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ÜGYBE

SZÉKELY BERTALAN-TÁRLAT:
A NEMZET FESTŐJE 5. OLDAL11. OLDAL 16. OLDAL

Április 14-től a Bezerédj utcában
folytatődik az ivóvíz- és szenny-
vízvezetékek tavaly a Bartina ut-
cában megkezdett cseréje. Vár-
hatóan június közepéig kell for-
galomkorlátozásra számítani.

A munkákat az elöregedett, törede-
zett, a fák gyökerei és a vízkõ okozta ke-
resztmetszet-szûkülés teszi elodázhatat-
lanná. Az egyes ingatlanok bekötéseit is
újra cserélik, és szennyvízaknákat is
építenek a Vízmû szakemberei.

A munkák ideje alatt a Bezerédj ut-
cában forgalomkorlátozásokat vezet-
nek be, de a Béla király térrõl lefelé
egyirányban folyamatosan biztosítják
a haladást.

További részletek a 2. oldalon.

Forgalomkorlátozás!
Április 14-tõl indul a közmûcsere a Bezerédj utcában

Keddtõl – várhatóan április végéig – a Széchenyi utcáról nem lehet behajtani a Bezerédj utcába
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Az öreg csöveket újakra cserélik
Június közepéig forgalomkorlátozás lesz a Bezerédj utcában

Április 14-től a terveknek megfe-
lelően a Bezerédj utcai ívóvíz- és
szennyvízcsövek cseréjével foly-
tatódik a tavaly a Bartina utcá-
ban megkezdett városi közmű-
csere program.

F. L.

A zavarmentes szolgáltatás, a biztonsá-
gos és egészséges vízellátás és szenny-
vízszolgáltatás biztosítása érdekében
vált szükségessé az ivóvíz- és a szenny-
vízcsövek cseréjére a Bezerédj utcá-
ban. A Bartina utcaihoz hasonlóan itt
is a régi, öntöttvas vezeték biztosítja az
ivóvízellátást. A több, mint 80 éves csö-
veken keresztül jut továbbra is ivóvíz-
hez a Felsõváros lakosságának jelentõs
része. A Szekszárdi Víz- és Csatornamû
Kft. ezért cseréli korszerû mûanyag-
csövekre a 360 méteres gerincvezeté-
ken túl az összes házi bekötést is az ut-
cában.

A Bezerédj utcai szennyvízvezeték
állapotát, megbízhatóságát városüze-
meltetési szempontból is kiemelten

fontosnak tekintik, mivel ezen a veze-
téken jön le a Felsõváros egy részének
a szennyvize is. A szennyvízcsatorna
állapotát már tavaly felmérték ipari
kamerákkal. A látvány, a szabálytalan
rákötések száma és minõsége a szak-
emberek számára is meglepõ volt. A
csövek kötéseinél teljesen benõttek a
fák gyökerei a vezetékekbe, ezáltal je-
lentõsen leszûkült a csatorna kereszt-
metszete. Az 1930-as években lefekte-
tett, repedezett kõanyag csövek át-
eresztõ képességét az ijesztõ mértékû
vízkövesedés is komolyan befolyásol-
ja. Mindezek együttesen komoly visz-
szaduzzadást okoznak, a szennyvíz ki-
jut a talajba, illetve a talajvíz és az esõ-
víz beszivárog oda.

A gondot tetézi, hogy az ingatlanok
nagy részének csatornabekötése ak-
na nélkül történt meg jó pár évvel ez-
elõtt, ami számtalan dugulást okozott
már az utcában. Ezért az új, 397 méte-
res gerincvezetéken valamennyi rá-
kötés külön aknába történik majd.

A Vízmû szakemberei a Mûszaki
Irodával is egyeztettek, mert a közmû-

vek cseréje során a Bezerédj tömbbel-
sõ felújításához kapcsolódó plusz rá-
kötési igényeket is figyelembe kíván-
ják venni.

A vízcsövek és szennyvízcsövek
cseréje – a gerincvezetékek és a bekö-
tések – egy idõben, párhuzamosan
zajlanak. A szennyvíz rehabilitáció
munkálatait egy alvállalkozó bevoná-
sával végzi a Szekszárdi Víz- és Csator-
namû Kft. A munkálatok szakaszon-
ként zajlanak. Ezek hosszát és számát
az észlelt viszonyok, körülmények ha-
tározzák meg. Minden egyes szakaszt
azonnal helyreállítanak, és csak ez
után kezdenek hozzá az új részhez.

Forgalomkorlátozás
A munkálatok idejére, vagyis ápri-

lis 14-tõl június közepéig forgalom-
korlátozást vezetnek be a Bezerédj
utcában.

A munka elsõ szakaszában teljes le-
zárás lesz a Széchenyi utca és a Kisipa-
ros-udvar bejárata között. A Béla ki-
rály térrõl lefelé tartó forgalom a had-
kiegészítõ parancsnokság és az APEH

elõtt vezetõ, egyirányúsított utcán át
érheti el a Széchenyi utcát.

A második szakaszban a Kisiparos-
udvar bejárata és a Bezerédj u. 8.
szám között, majd az utolsó fázisban
innen a Béla király térig tartanak a
munkálatok. Az építési terület mellett
a Béla király tér felõl lefelé egyirányú
forgalom bonyolódik, alatta és felette
két irányban haladhatnak a jármûvek.
A helyijáratos autóbuszok a munkák
ideje alatt a Szent László és Flórián ut-
cákon át közelítik meg a Béla király te-
ret, és visszafelé is erre közlekednek.

A pünkösdi fesztivál idejére, május
28. és június 1. között a kivitelezési
munkákat felfüggesztik. Addig azon-
ban idõszakosan elõfordulhat, hogy
az utcában lakók átmenetileg nem
tudnak beállni udvaraikba, tõlük
megértésüket kérjük.

A munkálatok alatt kérjük türelmü-
ket! Kérésükkel, észrevételükkel az
építkezés részleteivel kapcsolatban
forduljanak bizalommal: a Szekszárdi
Víz- és Csatornamû Kft.-t a 74/529-
260-as telefonon.

Teljessé válhat a szekszárdi szennyvízhálózat
Egy telephelyen mûködik tovább a két városi tulajdonú közmû cég

Egy sikeres EU-s pályázatnak kö-
szönhetően egy-két éven belül
teljessé válhat Szekszárd szenny-
vízhálózata – jelentette be Hor-
váth István polgármester azon az
ünnepségen, amelyet az Alisca
Terra és a Vízmű Kft. immár kö-
zös telephelyének avatása alkal-
mából tartottak.

F. L.

Törvény szabályozza az önkormány-
zatok kötelezõ feladatait. Ezek közé tar-
tozik a helyi közszolgáltatások köré-
ben többek között a megfelelõ minõ-
ségû ivóvíz biztosítása, valamint a kelet-
kezõ szennyvíz összegyûjtése és szak-
szerû kezelése.

Szekszárd város szennyvízcsatorná-
zása a belterületen még nem mondha-
tó teljesnek. A szennyvízcsatornázás
hiánya akadályozza a beépíthetõsé-
get, illetve a napjainkban már elvárha-
tó komfortot. A város mielõbb szeret-
né a hiányzó közmûvet megvalósíta-
ni. Szekszárd a jelenleg érvényes jog-
szabályok szerint sérülékeny vízbázi-
sa miatt fokozottan érzékeny kategó-
riába sorolt, ezért a környezetvédelmi
szempontok is azt indokolják, hogy a
teljes közmûolló zárására minden in-
tézkedést meg kell tenni.

Az EU-s környezetvédelmi elõírások,
valamint a talajvizek megóvása érdeké-

ben az önkormányzat feladata a szenny-
vízcsatornával gazdaságosan ellátható
területek teljes körû bekapcsolása a
rendszerbe. A város szennyvíztisztító te-
lepének kapacitása mind mennyiségi,
mind szennyezõanyag lebontás szem-
pontjából fejlesztés nélkül tudja fogadni
a bekapcsolandó ingatlanokról szárma-
zó szennyvízmennyiséget.

A szennyvízcsatornahálózat bõvíté-
sére elkészültek az engedélyezési ter-
vek. Ez mintegy 8 km vezeték megépí-
tését irányozza elõ, ezáltal 540 ingat-
lan  szennyvízhálózatra való rákötése
valósul meg. A kiépített szennyvízcsa-
torna hossza a városban jelenleg 153
km. A projekt megvalósításával olyan

utcák, ingatlanok kapcsolhatóak be a
szolgáltatásba, amelyek már évek óta
várnak erre a lehetõségre, de az anya-
gi forrás hiányzott eddig ehhez.

Az önkormányzat és a Vízmû Kft.
közös, „Szennyvízhálózat bõvítése és
szennyvíziszap komposztáló kialakítá-
sa” címû pályázata nyert a Környezeti
és Energetikai Operatív Program ki-
írásán, így a közeljövõben öt körzet-
ben (a Szõlõhegy utcái, a Sárköz utca,
a Felsõváros utcái, a Tormay és Tavasz
utca, valamint a Béke telep, a Dûlõ ut-
ca, a Görbe utca és a Pince utca) kez-
dõdhetnek el a csatornázási munkák.
A kivitelezéshez pályázat útján új
árokásó- és rakodógépet és szállító jár-

mûvet is vásárolhat a Szekszárdi Víz-
és Csatornamû Kft., de a projekt kere-
tében beszereztek egy korszerû, nagy
teljesítményû csatornamosó autót is.
Ugyancsak a projekt eleme – mely
összefügg a telepen megjelenõ
szennyvízmennyiség növekedésével
– a tisztítás során keletkezõ szenny-
víziszap további hasznosítása. Az
iszap kezelésére komposztáló üzemet
létesítenek, hogy minden a környe-
zetvédelmi elõírásoknak megfelelõen
történjen. Ennek érdekében megfele-
lõen szigetelt tároló-érlelõ terek kiala-
kítását végzik, és gépi berendezések
beszerzése történik meg.

Költözik a Vízmû
Az önkormányzat racionalizálási

törekvéseinek újabb állomásaként az
Alisca Terrával közös telephelyre köl-
tözik a Vízmû Kft. A két városi tulajdo-
nú cég könyvelése már eddig is az Ep-
reskert úton történt, ám hamarosan a
Vízmû minden alkalmazottja átköltö-
zik ide. A telepen egy teljesen felújí-
tott, 280 négyzetméteres irodaházat
alakítottak ki, melyhez étkezõs kony-
ha, vizesblokkok és orvosi szoba is he-
lyet kapott. Az építkezések befejezté-
vel a mûhelyek is átköltözhetnek a
Mátyás király utcai telephelyrõl.

A lépéssel jelentõsen csökkenthe-
tõk a mûködési költségek, közös lesz
az õrzés, a portaszolgálat is.

Artim Andrásné igazgató és Horváth István az átadáson
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Szekszárd önkormányzata és a
Paksi Atomerőmű Zrt. között meg-
lévő jó kapcsolat nem új keletű, az
együttműködést rögzítő szerző-
dést a héten írták alá a felek.

n A megyeszékhely képviselõ testüle-
te az erõmû vezetése meghívására láto-
gatott csütörtökön Paksra. A közgyûlés
tagjai a Látogató Központban elõbb tá-
jékoztatást kaptak Süli János vezérigaz-
gatótól az atomerõmû mûködésérõl,
eredményeirõl, a rövid és hosszabb tá-
vú tervekrõl, majd zárt ülésen egyhan-
gúan támogatták Szekszárd és az erõ-
mû közötti szerzõdés megkötését.

A határozatlan idõre szóló keret
megállapodásban a felek rögzítették,
hogy az eddig is jó, de sok esetben ad
hoc jellegû kapcsolatot a jövõben
tervszerû együttmûködés váltja fel.
Süli János és Horváth István polgár-
mester aláírásával szentesítette, hogy
évente legalább kétszer találkozik
Szekszárd, illetve a megye legjelentõ-
sebb vállalatának vezetése, hogy köl-
csönösen tájékoztassák egymást.

