintézés menüpont-
ban a „Letölthetõ nyomtatványok/Ipar-
ûzési adó” menüpont megnyitását köve-
tõen tekinthetõ meg.

Felhívjuk figyelmüket, hogy kitöltés
után az adóbevallást ki kell nyomtatni,
majd alá kell írni, ezt követõen pedig - az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tör-
vény (a továbbiakban: Art.) 32. § (1) be-
kezdés alapján – legkésõbb 2009. május
31-éig a szekszárdi önkormányzati adóha-
tósághoz kell benyújtani.   

Elektronikus úton az adóbevallás be-
nyújtására Hivatalunknál egyelõre nincs
lehetõség.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Vállalkozókat,
hogy az Art. II. számú melléklet II/A/2/e.
pontja alapján a vállalkozó a 2008. évre
megfizetett adóelõleg és az adóévre megál-
lapított tényleges adó különbözete az adó-
évet követõ év május 31-éig fizethetõ meg
késedelmi pótlék mentesen, illetve ettõl az
idõponttól igényelhetõ vissza. 

A helyi iparûzési adó különbözetet
Szekszárd MJV Önkormányzata
11746005-15416566-0354000 számú

számla javára, a vállalkozók kommunális
adója különbözetet Szekszárd MJV Önkor-
mányzata
11746005-15416566-0299000 számú

számla javára kell teljesíteni.
Kérjük, hogy az átutalási megbízáson a

vállalkozás adószámát, egyéni vállalkozó
esetén az adóazonosító számot szívesked-
jenek feltüntetni.

Probléma esetén az Adóosztály ügyinté-
zõi ügyfélfogadási idõben (hétfõn és szer-
dán 8-16.30) a Polgármesteri Hivatal
(Szekszárd, Béla király tér 8.) földszint 11.
13. 14. 16. számú irodáiban, illetve telefo-
non a 74/504-151, 504-152, 504-153, 504-
155 és 504-156 telefonszámokon szívesen
állnak rendelkezésre.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Vállal-
kozókat, hogy lehetõség van az önkor-
mányzati adószámlák interneten történõ
megtekintésére. Ehhez az „Adózás, E-
ügyintézés/Letölthetõ nyomtatványok”
menüpontban a „Bejelentkezés internetes
adózónak” nyomtatványt kell kitölteni,
majd aláírás után a szekszárdi önkormány-
zati adóhatósághoz benyújtani. Ezt követõ-
en az adóhatóság megküldi a belépéshez
szükséges „Azonosító/Titkos kód/Jelszó"
kombinációt, mellyel a számlaegyenleg
adatai bármikor megtekinthetõk.

Szekszárd MJV Jegyzõje
I. fokú Adóhatóság

Tájékoztató a 2008. évre benyújtandó iparûzési adó
és vállalkozók kommunális adója bevallásokról
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