Az aláírást megelõzõen Horváth
István hangsúlyozta: számos ered-
mény jelzi a két fél közötti jó viszonyt,

így például az erõmûnek az új korházi
mûtõblokk és a leendõ légi mentõállo-
más finanszírozásában vállalt szerepe.

– Az atomerõmû jelenléte gazdasá-
gi és társadalmi okokból is fontos a
megyének és Szekszárdnak egyaránt,
ezért is támogatjuk új blokk, blokkok
építését – fogalmazott a polgármes-
ter, majd hozzátette: az erõmû mun-

kavállalóinak mintegy harmada ma is
a szekszárdi kistérségbõl jár be, és
hisz benne, hogy az akár 2000 milli-
árd forintos fejlesztésnek köszönhe-
tõen még további munkalehetõsé-
gekhez jutnak az itt élõk. Horváth Ist-
ván kiemelte a társaság által sport,
kultúra és egyéb téren biztosított me-
cenatúra fontosságát is.

Szerzõdés az erõmûvel
Kölcsönös partnerség Szekszárd városa és a PA Zrt. között

Süli János vezérigazgató és Horváth István polgármester

Új blokkok
létesülhetnek

Pakson
Március 30-án a 95 százalékos többsé-
get jelentõ 330 parlamenti képviselõ
igennel szavazott az új atomerõmûvi
blokk(ok) létesítésének elõkészítésé-
re, vagyis a paksi erõmû bõvítésére.
Így elkezdõdhet az új blokk, vagy blok-
kok építésének tervezése.

Természetesen a Parlament határo-
zata még nem jelent tényleges dön-
tést egy új atomerõmû blokk létesíté-
sérõl. A határozat indoklásában is sze-
replõ számos vizsgálatnak és hatósági
engedélyezési eljárásnak kell lezárul-
nia ahhoz, hogy a tényleges, felelõs
beruházási döntés megszülethessen.

A legfrissebb felmérések szerint ki-
fejezetten kedvezõ társadalmi meg-
ítélés: a néhány héttel ezelõtti orszá-
gos kutatás szerint a magyar lakosság
71 százaléka ért egyet azzal, hogy ha-
zánkban atomerõmû mûködik, és 65
százaléka ért egyet a paksi atomerõ-
mû bõvítésével.

A villamosenergia-igények várható
növekedése, a régi, már most is 30-40
éve üzemelõ, rossz hatásfokú erõmû-
vek leállításának szükségessége, az
importlehetõségek beszûkülése egy-
aránt új erõmûvek építését teszik
szükségessé. V.H.M.
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Font: nemzeti földvédõ programot!
Téeszalapú, tõkés üzemek + uralkodó multicégek = negatív mérleg

Ahogy az elmúlt két évben, most
is helyzetértékelő, elemző elő-
adásra kérte fel a Magyar Gazda-
körök Tolna Megyei Szövetsége
Font Sándort, a parlament mező-
gazdasági bizottságának Fide-
szes elnökét.

Bálint György

Az agrárium területérõl érkezõ szakpo-
litikus a kifelé olykor szépnek és ered-
ményesnek, adatokkal alátámasztható-
nak tûnõ gráfi agrárpolitika tendenciá-
jában a gazdálkodók jelentõs részének,
ezáltal a magyar mezõgazdaságnak is ká-
rokat okozó, a felszíni jelenségek mögé
pillantó „leleplezéssel” kezdte a megye-
háza dísztermében megtartott hétközi
gazdafórumot.

– Kõkemény agrárlobby kiszolgálásá-
ért dolgozik õ is, noha remekül képes
eladni magát. Minden körben, ahol
megjelenik, azt mondja, amit a hallgató-
sága hallani akar – kezdte Font Sándor.
– Aztán történnek is néhány hónapos
fellélegzést elõidézõ részintézkedések a
valamilyen oknál fogva éppen neuralgi-
kus ágazatban, de... Gráf József is valójá-
ban a téeszalapokon nyugvó tõkés
nagyrendszer továbbélésén munkálko-
dik. Hadd említsem meg ennek alátá-
masztásául, hogy a 320 milliárdos agrár-
támogatásnak a 46 százalékát hozzáve-
tõlegesen ötezer cég, agrárvállalkozás
hívja le. A mintegy 150 ezerre tehetõ el-
söprõ többségnek, míg a kicsiknek – el-
lentmondva a nyugati, a skandináv vagy

éppen az amerikai rendszernek, ahol
dominálnak a családi és a farmergazda-
ságok –, csak aprópénzek jutnak.
Aránytalanul elbillent nagyüzemi rend-
szer maradt a magyar mezõgazdaság-
ban az elmúlt öt évben is, ez legföljebb
Oroszországban és Ukrajnában van ha-
sonlóképpen. Ezek az üzemek alap-
anyagot termelnek – legfõképpen bú-
zát, kukoricát –, s ezek a termékek a
monopolhelyzetben levõ üzleti körök
kezébe kerültek – hangsúlyozta az elnök.

– Roppant sajnálatos, hogy a feldol-
gozóipar egyáltalán nem jelenik meg,
így kiürült a hazai élelmiszerpiac. En-
nek következtében az import oly mér-
tékben árasztotta el az országot, amire
az unióhoz csatlakozó közép-kelet eu-
rópai országok egyikében sincs példa.
Jöttek is a nagy botrányok, lebukások –
amibõl népszerûséget tudott kovácsol-
ni a miniszter, mondván az általa meg-
lépett változtatások következtében van
ez így –, de ez csak a jéghegy csúcsa –
mondta Font Sándor. – Mert jóllehet
kéthetente vannak látványos „fogások”,
de hány esetet nem sikerül ebben le-
leplezni ebben a magyar határokon ko-
moly szûrõk nélküli új rendszerben!?

– A káros folyamatok következtében
Magyarország nettó élelmiszer impor-
tõr lett – folytatta a szakpolitikus. – Pél-
dául Szlovákia és Lengyelország több
élelmiszert exportál hozzánk, mint for-
dítva, ami egészen elképesztõ adat, és
minden bizonnyal az államalapításun-
kig visszanézve is történelmi rekord.
Ma már nem csupán az eleve jobban tá-

mogatott nyugati országok gazdáitól
maradunk el, de a véleményem szerint
sokkal rosszabb adottságokkal bíró, va-
lamikori KGST tömbbeli társainktól is,
mert náluk más az agrárszerkezet, más
a mentalitás, és más a jövõkép is - tette
hozzá a szülõföldjén, Bács-Kiskun me-
gyében maga is gazdálkodást folytató
bizottsági elnök.

Font Sándor különösebb kormány-
zati ambíciók, szerepvállalás nélkül vá-
zolta – saját meglátása szerint – a jövõ
legfontosabb teendõit, amit ha akar, ak-
kor a Fidesz beépít majdani részletes
választási programjába.

– Mindenek elõtt egy nemzeti földvé-
dõ program kell – mutatott rá a szakpo-
litikus. – Ki kell zárni, hogy bármilyen
spekuláns tõke kihúzza a (termõ)talajt
a lábunk alól, elvegye tõlünk a legfõbb
természeti értéket. Ezzel együtt a vízbá-
zis az, amit hasonló szigorral meg kell

védenünk. A Duna-Tisza vízháztartásá-
nak problémája mintegy 130 milliárd-
ból már komplexen megoldható lenne,
erre nem szabad sajnálni pénzt. Amúgy
ebbõl a szempontból még egy ilyen bo-
lond ország nincs, mint a miénk, amely
„fogadó országként” hasznosulás nélkül
átengedi milliárd köbméteres vízhoza-
mát. Az olcsó öntözéses gazdálkodás fel-
tételei is adottak.

Az elveszett élelmiszerpiacok visz-
szaszerzésével kapcsolatban Font Sán-
dor leszögezte: tévedés ne essék, nem a
multinacionális áruházláncok vissza-
szorításával lehet visszaszerezni, ha-
nem a nyugaton mûködõ, lokális kis-
termelõi értékesítés visszaszorításával,
amely Európában nagyon szabályo-
zott, amire egy konkrét törvény is szü-
letett. Ez kimondja, hogy a nemzeti ha-
gyományok alapján elõállított élelmi-
szer minden modern, HACCP és egyéb
elõírásoktól mentes, amit a 10-20 kilo-
méteres lokális körzetében korlátlanul
lehet értékesíteni. Egy termelõ-keres-
kedõnek nem lehet tönkre tenni az üz-
letét faltól-falig csempével, három öltö-
zõ elõírásával, szeparátorral és ultrahû-
tõvel, ami nálunk dívik, amit a francia
vagy a német gazdák agyrémnek tarta-
nak. Természetesen a hagyományos
élelmiszeripari termelési fázisokat kö-
telezõ betartani, mert ezzel képes a
gazda naponta ugyanolyan remek mi-
nõségû terméket elõállítani, amivel
übereli a tömegárut. Erre igenis nagy
igény lenne üzleti, egészségügyi szem-
pontból világszerte.

Kiíró neve, címe, telefon és telefax száma:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér
8. tel: 74/504-100, fax: 419-618)

A pályázat címe: Közcsatornára törté-
nõ rákötés támogatása 2009.

A pályázat célja: a lakosság közcsatorná-
ra történõ rákötésének elõsegítése.

Támogatható tevékenység: Bekötõve-
zeték mûszaki megvalósítása, a tisztító-
idom elfolyó oldaláig.

A támogatás igénybevételére jogosul-
tak köre: Szekszárd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén élõ azon magán-
személyek, akik ingatlanuk elõtt kiépí-
tett közcsatornára rá tudnak kötni.

A támogatás jellege, mértéke: Vissza
nem térítendõ támogatás. A támogatás
utólagos finanszírozás, amelyet az elszá-
molást követõ harminc napon belül a
Polgármesteri Hivatal utal Támogatott
számlájára vagy lakcímére. A támogatás
felsõ határa: bruttó 150.000 Ft.

A rendelkezésre álló összeg mértéke és
forrása: A pályázat támogatására rendelke-
zésre álló keretösszeg 800.000 Ft, melynek
forrása Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata 2009. évi költségvetésének
Környezetvédelmi Alapja (Polgármesteri
Hivatal egyéb különféle dologi kiadások).

A támogatás feltételei:
- pályázó a közcsatornára rákötendõ

ingatlan tulajdonosa és állandó lakosa
kell legyen,

- engedélyezési terv benyújtása (mel-
lékletként tartalmaznia kell a Vízmû Kft.
szolgáltatói hozzájárulását víziközmû há-
lózat létesítéséhez, valamint egy árazott
költségvetést),

- pályázónak vállalnia kell, hogy a köz-
csatornára történõ rákötést 2009. no-
vember 14-ig /I. forduló/, ill. 2010. április
30-ig /II. forduló/ megvalósítja.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- szociális helyzet,
- vállalt saját érõ aránya,
- kisebb fajlagos költség az elvezetett

szennyvízmennyiségre vonatkoztatva,
- pályázó számlákkal igazolt szippan-

tást végeztetett az erre jogosult Szekszár-
di Víz- és Csatornamû Kft-vel az elmúlt
évben.

A pályázat benyújtásának feltételei,
határideje: A pályázatokat a pályázati

adatlapon, az ott megjelölt mellékletek-
kel együtt, egy eredeti és egy másolati
példányban kell benyújtani, egy db zárt
borítékban. A borítékra rá kell írni: "Pá-
lyázat közcsatornára történõ rákötés tá-
mogatására 2009".

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Városfej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályon
kell személyesen benyújtani (félfogadás:
hétfõtõl csütörtökig 8-16.30, pénteken
8-14 óráig. A pályázatok benyújtása
egész évben folyamatos (végsõ határidõ
2009. december 18.)

A pályázati csomag a Polgármesteri Hi-
vatal Városfejlesztési és Városüzemelteté-
si Osztályán, pénztárban történõ 200.- Ft
térítési díj befizetését követõen, a befize-
tési bizonylat felmutatása ellenében vehe-
tõ át az alábbi napokon és idõpontokban:
hétfõ, szerda, csütörtök 9-12 óra.

Hiánypótlásra nincs lehetõség (az a Pá-
lyázó, aki nem a dokumentációkban fog-
laltaknak megfelelõen, illetve hiányosan
nyújtja be pályázatát, kizárásra kerül).

A támogatás odaítélése: A benyújtott
pályázatok értékelését a Polgármesteri

Hivatal Városfejlesztési és Városüzemel-
tetési Osztálya készíti el, mely alapján
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlé-
se Gazdasági és Mezõgazdasági Bizottsá-
ga dönt a támogatás odaítélésérõl. 

A 2009. június 30-ig benyújtott pályá-
zatokról a Gazdasági és Mezõgazdasági
Bizottság 2009. augusztus 30-ig dönt (I.
forduló).

A 2009. december 18-ig benyújtott
pályázatokról a Gazdasági és Mezõgazda-
sági Bizottság 2010. február 15-ig dönt
(II. forduló).

A döntésrõl a nyertes pályázók a dön-
tést követõ 15 napon belül írásbeli érte-
sítést kapnak. A nyertes pályázók listája
Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján
(www.szekszard.hu) is megjelenik. A tá-
mogatásban nem részesülõ pályázók kü-
lön értesítést nem kapnak.

Pályázati információ: A pályázattal
kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kér-
hetõ Petõ Gábor környezetvédelmi refe-
renstõl. a Polgármesteri Hivatal 57. sz.
irodájában, illetve az 504-104-es telefon-
számon, és a peto.gabor@szekszard.hu
e-mail címen.

Pályázati felhívás: közcsatornára történõ rákötés támogatása 2009

Font Sándor
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Munkácsy Mihály után Székely
Bertalan (1835, Kolozsvár-1910,
Budapest), festészetünk hőskorá-
nak, a XIX. század második felé-
nek újabb jelentős alakjának mű-
veit tekinthetjük meg a Művésze-
tek Házában.

Kovács Etelka

A magyar festészet ebben az idõszak-
ban az európai mûvészet élvonalába
tartozott, a történelmi festészet terén
pedig élen járt. Székely szinte minden
mûfajban alkotott, a romantikus histo-
rizmus áramlatához csatlakozott, de
megérintette a biedermeier, a realiz-
mus, a szecesszió irányzata is. A Ma-
gyar Nemzeti Galéria anyagából válo-
gatott kiállítás betekintést nyújt a sok-
oldalú mûvész hatalmas életmûvébe
Dr. Bakó Zsuzsanna, a Galéria fõosz-
tályvezetõje, fõmuzeológus rendezésé-
ben. A mûvészettörténész megnyitó-
beszédében elmondta: Munkácsy kül-
földön, Székely itthon teremtette meg
a magyar nemzeti festészetet.

A Golgota fogadja a tárlatlátogatót,
Munkácsy lehengerlõ alkotására em-
lékeztetve. A Zeneakadémia számára
készült frízterv Dionüszosz meneté-
nek lendületes vonulása vezet az egy-
házi és középületek számára tervezett
monumentális falfestmények vázlatai-
hoz. Ezek a magyar történelem legna-
gyobb alakjait idézik, a honfoglaló Ár-
pádot, az államalapító Szent Istvánt. A
hozzájuk kötõdõ események méltó-
ságteljes kompozíciói a vízfestés fris-

sességével, eleven ecsetvonásokkal je-
lennek meg. A reprodukcióknak kö-
szönhetõen mindenki által jól ismert
Egri nõkhöz készült négy mozgalmas
vázlatot láthatunk, amelyek éreztetik
a sokalakos mû megszületésének fe-
szült folyamatát. Az alakok elhelyezke-
déséhez, a színek és formák rendjé-
hez máskor figurális részlettanulmá-
nyokat, kompozíciós, csoport és szín-
variációkat készített az elméleti mun-
kával, tanítással soha fel nem hagyó
mûvész. A történelmi képek sora az
emeleten folytatódik. Elsõ jelentõs
budapesti megbízatásaként festette
meg a kiegyezés évében képsorozatát

Ferenc József magyar királlyá koroná-
zásáról. A Koronázás, a Kardvágás, az
Eskütétel és a Lovaggá ütés ünnepé-
lyes, az õsi tradíciókat követõ cere-
móniáját a nép szemszögébõl láttat-
ják Székely Szekszárdon bemutatott
olajvázlatai. A magyar történelem tra-
gikus eseményeit, a Mohácsi vészt, II.
Lajos holttestének feltalálását, Zrínyi
kirohanását, Tököly Imre búcsúját ap-
jától, Dobozy Mihályt és hitvesét drá-
mai jelenetekben ábrázolta.

A bensõséges, meghitt, mély embe-
ri érzelmek széles skáláját mutatják
be Székely Bertalan lírai életképei. Az
anya és gyermeke közötti szoros köte-

lék és a romantikus, eszményi szere-
lem egyaránt témái alkotásainak. A
nemzet gyásza mellett egy gyermekét
ölelõ özvegy fájdalmát is megfestette,
tíz évvel késõbb majdnem ugyanez a
beállítás színekkel telik meg, és a kis-
gyermekét ölelõ boldog anya örömét
mutatja.

Portréi hûen tükrözik a személyi-
ségvonásokat, mint Apja arcképe,
vagy egy-egy típust, lelkiállapotot jele-
nítenek meg, például Fiatal nõt kibon-
tott hajjal, vagy Fiú fejet, de a szemé-
ben keserûséggel kedvesen mosolygó
idõsödõ Keresztélyné neve is csak zá-
rójelben szerepel a Nõi arckép után.
Pillanatokat, hangulatokat ábrázolnak
nõi figurái, arcképei. Különösen érde-
kelte a Léda tematika. Ez a kiállításon
egy hattyúval összefonódó nõi testet
ábrázoló alkotáson jelenik meg.

Megrendítõek az egy-egy kõnyo-
matban megfogalmazott versillusztrá-
ciói Arany János Ágnes asszonyához,
illetve báró Eötvös József Megfagyott
gyermekéhez.

A magyar tájképfestészet megte-
remtése is Székely Bertalan nevéhez
fûzõdik. Szadai mûteremháza, a nyu-
galmas, dombokkal körülövezett ott-
honos tanya, laza, könnyed ecsetvo-
násokkal vászonra vitt, impresszi-
onisztikus tájképek megfestésére ösz-
tönözte. "Az eszményi szép apostola"
végsõ nyughelyéül is ezt a békés vidé-
ket választotta.

Székely Bertalan kiállítása június
28-ig tekinthetõ meg a Mûvészetek
Házában.

Nemzeti festészetünk megteremtõje
A Székely Bertalan-kiállítás június 28-ig látogatható a Mûvészetek Házában

Cseh Gábor festõmûvész a Székely-kiállítás megnyitóján
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Székely-kiállítás
A Székely Bertalan-kiállítás június
28-ig hétfõ kivételével naponta 9-
19 óráig, szombaton 9-13 óráig láto-
gatható a Mûvészetek Házában.

Jegyárak: felnõtt 1600 Ft, nyug-
díjas 800 Ft, diák 600 Ft.

Csoportos kedvezmény: diák-
csoportoknak 15  fõig 1 kísérõ, 15
fõ felett 2 kísérõ ingyenes.

Üdülési csekket elfogadnak!
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A Klapka lakótelepiek is jelentkeztek
Faültetéssel és szemétgyûjtéssel folytatódott a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program

A „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program elsõ állo-
mása Parászta volt, ahol elõbb a környéken és a pa-
takmederben található szemétkupacok eltakarítása
történt meg a lakosság segítségével, de civil szerve-
zetek is képviseltették magukat a munkálatokban. A
szombati napon a környékbeli korlátok festését vé-
gezték, melyeket Borkó Gábor vezetésével a köz-
munkások csiszolással készítettek elõ az aktivisták
számára. A festéket Szekszárd város önkormányzata
biztosította, az összegyûjtött szemetet és az ehhez
szükséges zsákokat, kesztyûket pedig az Alisca Ter-
ra Kft.-nek köszönhettük.

Faültetés a Csalogányban

Ezzel párhuzamosan, április 4-én a Csalogány utca 21-
22. és 23-24. számú társasházaknál is megkezdõdött
a városszépítés. A faültetési és örökbefogadási prog-
ramban családok egy-egy fa gondozását vállalták ma-
gukra. Az örökbefogadók kis névtáblát helyezhettek
el a fájuk tövében.

A tisztább Újvárosért
A „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program követke-
zõ állomása a hét közepén az Újváros volt, ahol két
oktatási intézmény, a Kolping Katolikus Szakképzõ
Iskola és a Garay János Általános Iskola, valamint a
Szekszárd-újvárosi Római Katolikus Társaskör fogott
össze.

A Kolping iskolások kedden a Pázmány teret, il-
letve a környezõ utcákat járták be, és tisztították
meg az eldobált szeméttõl. A Garay iskolások szer-
dán délelõtt láttak munkához: az alsósok az intéz-
mény területén, míg a felsõ tagozatosok a környe-

zõ utcákban, illetve a Pollack úti sporttelepen
gyûjtötték a szemetet. A katolikus társaskör tagjai
szerdán délután indultak eszközökkel és zsákokkal
felszerelkezve, s a várorész több utcájába (pl.
Battyányi, Kemény Sándor) eljutva gyûjtötték a
szemetet sötétedésig. A közel 70 fõs csapat a Szent
István házban közös vacsorával zárta a napot.

Folytatás a Klapka lakótelepen
A következõ felajánlás a Klapka György lakótelep 1-
7. lépcsõházaitól érkezett. A lakóközösség felvállal-
ta a Klapka György utcai korlát csiszolását és festé-
sét, amihez a Polgármesteri Hivatal biztosítja a
nyersanyagot és az eszközöket.

A festés április 15-én, szerdán, 16 órakor kezdõ-
dik. Találkozó a Klapka György lakótelep 2. számú
háznál lesz. Érdeklõdni lehet: Bóvári Jánosné kö-
zös képviselõ (Klapka Gy. ltp. 2., tel.: 313-465),
Kutrovácz Jenõ közös képviselõ (Klapka Gy. ltp.1-
3., 4-6., tel.: 411-165), Páll Laura program koordiná-
tor (tel.: 30/494-8028, laura@szekszard.hu).

Faültetés a Csalogány utcai házak mögött

A Garay iskolások a Pollack úti sporttelep
területén elszórt szemetet is gyûjtötték

A katolikus társaskör tagjai a Kemény Sán-
dor utcai vízelvezetõ árkot takarítják

Díjmentes lerakás,
induló zöldjárat

A „Szépítsük együtt Szekszárdot!” prog-
ram keretén belül június 30-ig lehetõ-
sége nyílik minden szekszárdi lakos-
nak, hogy ingyenesen helyezhesse el
háztartási hulladékát a Keselyûsi úti
hulladéklerakó telepen. A lerakó hétfõ-
tõl péntekig 6 és 17, míg szombaton 6
és 15 óra között tart nyitva (telefon:
20/480-4633).

A zöldhulladék elszállítását szolgáló
„zöldjárat” április 15-tõl októberig üze-
mel. A családi házas övezetekben beje-
lentés nélkül, a társasházaktól pedig
elõzetes igénybejelentés alapján szál-
lítja el a hulladéktároló edények mellé
reggel 6 óráig kihelyezett zöldhulladé-
kot az Alisca Terra Kft. Páros héten az
északi, páratlan héten pedig a déli vá-
ros részben történik a szállítás.

Kérdésükkel, kérésükkel fordulja-
nak Páll Laurához, a „Szépítsük
együtt Szekszárdot!” program koordi-
nátorához (30/494-8028-as, vagy
laura@szekszard.hu).

Cikksorozatunk lényege, hogy
közzétegyük és értelmezzük a vá-
ros lakóira vonatkozó hatályos
rendeleteket, hogy Szekszárd la-
kói tisztában legyenek kötelessé-
gükkel és a megszegésükkel járó
büntetésekkel.

A köztisztaság fenntartásáról és a tele-
pülési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról, annak kötele-
zõ igénybevételérõl a Szekszárdi Ön-
kormányzat 34/2003.(XII.19.) rende-
lete szól.

Ezen rendelet III. fejezet 5. §-a az
ingatlanok és közterületek tisztántar-
tását taglalja, miszerint az ingatlantu-
lajdonos az ingatlanjai tisztán tartásá-
val kapcsolatos feladatai a követke-
zõk:

* a beépített, illetõleg beépítetlen
telekingatlan tisztán tartása és gyom-
mentesítése, kaszálása,

* a telekingatlanról a járdára és az
úttest fölé nyúló ágak és bokrok meg-

felelõ (a biztonságos gyalogos és gép-
jármû közlekedést biztosító) nyesése,

* a közterület-használat szerinti I.
kategória területén (lásd a feltûnte-
tett honlap címen), valamint az 56-os
számú fõközlekedési út
mentén folyamatosan,
szükség szerint, a város
egyéb területén évente leg-
alább kétszer az épület
homlokzatának (kerítésé-
nek) a földszint magasságig
történõ letakarítása, a falra-
gaszok, festés, stb. folyama-
tos eltávolítása,

* beépítetlen ingatlanok,
zárt kertek utcafrontján,
garázsok ajtaján az ingatlan
helyrajzi számát - mini-
mum A/4-es formátumban és idõtál-
ló kivitelben - jól láthatóan elhelyezni
a köztisztasági kötelezettség megálla-
pítása érdekében,

* garázsok, sorgarázsok körüli 5
méteres területsáv tisztántartása,

* az ingatlanon belül vagy a közte-
rületen elhelyezett hulladéktároló
edénye környezetének tisztántartása,
rendszeres takarítása,

* bontás, építés, felújítás és karban-
tartás miatt üresen álló in-
gatlan és az elõtte húzódó
járda tisztántartása a kivite-
lezõ feladata, ha az nem
azonos a tulajdonossal.

Amennyiben a közterü-
let tisztántartására vonatko-
zó kötelezettségét a kötele-
zett nem teljesíti, a Polgár-
mesteri Hivatal jogosult a
munkát a kötelezett költsé-
gére elvégezni, illetve elvé-
geztetni és szabálysértési
eljárást kezdeményezni a

mulasztóval szemben.
Több információt a város honlap-

ján (www.szekszard.hu), a Köz-
ügyek/Önkormányzat/Tartalom/ Ha-
tályos önkormányzati rendeletek me-
nüpont alatt találhatnak.

Tudja Ön, hogy…

§



2009. április 12. 7
MOZAIK

„Tanuljatok tõlem, mert én szelíd va-
gyok és alázatos szívû...” (Mt 11,29-30)

Hamarosan itt az iskolai beíratások ide-
je, ezért a katolikus iskola igazgatónõ-
jét kérdeztem, hogy próbáljon elosz-
latni egy-két tévhitet. A leggyakrabban
a következõkkel találkozunk: 

– A katolikus iskolában nem taní-
tanak szinte semmit, egész nap csak
imádkoznak.

– Való igaz: imádkozunk. Hitünk át-
szövi mindennapjainkat, de ez nem
veszi el az idõt a tanulástól. A Nemze-
ti Alaptanterv szerint végezzük taní-
tói munkánkat, nevelésünket kiegé-
szíti a keresztény értékrend. Imádko-
zunk tanítás elõtt és után, étkezéskor,
hittanórán, közös reggeli áhítatun-
kon hétfõn és pénteken reggel, iskolai

szentmisénken. Az ima: beszélgetés
Istennel. Oktatásunk színvonaláról
helyettünk versenyeredményeink, az
általunk szervezett versenyek minõ-
sége, továbbtanulási arányaink és a
középiskolai visszajelzések beszél-
nek.

– Itt csak németet lehet tanulni.
– Korábban valóban így volt, de két

éve angol nyelv tanulására is lehetõ-
ség van, heti két órában a 3. osztálytól.
Az ügyesebbek akár két nyelvvizsga-
bizonyítványt is mellékelhetnek az ál-
talános iskolai bizonyítványuk mellé.

– Az iskola maradi, nem halad a
korral.

– A keresztény családok is a XXI.
században élnek, így jogos az elvárá-
suk, hogy gyermeküket készítsük fel
az életre. Ezért kiemelkedõen fontos,

hogy modern módszerekkel – óra-
rendbe építve tanulnak informatikát
–, élvezetes módon, pragmatikus gon-
dolkodásra neveljük, tanítsuk a gyer-
mekeket, mindamellett, hogy min-
dennapjaikat átszövi a keresztény hit.
Erkölcsi nevelésünk kiemelkedõ, a
gyerekek érezhetik tanáraik törõdé-
sét. A kortársaiktól egyedül a drogok-
kal és az alkohollal való ismereteik-
ben és tapasztalataikban maradnak el,
de nem célunk, hogy ezeket bõvítsük.
A családdal együttmûködve mindent
megteszünk azért, hogy tanulóink jól
nevelt, tájékozott, mûvelt, széles látó-
körû és céltudatos felnõttekké válja-
nak.

– Röviden, miért érdemes a szülõk-
nek a katolikus iskolába íratni gyer-
meküket?

– Az egyik szülõ, aki hozzánk írat-
ta gyermekét, így fogalmazta meg:
„Személyiségformáló, igazi közössé-
gi szellemû a Szent József Katolikus
Általános Iskola. Fogékony és nyi-
tott minden új iránt, a gyermekek
belsõ jellemét is formálja. Magas
színvonalú oktatás, fegyelmezett,
meleg légkör kiváló pedagógusok-
kal. Minden, amit egy szülõ álmod-
hat gyermekének.”

– Mikor lesz a beíratás?
– Az iskolai beíratás idõpontja ápri-

lis 20. és 21., de április 14-én felvételi
beszélgetést tatunk 8 és 18 óra között
ismerkedõ jelleggel. Aki hozzánk sze-
retné íratni gyermekét, erre az alka-
lomra feltétlenül jöjjön el. Óvodánk-
ban április 22-én és 23-án várjuk a
gyermekeket beiratkozásra.

„Hit, tudás, szeretet” a katolikus iskola jelmondata

Locsolóbált tart a
Katolikus Társaskör
A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör vezetõsége április 13-án,
húsvéthétfõn, 18 órakor az immár
hagyományossá vált Locsolóbálra hív-
ja a szórakozni vágyókat a Szent István
Házba (Rákóczi u.).

A szervezõk kérik a férfiakat, hogy
jó illatú kölnivel locsolják meg a
hölgyeket, remélve, hogy piros tojás
lesz kedvességük jutalma. A zenés,
batyus bálra a belépõ 600 Ft. 

Jelentkezni lehet: Horváth Edit
(313-175, 20/52-46-820).

Jubilált a Gárdonyi kórus
Másfél évtizede mûködik a szekszárdi református együttes

Tizenöt éves múltjára tekintett
vissza a Szekszárdi Gárdonyi Zol-
tán Református Együttes a Garay
János Gimnázium dísztermében
tartott hálaadó koncertjével.

L. Z.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
dr. Szabó István, a Dunamelléki Egyház-
kerület püspöke, aki nyitóáhítattal szol-
gált. Igehirdetésében utalt arra, hogy
fontos a közös éneklés szerepe az egyén
és a közösség lelki épülésének fejlõdé-
sében. A jubileumi hangversenyt Hal-
mai Gáborné országgyûlési képviselõ
nyitotta meg, aki elismeréssel szólt a kó-
rus eddigi sikereirõl, az együtt éneklés
közösségformáló erejérõl.

A jubiláló kórus mûsorán szerepel-
tek a névadó Gárdonyi Zoltán örökbe-
csû mûvei, a klasszikus és kortárs zene-
irodalom remekmûvei, Tillai Aurél cso-
dálatos zsoltárfeldolgozásai. A teltházas,
nagysikerû rendezvény kiváló propa-
gandája volt a protestáns egyházzene
értékes alkotásainak, a vox humana, az
emberi hang béketeremtõ, léleképítõ
hatásainak. A fennállása 15 éves jubile-
umát ünneplõ Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes – Naszladi Judit kar-

nagy vezetésével – új inspirációt ka-
pott további felelõsségteljes munkájá-
hoz, Isten dicsõségére.

Közremûködött: Authné Fuchs
Márta (brácsamûvész), Ágotha Zoltán
(brácsamûvész), Köntös Hedvig (gor-
donkamûvész), Németh Orsolya (ta-
nár, hegedû), Lozsányi Tamás (orgona-
mûvész), Tillai Tímea (énekmûvész,
szoprán) Turbuk-Hegedüs Györgyi
(mezzoszoprán), Varga Tiborné (alt),
Lemle Zoltán (tenor).

A Gárdonyi kórus tagjai, tenor:
Lemle Zoltán, Görzsöny László, Árki At-
tila, Papp Barnabás, Ódor János, Bene-
dek Pál, Nemes András, Tillai Atilla.
Basszus: Rizner József, Köpenczei Ist-
ván, Gerse Gábor, dr. Magyarosi István,
Leipold Zoltán, dr. Papp Szilárd, Erdei
Viktor, dr. Kovács Attila, Gödrei Dávid.
Szoprán: Árki Zsuzsanna, Bányai Inez,
Szõtsné Fehér Györgyi, Szalai Ágnes,
Vereckei Gáborné, Steinerné Góra
Aranka, Schiffrich Katalin, Nemesné
Bocz Gabriella, Mecsekiné Bakó Éva,
dr. Kelemen Lenke, Minker Veronika,
Tóthné Pölös Márta, Kalácskáné Far-
kas Ágnes. Alt: Horváth Györgyné,
Péterfia Ágnes, Mohai Kinga, Taksonyi
Istvánné, Moizesné Nagy Kinga, Fejõs
Katalin, Bozzay Izabella, Lenczné
Vrbovszki Judit, Turbuk-Hegedüs
Györgyi, Miklós Ilona, Fenyvesiné Ta-
tár Ildikó, Simon Zoltánné, Varga
Tiborné, Pappné Márkus Krisztina,
Simonné Kovács Szilvia, Fergerné
Papp Ivett.

Nagy sikert aratott a Gárdonyi kórus jubileumi koncertje

Adminisztrátort
keres a főiskola
A PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar in-
tézeti adminisztrátor álláshely be-
töltésére pályázatot hirdet. A rész-
letes pályázati kiírás megtekinthetõ
a www.igyfk.pte.hu honlapon.
Jelentkezni 2009. április 14-ig a
pályázat bodora@igyfk.pte.hu
email címre, és a Pécsi Tudo-
mányegyetem Illyés Gyula Fõisko-
lai Kar címére (7100 Szekszárd,
Rákóczi u. 1.) történõ megküldé-
sével lehetséges.

Jutalomút a Babits iskola énekkarának
A Babits Mihály Általános Iskola Naszladi Judit vezette énekkara és német ka-
marakórusa állandó résztvevõje az iskolai és városi mûsoroknak, rendezvé-
nyeknek. A gyerekek munkáját most jutalomkirándulással köszönték meg: a
Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány pályázati támogatásával és a
Babits iskola anyagi segítségével Pécsre utaztak, ahol ahol a Nemzeti Szín-
házban a „Kölyök” címû musicalt tekintették meg a diákok. A kirándulás nem
egyedülálló, ugyanis az iskola pedagógiai programjának kiemelt feladata a di-
ákok mûvészeti-zenei nevelése, s ennek keretében az érdeklõdõ gyerekek
évente két alkalommal az Operaház elõadásaira is eljuthatnak.
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A RE/MAX Ingatlan Corner a közelmúltban
kezdte meg tevékenységét Szekszárd köz-
pontjában. A korábban is ingatlanközvetítő
irodaként működő cég februárban csatlako-
zott a RE/MAX-hez – a részletekről dr. Koncz
István bróker/tulajdonos ad felvilágosítást.

A RE/MAX név magas szintû szolgáltatást, szakta-
nácsadást és hatékonyságot jelent világszerte. A vi-
lág legnagyobb ingatlanközvetítõ-hálózatáról van
szó, amely 36 éves múltra tekint vissza, és 67 ország-
ban van jelen – Magyarországon három éve. A glo-
balizáció minden piacot utolér, a klasszikus „ülünk
az irodában és megpróbáljuk eladni az ingatlano-
kat” módszer ma már nem mûködik. Ezért csatlakoz-
tam a RE/MAX-hez, amely országszerte 48 helyen
van jelen. Tolna megyében kizárólagos joggal mûkö-
dik a RE/MAX Ingatlan Corner: Szekszárdon és Ta-
másiban, illetve hamarosan Bonyhádon is állunk
ügyfeleink rendelkezésére.

– Mi a különbség a korábbi ingatlanközvetítési
módszerekhez képest?

– A RE/MAX jól bevált know-how rendszeren
alapul, melyet mi is átvettünk. A legfontosabb az in-
gatlan részletes felmérése: a környezet feltérképe-
zésétõl a közmûcsatlakozásokon át egészen a belsõ

elrendezésig. Az ügyféllel hetente egy-két alkalom-
mal vesszük fel a kapcsolatot, naprakész informáci-
ókat bocsátva rendelkezésére. Ez egy emberköz-
pontú szolgáltatás, amely számos elõnyt biztosít a
hagyományos módszerekhez viszonyítva. A
RE/MAX-hez történt csatlakozásunk óta két hónap
telt el, és ma több mint félszáz ingatlannal rendel-
kezünk: ez kiválóan mutatja, hogy van érdeklõdés a
szolgáltatásaink iránt.

– A jelenlegi gazdasági helyzet milyen hatással
van az ingatlanértékesítésre?

– Sokan szeretnének szabadulni az ingatlanuk-
tól, hogy gazdaságosabban fenntartható ingatlan-
hoz jussanak. Ezért
nagy értékû ingatla-
nok is megjelentek a
piacon, de ezek a ke-
véssé gazdaságosan
üzemeltethetõ laká-
sokhoz, házakhoz ha-
sonlóan tíz-tizenöt
százalékos árcsökke-
nést mutatnak –
ugyanakkor megnõtt
a kereslet a kis alapte-
rületû, könnyen fenn-
tartható ingatlanok
iránt. Az esetleges vá-
sárlókat minden infor-
mációval ellátjuk, a
megtekintést egyez-
tetjük: vagyis már elõ-
zetesen is „szûrjük” az

érdeklõdõket. Ráadásul a RE/MAX rendszerének
köszönhetõen az ingatlan adatai más országokban
(így például Hollandiában, Belgiumban) is hozzá-
férhetõk. Májustól a RE/MAX Ingatlan Corner az
interneten is jelen lesz, ezáltal még szélesebb körû
szolgáltatásokat nyújtva kedves ügyfeleinknek. (x)

RE/MAX Ingatlan Corner Ingatlaniroda
Szekszárd, Rákóczi u. 2.
Schmelczné Hussy Gabriella társértékesítõ
Tel.: 20/582-9859
Mobil: 30/719-6662
E-mail: g.schmelcz@remax.hu

RE/MAX Ingatlan Corner: emberközpontú szolgáltatás
Senki nem ad el több ingatlant a világon, mint a RE/MAX

A RE/MAX Ingatlan Corner a Rákóczi u. 2. alatt várja ügyfeleit

A vers: képkivágás
Tóth Krisztina volt az Élõ irodalom a könyvtárban sorozat vendége

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
Élő irodalom a könyvtárban című
sorozatának legutóbbi vendége –
köszönhetően a Szépírók Társa-
ságának és A Pad egyesületnek
– Tóth Krisztina költő, író volt. A
beszélgetőtárs szerepét, mint azt
megszokhattuk, Gacsályi József
könyvtáros vállalta.

Kosztolányi Péter

Kevesen készülnek tudatosan költõnek
vagy írónak, vélekedett Tóth Krisztina,
miután lerázta magáról a „nõi”, illetve
„férfi” irodalom létét és mibenlétét fir-

tató kérdést. Az õ esetében – emléke-
zett vissza – az utánzás, az ismétlés volt
a versírás kiindulópontja: tizenegy-ti-
zenkét éves kora körül próbálkozott
elõször az irodalommal. Ezek még csu-
pán zenei, ritmikai kísérletek voltak –
hangsúlyozta a költõnõ, és leszögezte:
a tudás megszerzése folyamatos tevé-
kenység, mely nem fejezõdhet be soha.

Középiskolás évei alatt tudatosult
benne, hogy a versírás szakma, s ekkor
szerzett ismereteit – mutatott rá Tóth
Krisztina – az egyetemi évek során el-
sõdlegesen Lator László szemináriu-
mán mélyítette el. Itt ismerkedett meg
azzal a „vízjellel”, amely a nem pusztán

fordító, hanem író-költõ irodalmárok
sajátja: arról a pluszról van szó, amely
egy-egy fordításba a személyiségbõl
belekerül. Ilyennek nevezte a költõnõ
a maga kihagyásos szerkezeteit is, me-
lyek révén több szerepet juttathat az
olvasónak. „A vers ugyanúgy képkivá-
gás, mint a próza, csak még nagyobb
ráközelítéssel.” – fogalmazott.

Készülõ könyveirõl szólva Tóth
Krisztina elmondta: a könyvhétre vár-
ható egy verseskötete, a Magas labda –
ezt pedig két prózakötet, a rövid léleg-
zetû elbeszéléseket felvonultató Pixel,
illetve egy hosszabb novellákból ösz-
szeállítandó korlenyomat követi. Vége-
zetül versei és elbeszélései közül olva-
sott fel a költõnõ, közönsége pedig az
elé tartott kaleidoszkópban vizek le-
hunyt szemû vonulását, betonra hullt
gyümölcsöket, vízfoltos falon csöndet
láthatott és az emlékek visszáját, azt,
hogy minden valakinek az arca, továb-
bá megtudhattuk, hogy „mindig, min-
dig az anyák szülik újra / az árvaságot.”

A megyei könyvtár portagalériáján
április 2-án nyílt meg Huszákné Czencz
Marietta tojásfestõ kiállítása. A bátai to-
jásíró asszony munkáin a hagyomány
mellett az újítás is megjelenik.

Tóth Krisztina

Költõ, író, mûfordító
Budapesten született 1967-ben.
Fontosabb elismerései, kitüntetései:
Radnóti Miklós-emlékérem (1989), József Atti-
la-díj (2000), az Év Könyve Díj (2003),
Salvatore Quasimodo-emlékdíj (2008), a Ma-
gyar Köztársaság Babérkoszorúja (2009).
Legújabb kötetei: Londoni mackók (2003, gyermekversek), Síró ponyva
(2004, versek), Vonalkód (2006, novellák).

Székely pajzánságok
és egyéb cifra

történtek
A fenti címre gyûlt mesét hallgatni a
derülni óhajtók apraja-nagyja a közel-
múltban a megyei könyvtár olvasóter-
mébe. Hamiskás mosoly, kiapadhatat-
lan mesélõkedv, tréfa és közösségbar-
kácsolás – kulcsszavak a bukovinai szü-
lõk tizedik gyermekeként született Se-
bestyén István varázslatos személyé-
hez. Sebestyén István hol nevettetett,
hol történeteket elevenített fel a csalá-
di legendárium gyöngyszemei közül
válogatva. Hogy-hogy nem, senki nem
csodálkozott, mikor azzal kezdte: gyer-
mekkorában igen sokat szerepelt szín-
padon…

Noha õ maga nem dicsekszik vele
fennen, 2006 nyarán Sebestyén
Ádám-díjban részesítette õt Bonyhá-
don a székely szövetség az õsi kultúra
ápolásáért és õrzéséért. Szerencsés
csillagzat alatt látta meg világunkat e
szempontból is, sokaknak örökítheti
a magyarság ilyetén kincseit.

A P. Szathmáry István illusztrációi-
val és a Hatvan Banda muzsikájával
gazdagított, cd lemezt is tartalmazó
kötet megrendelhetõ a Rézbong Ki-
adótól. Érdemes belelapozni a szerzõ
korábbi könyveibe is, letenni nem
egyhamar fogjuk õket. N. S.
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Méltó környezetben, a Garay Já-
nos Gimnázium dísztermében zaj-
lott a Babits-emlékévet lezáró, a
költő életét és munkásságát be-
mutató műveltségi vetélkedő kö-
zépiskolás fordulója.

Gyimóthy Levente

Az eseményt  megnyitó dr. Haag Éva
alpolgármester kiemelte a Babits-év
legfontosabb eseményeit, így – töb-
bek között – a felújított emlékház
megnyitóját, az Esztergom-Szekszárd
közötti irodalmi hajóutat, mely a köl-
tõ életének utolsó állomásától szülõ-
városáig „kalauzolta” az érdeklõdõket,
és nem utolsósorban, hogy a közgyû-
lés posztumusz díszpolgárrá avatta
Babitsot. A zsûriben Lovas Csilla, a Ba-
bits emlékház fõmúzeológusa, Fusz
György, a PTE Illyés Gyula Fõiskolai
Kar fõigazgatója, valamint dr. Töttõs
Gábor fõiskolai docens foglalt helyet.
Hat középiskolás csapat mérte össze
Babitsról összegyûlt tudását. A vetél-
kedõ tesztlap kitöltésével indult, 
majd egy-egy szabadon választott Ba-

bits-vers elõadásával folytatódott. A
diákok talán a hallás utáni versfelis-
merést élvezték legjobban.

A csendesebb feladatok közben Né-
meth Judit Babits verselése bûvölte el
az érdeklõdõket. Magunk elé képzel-
hettük, hogy áll a „három kereszt a
Bartinán”, ahogy „a rög szinte él, a
nap szinte nedves”, s amint Babits ré-

gi kertjében szeretett „olvasni a lugas
alatt, ahol a könyvre apró kerek fény-
foltokat vet a nap”. 

A feladatok sorában a költõ korának
bemutatása következett, melyben a
díszterem színpadán a csapatok kü-
lönféle korabeli tárgyakat használva –
például a Nyugat folyóirat, egy jegy-
gyûrû, vagy éppen egy fokföldi ibolya,

a költõ kedvenc virága volt – igyekez-
tek felvillantani egy percre a kort,
melyben Babits verseit fogalmazta az
utókornak. A vetélkedés elõzetesen el-
készített, Babits életútját ábrázoló
montázsképek értékelésével, activity-
vel, egy film megtekintésével, majd az
eredményhirdetéssel és az értékes dí-
jak kiosztásával zárult. Az elsõ és a má-
sodik helyezést is az I. Béla gimnázium
vitte el: a Leonínusok az Ádáz csapatot
megelõzve lett elsõ, míg a harmadik
hely a házigazda garaysok Írisz koszo-
rúja névre keresztelt csapatának jutott.

Így köszönt el a város a Babits-em-
lékévtõl. Mi pedig milyen idézettel is
búcsúzhatnánk stílszerûbben így az
ünnep elõtt, mint a Húsvét elõtt sora-
ival: „aki alszik, aludjon, aki él, az él-
jen, a szegény hõs pihenjen, a sze-
gény nép reméljen…”

Az általános iskolások vetélkedésé-
nek a Babits iskola adott otthont. A
színvonalas versenyt végül a Garay
iskola Garaysták nevû csapata nyerte
a Gyakorló iskola (Messze... messze...)
és az 5. sz. Általános Iskola (Nyugat)
csapata elõtt.

Diákok „vallottak” a költõrõl
Mûveltségi vetélkedõvel zárult a Babits Mihály-emlékév Szekszárdon

„Földünkön a baktériumoktól a
bálnákig minden élőlény a nagy
rendszer normális része, kivéve az
ember!” – fogalmazott előadása
nyitányában dr. Géczy Gábor
atomfizikus, az ELTE természet-
földrajzi tanszékének oktatója a
Mintaként Alkalmazott Gondvise-
lés országos program szekszárdi
előadássorozatának teltházas nyi-
tóestjén, a Szivárvány Iskolában.

Gyimóthy Levente

Dr. Géczy Gábor szerint ezzel azért él-
hetünk a megfogalmazással, mivel
mintegy 300 évvel ezelõttig a glóbusz
fõ gondnoka az ember volt, mígnem
az 1700-as évek közepén elérkezett a
felvilágosodás ideje, mely gyakorlati-
lag köz-elhülyülést hozott a világnak,
felszámolva az õsi népi, paraszti kultú-
ra addigi rendjét. A tudós szerint az ak-
kori ipari forradalomnak nevezett vál-
tozással fokozatosan a „semmi” került
középpontba a hirdetett „emberköz-
pontúság” helyett, s az istenközpontú
világ teljes egészében eltûnt. Géczy
doktor szerint ezen ámokfutásban óri-
ási felelõsség terheli az értelmiséget.
Mindig is a parasztság húzta ki az or-
szágot a legnagyobb mélypontokból,
éppen ezért elsõdleges feladat lenne
visszaállítani a hagyományos, önellátó

paraszti kultúrát, mégpedig úgy, hogy
soha többet ne legyen lealacsonyító
szitokszó az, ami „paraszti” eredetû,
hiszen mind a természetes gyógyítás,
mind pedig a természeti tudás, az ál-
lattartás, vagy az õsi asztrológia leg-
pontosabb ismerõje a gazdálkodó pa-
rasztember volt.

Az elõadó rámutatott: elképesztõ,
hogy manapság 10 ezer kilométeres
távolságból kapjuk a fûtést, amikor
hagyományos módszerekkel is meg-
oldhatnánk e a problémát. Emellett
nem kis gond, hogy jóval többet fo-
gyasztunk mindenbõl, mint kellene, s
nem vagyunk önellátóak. Jelenleg a
városok azok az egységek, melyek át-
tételes rákos burjánzást mutatnak, hi-

szen terjeszkedéseikkel elszívják a
természetest, és szemetet juttatnak
vissza, legyen az tárgyi vagy szellemi
hulladék. 

Dr. Géczy Gábor szerint a M.A.G.
program arra világít rá, hogy elég volt
környezetünk folyamatos „tákolásá-
ból”, belül kell megváltozni, s egészsé-
ges, természetes közösségeket  kell
végre építeni. Elég volt abból, hogy
gyerekeinktõl ellopjuk a gyerekkort,
amikor már a bölcsõdéinkben, a bili
fölött is angoltanítást erõltetnek – tet-
te hozzá az ELTE tanára. Vannak jó je-
lek is a tudomány normalizálódásá-
ban, hiszen „lassan beéri a hivatalos
tudomány a paraszti kultúrát” – fogal-
mazott epésen a kutató. Az elõadó se-
gítségével magunk elé képzelhettük
az évszázadokkal korábban kitalált, fa-
csúszózsalus módszerrel épített, s a
mai napig nyaranta hûvös menedéket
adó, ingyen földbõl és töredékes
anyagból épített vályogházak szerke-
zetét. Ezek kályhái, a hagyományos
„banyakemencék” bármivel fûthetõ-
ek voltak, ha a fából éppen híján volt
az ember, nem úgy, mint XXI. századi
modern kortársaik.

Igen, jó lenne e népi „gyógymó-
dok” legalább negyedét megfogadni,
hogy visszakanyarodva õseink tudásá-
hoz, helyrehozzuk mai, válsággal tar-
kított világunkat.

Õsi népi kultúra: recept a válságra?
A M.A.G. program keretében elõadássorozat indult Szekszárdon

Dr. Géczy Gábor

Aquatlon verseny
Tolna megyei aquatlon versenyt ren-
dez városunkban április 19-én a szek-
szárdi Dynamic Triatlon Club és a Tol-
na Megyei Triatlon Szövetség. Az iga-
zolt sportolók mellett várnak minden-
kit, aki úszni és/vagy futni képes.

A szervezõk célja, hogy népszerû-
sítsék, megismertessék a triatlont
egyik „kistestvére” által. A nyolc kü-
lönbözõ korosztály 500-2000 méte-
res futását a belvárosban tartják,
hogy a járókelõk is találkozzanak a
versenyzõkkel.

A 2008-ban is igen sikeres, tíz
aranyérmet szerzett Dynamic TC re-
méli, hogy felfedeznek újabb tehetsé-
ges gyerekeket, akik eredményes
triatlonisták lehetnek. Szeretnék meg-
találni a korábbi versenyzõket, akik-
bõl összeállhat egy ütõképes szenior
csapat - mondta el Szélné Bajor Ágnes.
A korosztálytól függõen 100-400 mé-
teres úszás bármilyen úszásnemben
teljesíthetõ. Várják azokat is, aki csak
futni, vagy csak úszni szeretnének.

Elõnevezést egyesületi versenyzõk
esetén április 15-ig fogadnak el elekt-
ronikusan, postán, vagy személyesen,
szabadidõs versenyzõk részérõl pe-
dig a név, születési év és nem megadá-
sával április 18-ig, õk a helyszínen is
nevezhetnek.

Információ és nevezés: Dynamic
TC, 7100 Szekszárd, Keselyûsi út 3.

E - mail: edit.varjas@t-online.hu
Dynamic Triatlon Club: Varjas Edit

06/30-959-1572.

Németh Judit az általános iskolások versenyében induló diákokkal



Dr. Zsigmond Árpád kardiológus-
belgyógyásszal beszélgettünk az
egyik leggyakoribb szív- és érrend-
szeri betegségről: a koszorúér-me-
szesedésként köztudatba vonult
kórról. Szó esett ennek kiváltó oka-
iról, gyógyításáról, nem utolsósor-
ban a megelőzés fontosságáról. 

N. S.

– Érdemes néhány mondat erejéig vázol-
ni az aktuális megbetegedési arányokat.
Sajnos Magyarországon a daganatok
elõtt álló egyik vezetõ halálozási okot ad-
ják a különféle szív- és érrendszeri meg-
betegedések. 2020-ra várhatóan a legel-
sõ helyre lépnek. Észak- és Nyugat-Euró-
pában a folyamatot szerencsére sikerült
megfordítani, ám a „frissen” csatlakozott
uniós tagállamok közül utánunk mind-
össze Románia és Bulgária kullog e szem-
pontból. Az emberek még mindig nem
veszik kellõen komolyan saját szerepü-
ket, felelõsségüket egészségük õrzése te-
rén. Az I. számú belgyógyá-
szat osztályvezetõ fõorvo-
sának, dr. Józan-Jilling Mi-
hálynak sikerült megvaló-
sítania például nem is oly
rég egy igen komoly ingyenes szûrési le-
hetõséget a Szekszárdon és vonzáskör-
zetében élõ lakosok számára. A belsõ ér-
fal rugalmasságáról informáló endotél
funkció vizsgálat már akkor tájékoztat
orvost és beteget a várható problémák-
ról, mikor látszólag minden rendben, az-
az nincs érszûkület, panasz végképp.
Még idejében elkezdhetõ ilyenkor a dié-
ta, netán kedvezõtlen genetikai tényezõk
ismeretében az optimális, több síkot
érintõ védekezés: személyre szabott
mozgásprogram, dohányzásról való le-
szokás, tudatos kezelése az indulatoknak.
Sajnálatos módon a várt embereknek
csupán negyven százaléka, ha igénybe
vette e lehetõséget. Közülük többeket
irányítottunk aztán nyaki ütõér vizsgá-
latra, részletes labort kértünk, szív-ultra-

hangot néztünk, terheléses EKG során fi-
gyeltük állapotuk, volt, aki huszonnégy
órás vérnyomás-mérésen vett részt, és ki-
vételesen olyan is elõfordult, aki mára

mûtét után messze
hagyta maga mö-
gött az életveszélyes
állapotot. Megjegy-
zendõ: egy ilyen

vizsgálat bármikor kérhetõ magánorvosi
praxisban, csakhogy azért több ezer fo-
rintot kell fizetni. 

– Érelmeszesedés, érbelhártya-vas-
tagodás – ugyanaz? Mi köze a so-
kat emlegetett koleszterinhez?

– Igen, ugyanazt a betegséget takar-
ják e kifejezések. A normál érfal belsõ
felszínének fõ szerepe az erek védel-
me. Hormonszerû anyagot választ ki,
ez segít, hogy az ér a külsõ környezet
(jelentõs fizikai terhelés) diktálta kö-
rülményekhez alkalmazkodjon. A kü-
lönbözõ rizikófaktorok e védekezõ-
rendszert teszik tönkre. Ilyen a nem
(férfiaknál gyakoribb e betegségek ko-
rai megjelenése), életkor (minél maga-
sabb, annál nagyobb eséllyel jelentke-

zik e kór), dohányzás, a magas kolesz-
terinszint, a magas vérnyomás, cukor-
betegség, végül az örökletesség kérdé-
se. Vegyünk egy sarkított példát. Ha
valaki sok zsírt, cukrot és mesterséges
anyagokat fogyaszt hosszú távon, elhí-
zik. Ez túl az esztétikai problémán, ká-
rosítja a szervezetet. A káros többlet-
anyagok lerakódnak az érfalakra, meg-
vastagítják azt. Így kevesebb vért, ke-
vesebb oxigént képesek szállítani a
szerveknek, szívnek, agynak. Ha a tö-
mítõdés extrém nagyságú, már kriti-
kusan romlik a vérkeringés, mely már
panaszokhoz vezet. Az ilyen lerakódás
felszíne bármikor berepedhet, és hoz-
zá vérlemezkék tapadnak, vérrögösö-
dést, akár teljes érelzáródást is okozva.
A következmény szívinfarktus, vagy
akár hirtelen halál. Leegyszerûsítve a
cigaretta a perifériás érbetegségek, el-
sõsorban az alsó végtagok betegségét
jelenti, érszûkületet okoz; a magas vér-
nyomás agyi érkatasztrófához, agyvér-
zéshez; a magas koleszterin pedig leg-
inkább a szív koszorúerének mûkö-
désképtelenségéhez, infarktushoz ve-
zethet. Ha a szerv nem kap ugyanis

elég oxigént, elhalnak izomsejtjei, me-
lyek értelemszerûen nem regenerá-
lódnak újra. Manapság harmincéve-
sen is érheti infarktus az embert. 

– Akinél fennáll az örökletesség,
magas a koleszterinszintje, ám
még nincs panasza, mit tehet?

– Elõször is teljes dohányzási tilalom!
Aktív, passzív egyaránt. Minimum he-
tente háromszor húsz perc aerob sport:
úszás, terep- vagy szobakerékpározás,
futás, naponta többször fogyasszon
zöldséget, gyümölcsöt nyersen, saláták-
ra például nyersen öntsön kevés olíva-
olajt, a halak közül a busa ajánlott legin-
kább. Édesség, csipsz, alkohol, instant
termékek kizárva! Bizonyított tény: a
gyümölcsfogyasztás közel 20%-kal csök-
kenti az infarktus veszélyét. Érdemes
évente ellenõriztetni a koleszterinszin-
tet. Valóban néma gyilkos, hiszen akár
tíz-húszéves lappangás, halmozódás
után okoz csak fájdalmat, rendszerint
akkorra már csaknem késõ e jelzés. E te-
kintetben nem számít a testtömeg, so-
vány nõnek és férfinak ugyanúgy lehet
magas e szintje, mint túlsúlyos társának. 

– Akinek értágítást, érfestést ajánl
orvosa, mennyire kell aggódnia?

– Aggódni öngyilkos életmód mel-
lett kell! A szívklinikákon mindennapo-
sak, rutineljárásnak számítanak ezen
mûtéti körülmények között végzett
beavatkozások, sõt, az értágító hálók,
az úgynevezett stent-ek ébrenlét köz-
ben végzett, fájdalommentes koszorú-
érbe ültetése is. Pár napon belül vagy
aznap hazamehet a beteg. Utána orvo-
si felügyelet mellett végzett gyógytor-
nára, életmód-nevelésre szokták külde-
ni a pácienseket, no és figyelemmel kí-
sérik állapotát. Gyökeres életmódvál-
tással, élethosszig tartó pontos gyógy-
szerszedéssel, idejében kapott segít-
séggel ugyanolyan minõségû és hosz-
szúságú élete lehet bárkinek, mint
egészséges embertársának!

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Untatóak-e avagy nem a tanmesék, jelen témánknál bizony helye van tanulsága-
iknak. Képzeljünk hát el egy párt! Egyikük sem túlsúlyos, rendszeresen fogyasz-
tanak halat, gyümölcsöt és zöldséget, nem dohányoznak, szeretik a hivatásukat.
Ez utóbbinak megfelelõen tisztes beosztással jut hétfõtõl péntekig három-négy
elintézendõ feladat a napi hat-nyolc óra intenzív munkavégzés mellé. Nyugalom-
mal, örömmel tesznek eleget vállalt kötelezettségeiknek, nyoma sincs idegeske-
désnek. Stabil egzisztenciális háttér, átlátható és kiszámítható jövõ, lelki egyen-
súly, harmónia jellemzi életüket. Telik-múlik az idõ, negyven-, ötvenéves koruk fe-
lé járnak. Ekkor váratlanul egyikük – és szándékosan nem nevezzük meg, a nõ-
rõl vagy a férfirõl van szó – nyilalló fájdalmat érez a mellkasában. Pár másodperc
alatt elmúlik. Néhány hét múltán az utcán sietve már élesebb fájdalom jelentke-
zik, és ugyanazon a délutánon otthon elsötétül a szoba... Hideg verejték, nehéz
lélegzetvétel társul mellé. Mivel külföldi utazás elõkészületei zajlanak, csak a biz-
tonság kedvéért felkeresi a pár háziorvosát, akinek az érintett fél beszámol pa-
naszairól. Az orvos figyelmesen hallgat, laborvizsgálat, EKG, s menet közben

fény derül rá, sajnos a családban halmozottan fordult elõ szív- és érrendszeri be-
tegség miatt bekövetkezett halálozás. A koleszterinszint, mint kiderül, az egek-
ben. Utazás lemondva, szívklinika érfestéssel tervbe véve, megelõzendõ egy
esetleges szívinfarktus. Mindez két napon belül… Az érfestéskor derül ki, ballon-
katéteres koszorúér-tágítást szükséges elvégezni, mert majdnem teljesen elzá-
ródott az egyik ér, ami az éltetõ oxigént szállítja a szívnek. Néhány úgynevezett
stent-háló beültetése is indokolt, támogatandó az ér a további átjárhatóság érde-
kében. Élethosszig tartó program innentõl a gyógyszerek pontos szedése, orvo-
si kontroll, ellenõrzõ kórházi vizsgálatok, szigorúan betartandó diéta, rendszeres,
tehát naponta végzett mozgás, ami eleddig kimaradt. És igen, a munka mennyisé-
gét ajánlott csökkenteni, bármennyire is úgy tûnt, nem jár stresszel. Senki nem gon-
dolta volna, ide vezethet a hosszú ideig panaszt nem okozó magas koleszterinszint:
csaknem elzáródott koszorúér, infarktusveszély, rögösödés veszélye, fájdalmak –
szerencsésnek mondhatja magát, aki ennyivel „megúszta”, és idejében került orvos-
hoz, ahol segíteni tudtak a problémán, útmutatást kapott az életmódváltáshoz.

Dr. Józan-Jilling Mihály kardiológus vezetésével mérték fel a 45-60
év közötti korosztály veszélyeztetettségét Szekszárdon
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Tények az érbelhártya-vastagodásról,
a magas koleszterinszint veszélyeirõl

Aggódni öngyil-
kos életmód
mellett kell.”

10 2009. április 12.TEST ÉS LÉLEK



112009. április 12. ÉRDEKLI? BEMUTATJUK

„Nem halhatunk bele minden ügybe”
Molnár Gábor: az adrenalin szükséges, hogy az ember ne veszítse el a gátjait

A sokféle alkotómunkával elköte-
lezett Czirok Róbert beszélgeté-
sünk végén két javaslatot is tett.
Lapunkba Kling Béla neve került,
ám később kiderült, hogy ő Bu-
dapesten lakik, ott is dolgozik,
ez viszont ellentmond sorozatunk
„szabályainak”. Következzék hát
Molnár Gábor őrnaggyal, a me-
gyei rendőr-főkapitányság felderí-
tő osztályvezetőjével készült be-
szélgetés.

V. Horváth Mária

– Hogyan készül egy rendõrcsalád
az ünnepekre, most éppen húsvét-
ra? Egy zsaru ugyanis éjjel-nappal
– agyilag legalábbis – ügyeletben
van, s bármikor elszólíthatja a
munkája a pihenéstõl, vagy az ün-
nepi asztal mellõl.

– Az utóbbi pontosan így van, hi-
szen mi gyakran dolgozunk a hétvége-
ken, s nekem bármikor indulnom
kell… Ám ettõl függetlenül mi is
ugyanúgy készülõdünk, mint bárme-
lyik más család.

– Mit terveznek?
- Édesanyámnál, Ajkán töltjük az

ünnepeket, természetesen az ott élõ,
szintén rendõr öcsémékkel együtt,
akikhez keresztelõre is hivatalosak
vagyunk. 

– És ha „helyzet” adódik?
– Osztályvezetõként mindennel

kalkulálnom kell. Amennyiben olyan
indokolt szituációról kapok telefonér-
tesítést, amiben az osztálynak is van
feladata, máris ugrom… Számtalan
ilyen eset adódik.

– Kérem, mutassa be a családját!
– Szívesen, hiszen õk jelentik szá-

momra a biztos hátteret. Egyébként én
abban a rendõrmodellben hiszek, aki
mögött kiegyensúlyozott, szeretõ csa-
lád áll. Feleségem, Orsolya szekszárdi, a
Kereskedelmi és Hitelbankban dolgo-
zik fõosztályvezetõként. Kislányunk,
Virág nyáron lesz nyolc esztendõs, a
gyakorlóba jár, igen jól tanul, amellett,
hogy nagyon jó matekos, igen tehetsé-
gesen balettozik. A matematika iránti
vonzalmát anyukájától, az olvasás sze-
retetét pedig tõlem örökölte. Néhány
szó édesanyámról: gyerekkorunkban
és jelenleg is három mûszakban dolgo-
zik egy ajkai gyárban. Nagy teherbírá-
sú, tiszteletre méltó asszony. Szigorú-
an, az egyszerû munkásember bölcses-
ségével nevelt bennünket, s mindig si-
került neki a helyes irányba terelgetni
minket. A kötelesség tiszteletét, a mun-
ka iránti alázatot, a fegyelmet, a pontos-
ságot, a megbízhatóságot, õszinteséget
minden körülmények között elvárta

tõlünk. Hiszem, hogy neki köszönhe-
tem, hogy tanultam, hogy idáig eljut-
hattam. 

– Nem biztos, hogy minden olva-
sónk tudja, mit takar „felderítõ-
nek” lenni.

– A szervezett bûnözés elleni küz-
delemmel foglalkozunk, ami termé-
szetesen Tolna megyére vonatkozik.
Persze, a szálak bármeddig elérhet-
nek. A mi munkánk olyan speciális te-
rületet jelent, amiben a nyomozás ha-
gyományos eszközeivel nem tudunk
eredményt elérni. Ezért mi speciális
eszközökkel dolgozunk: nevezetesen
a rendõrségi törvény és a büntetõeljá-
rás alapján titkosszolgálati eszközöket
alkalmazunk. Adott esetben ilyen a te-
lefonlehallgatás, a helyiség-megfigye-
lés… az ezeken túlmutató módszere-
ink természetesen titkosak. 

– Igen széles érdeklõdési körû em-
berként miért lett éppen rendõr?

– A nyolcvanas évek közepén egyik
barátom megajándékozott Moldova
György Bûn az élet címû könyvével.
Az egyik fejezet egy Tonhauser László
nevezetû emberrel foglalkozik, ami
engem nagyon elgondolkodtatott,
mondhatom, megfogott. Bár már ko-
rábban is érdekelt a nyomozói mun-
ka, tudatosan mégis a könyv elolvasá-
sa után kezdtem készülni rá.

– Annak ellenére, hogy közgazdász?
– Sõt azt megelõzõen földmérõ

mérnöki diplomát is szereztem, s ké-

sõbb természetesen elvégeztem a
rendõrtiszti fõiskolát. Székesfehérvá-
ron, a városi rendõrkapitányságon
kezdtem dolgozni, ami igen jó iskolá-
nak bizonyult, hiszen bûnügyileg
meglehetõsen fertõzött város. Tíz év-
vel ezelõtt, 1999-ben Szekszárdra nõ-
sültem, s örömmel mondom, hogy
munkámat sikerült a fõkapitánysá-
gon folytatni.

– Sajtótájékoztatókon arról gyõ-
zõdhettem meg, hogy elkötelezettje
a bonyolult felderítõi munkának.

– Ez teljességgel igaz. Szerintem ez
a legizgalmasabb, mondhatom, legro-
mantikusabb rendõri munka, amirõl
hírszerzõ regényekbõl, vagy filmek-
bõl képet alkothattak az újság olvasói
is. Még akkor is, ha az élet nem olyan
izgalmas és tömény, mint az említett
mûvek. De mindenképpen megjegy-
zem, megyénk kis mérete ellenére is
olyan mélységû és színvonalú ügye-
ket derítünk ki, amelyek országos
visszhangot váltanak ki. 

– Felderítés tekintetében is nagyon
jó a fõkapitányság megítélése.

– Saját elképzelésünket megvalósít-
va a városoknál is tevékenykednek, s
igen jól mûködnek a felderítõk. Ta-
valy a mi feladatunk volt kidolgozni az
egész magyar rendõrség humán-hír-
szerzésének fejlesztési tervét. Errõl
komoly tanulmányt készítettem, s te-
szem hozzá, ez oly tekintetben a hob-
bim is, hogy elõszeretettel kutatom
például a régi tankönyveket.

– Elismerésre érdemes hobbijaira
visszatérünk, de kérem, hogy elõbb
soroljon néhány közelmúltbeli si-
keres felderítést! 

– Biztosan emlékszik rá, amikor ta-
valy 12 500 darab Extasy tablettát fog-
laltunk le. Tízezret – a belga rendõr-
ség bevonásával – Brüsszelben, a töb-
bit pedig röviddel késõbb a magyar
határon, Hegyeshalomnál. A gyanúsí-
tottakkal szemben nyílt büntetõeljá-
rást folytat a nemzeti nyomozóiroda.
A másik nagy és komplex ügy a jogo-
sítványokkal való vesztegetés, amikor
a fél országból ide jártak jogosítványt
szerezni – pénzért. Ennek a felgön-
gyölítése szakmailag a legszebb mun-
káink egyike volt.

– Ahogyan a szintén kábítószeres-
lövöldözéses ügy is, ami a Tartsay
benzinkútnál kezdõdött, s az
Arany János utcai bútoráruház
mögött végzõdött az elkövetõk le-
fegyverezésével. Félelem, adrena-
lin…? A rendõrök különlegesen
vannak kódolva?

– Nyilván bizonyos helyzetekhez
hozzászokik az ember. Amikor elõször
mellettem lõttek, mást éreztem, mint
most. Adrenalin van és szükséges is,
hogy az ember ne veszítse el a gátjait.
A félelem az idõ múlásával és az elfogá-
sok számának növekedésével – köze-
lítjük a 150-et – csökken. Nálam ma
már nemigen merül föl a félelem, elsõ-
sorban azért, mert többnyire az or-
szág legjobb bevetési egységével, a Ne-
utron kommandóval dolgozunk
együtt. Õk biztonságot adnak, mi pe-
dig már rég elnyûttük a félelmet, hi-
szen – idézõjelbe téve – nem halha-
tunk bele minden ügybe. De igaz az is,
hogy rendõri mivoltunk ellenére mi is
emberek vagyunk, s láthatjuk a „másik
oldal” emberi tragédiáját. Gyakran tû-
nõdöm azon, hogy vajon az elkövetõ-
ket mi sodorhatta tettükig? Mint már
mondtam, nem biztos, hogy rajtam
múlott, vagy kizárólag önmagamból
adódott életem pozitív alakulása. Per-
sze, ez csak fikció… de azért… 

– Térjünk vissza hobbijaira.
– Rengeteget olvasok, nagy hobbim

a saját családfa kutatása. Értékes ada-
tokra bukkantam rá az Országos Levél-
tárban, de sokban segítettek a soha
nem látott – hazai és külföldi – roko-
nok. Na és az internet is fontos szere-
pet töltött (tölt) be a kutatásban. Mind-
errõl órákon át lehetne beszélgetni…

– Sajnos, nincs rá terjedelem...
Kivel folytassuk?

– Készültem. Kitanics Márk igaz-
ságügyi pszichológus szakértõrõl, a
tiszteletre méltó szekszárdi lokálpatri-
ótáról olvasnék szívesen.

Molnár Gábor
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S
zinnyei József Igali Szvetozár
érdekes életrajzát találjuk. „Hír-
lapíró, jómódú földbirtokos fia,

született 1859. április 13-án Som-
bereken; gazdász lett 1881-ben. Szak-
ismeretei bõvítése céljából 1883-84-
ben Montpellier-be ment. Egy év múl-
va itthon gazdatiszt. A Gazdasági La-
pok munkatársa, 1892-tõl szerkesztõ-
je. Híres biciclista s a cyclist's tour-
ning club consulja…”

Minket közelebbrõl érdekelhet e
férfiú, aki útjainkon a kerékpár õsével
elõször kísértette szerencséjét. Hogy
ebben semmi túlzás nincs, igazolja a
Tolnamegyei Közlöny 1884. május
11-i híre. „Igali Szvetozár Montpel-
lierbõl, Marseilles mellõl február 12-
én elindult kétkerekû velocipéden
Budapestre. Útját Olaszországnak vet-
te. Azután Leibachon, Mohácson ke-
resztül május 3-án hozzánk érkezett.
Szekcsõn a rossz idõjárás miatt tizen-
két nap vesztegelt. Vasárnap átment
Tolnára, és szerdán este már ban-
quette-et rendezett tiszteletére a bu-
dapesti kerékpár-egyesület. A nagy út
megtételére önkényt vállalkozott. Az
utazás legkönnyebb volt Franciaor-

szágban, Olaszhonban és az osztrák
tartományokban. Legnehezebben
járt szép Magyarországon. Az ország-
utak rosszasága folyton tolni
kényszerítette kétkerekûjét. San
Remóban, Leibachnál és Mohácsnál
veszedelmesen elbukott, az elbukás-
nál kétszer ficamodást s egyszer zúzó-
dást szenvedett. Biciklijének magassá-
ga 141 cm. Franciaországban 25 kilo-
métert is haladt vele óránkint.”

Mindezt magától Igalitól fürkészte
ki az újságíró, aki személyesen is be-
szélt vele. Ennek bizonyítéka a kedves
helyi történet: „A midõn Szegzárdra
érkezett, a nagyvendéglõ után tudako-
zódva azt kérdezte tõle egy úri ember,
hogy »Hát mikor lesz a Vorstellung?«
(elõadás) Sajátságos ruházata azt a
gondolatot keltette az illetõben, hogy
komédiás. Igali azután tudtára adta,
hogy õ nem komédiás, hanem egysze-
rû sportsmann (sportember).”

Már javában
úton volt a másik
õskerékpáros, aki
itt járt, ahogy errõl
a helyi lap írt 1885-
ben. „Byciklin a
Föld körül.
Stewens Tamás
1884. április 22-én
indult el San Fran-
ciscóból és au-
gusztus hó 3-án ér-
kezett Bostonba.
Innen áthajózott
Európába, s a múlt
héten már Bécs-
ben, majd Buda-

pesten forgott kétkerekûje. A vaspari-
pa egyesület Budapesten Igali
Szvetozárt kérte fel, hogy Stewenst a
határszélig kísérje. Igali e felszólítást
elfogadta, és 9-én este már
Szegzárdon voltak. Egy éjet itt töltöt-
tek, s másnap 10-én 5 órakor már út-
ban voltak Szekcsõ felé. Itt néhány
órát pihennek s úgy folytatják útjokat
Belgrád felé. Az amerikai egy pár hó
múlva Konstantinápolyban lesz. In-
nen áthajóz Ázsiába és ismét a kétke-
rekûn megy tovább Ázsia keleti hatá-
ráig – ha a chinai nagy fal tövében –
avagy még közelebb el nem
kétkerekûztetik a másvilágra.”

Akadt persze életveszélyes élmé-
nyük itt is. „Tolna és Szegzárd között
néhány ember állt eléjük kaszákkal,
de midõn ezek a revolvert a szemük
elõtt megvillantották, kereket oldot-
tak. Folytonosan azt kiabálták, hogy: –

Bitang csavargó, hogy mersz te ma-
gaddal revolvert hordani engedély
nélkül, várj garabonciás diák, majd ád
neked a csendõr, csak találkozzék ve-
led.” Errõl is mesél Igali útjairól szóló
két könyve. Lanius Excubitor

ÓDON DERÛ 233.

Ódon időben
ÁPRILIS 13-ÁN

150 éve, 1859-ben született Igali
Szvetozár: elõször õ kerékpározott
Szekszárdon.
ÁPRILIS 14-ÉN

160 éve, 1849-ben Gemencben
nemzetõreink elfogták a Hercules
osztrák hadigõzöst s legénységét.
ÁPRILIS 15-ÉN

115 éve, 1894-ben fõgimnáziumot
kapott Szekszárd, ahol 100 éve,
1909-ben gyermeknapot tartottak.
15 éve, 1994-ben elhunyt Csányi
László újságíró és író.
ÁPRILIS 16-ÁN

110 éve, 1899-ben elfogták a kin-
tornásnõt, aki koldulás céljára rabolt
el egy 12 éves lányt. 80 éve, 1929-
ben a kórház új szárnyába költözött
az állami bábaképzõ.
ÁPRILIS 17-ÉN

150 éve, 1859-ben a Vasárnapi
Ujság borkereskedõ társaságunk
kínálatát mutatta be. 120 éve,
1889-ben hó esett. 105 éve, 1904-
ben népgyûlésen több ezren tüntet-
tek az olasz borbehozatal ellen.
ÁPRILIS 18-ÁN

120 éve, 1889-ben a Dunavédgát
Társulat elhatározta: õrházait tele-
fonnal szereli fel.
ÁPRILIS 19-ÉN

770 éve, 1239-ben IV. Béla a szek-
szárdi apát lovas szolgáit, Csertõt és
társait nemesi ranggal jutalmazta.

„Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiá-
bavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hite-
tek is... Ámde Krisztus feltámadott a halottak kö-
zül, zsengéjük lõn azoknak, kik elaludtak.”

(1.Kor. 15:14, 20)

A feltámadás ünnepét megelõzõ nagyhét, a világot
bûnébõl megváltó Jézus Krisztus szenvedésének
történetével foglalkozik olyan módon, hogy az ese-
ményben szereplõk jellemét, Jézushoz való viszo-
nyát kendõzetlenül mutatja be. Elõször a korabeli
vallásos élet vezetõit figyelhetjük meg, akik a Tör-
vényt betöltõ Isten Fiával szemben féltik a Törvényt.
Visszás helyzet. A megszokottal, a kényelmesnek
mondhatóval kerül ellentétbe az újszerû, a régi
tömlõt feszíti az újbor. Ebbõl adódóan, az Isten,
mint szeretõ mennyei Atya bemutatása az áldozato-
kat igénylõ, sokszor haragvó Istenképpel nehezen
fér meg együtt a farizeusi gondolatvilágban.Júdás,
a sokszor kárhoztatott áruló tanítvány, hányszor volt
megvetett, elrettentõ példája a magát igazabbnak
hitt embernek, pedig a nagy esemény ez epizód-
szereplõje eszköz volt csupán az Úr üdvözítõ tervé-
ben. – Hányszor elég volt a harminc ezüstnél is jó-
val kevesebb, a mi árulásainkhoz!

Péter, Jakab és János a „kiemelt hármas”, a többi-
eknél többet látó, isteni kijelentést megtapasztaló,
a megdicsõülés hegyén mennyi jelenést, Krisztus
dicsõségét átélõ tanítványok a Gecsemáné kertjé-
ben nem tudnak lélekben csatlakozni az imádkozó,
értük és értünk is vívódó Urukhoz.
Péter, a „kõszikla” törékeny rög azon az éjszakán,
amikor a kakas megszólal. A háromszori tagadás, a
mi esetünkben a ki tudja hányszori, indít e köny-
nyekbe fulladó bûnbánatra? És a többi szereplõ:
Pilátus, Heródes, Barabbás a csere ember, szaba-
dul a bûnös, mert kiváltja a bûn nélkül való, ez az
örök isteni szeretet! Simon a Cirénebeli a Krisztus-
kereszt hordozó – akarva, akaratlanul is bevonja az
embert az Õ Fia ügyébe, ott kell lenni a közvetlen
közelében, mert Õ a feltámadott is ott van a mi kö-
zelünkben. A vele együtt megfeszített két különbö-
zõ lelkû ember, nem az emberiség vele szembe
történõ állásfoglalásának örök példája e? Végül a
százados, egy pogány szájából kell hallani, a nagy
felismerést: ki dicsõíti az Istent, ezt mondván: Bi-
zony ez ember igaz volt!
Feltámadott!

Nem gyõzhetett az élet Ura felett a halál! Ezzel az em-
beri értelmet felülhaladó ténnyel viaskodtak a tanítvá-
nyok. Nem olcsó dolog a hit! Ha ismerjük a történe-
tet, láthatjuk, hogy azok a kiválasztott emberek, akik a
Mester iskoláját kijárták ugyan, de mikor kellett volna,
mustármagnyi hitük sem volt annak elhívésére, amit a
szemtanúk állítottak, hogy tudniillik: üres a sír! Meg
kell gyõzni az Emmausba szomorú szívvel haladókat,
végig idézve szinte az Ószövetséget, s milyen nagy
volt az öröm, ráismerve a kenyér megtörésérõl.
Tamás, bizonyosságot akart! Bár hiányzott az elsõ
találkozási élményrõl, de kedvéért, kételkedése sö-
tétjének szétoszlatásáért megjelent újból Jézus. A
bizonyosságot akaró embert, szeretetének mele-
gével veszi lelki gondozásba a Mester. „Boldogok
azok, akik nem látnak és hisznek!” Az örök Tamá-
sok felé szól ez a krisztusi mondat.
Mindezekért nem hiábavaló a mi prédikálásunk és
nem hiábavaló a feltámadottba vetett hitetek sem,
nemcsak azért mert kétezer év igazolja a fentieket,
azért is, mert nekünk van szükségünk mindazokra,
amiket elénk ad ünneplésünk során a gyülekezetek
közösségében Isten.
Áldott húsvétot kívánok!

Balázsi Zoltán református lelkész

E V A N G É L I U M

Kedves kerekes esetek

A két õskerékpáros közös képen

Hirdetés 1888-ból a Borsszem Jankóból
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SZEVILL: régi üzlet új arculattal
Szélesebb áruválasztékkal várja vásárlóit a Mikes utcai villanyszerelési szaküzlet

Villanyszerelési cikkekbõl is igen széles a választék Álló- és függõlámpákból kedvünkre válogathatunk

A megújult Mikes utcai üzletA SZEVILL-ben Szarvasi márkatermékek is kaphatóak

Manapság divatossá vált leszól-
ni, ami régi, ami hagyományos.
Pedig pozitív üzenete van annak,
ha bevált, az elmúlt év(tized)ek
során értéket teremtett dolgokat
megőrzünk, továbbviszünk.

Így tett egy szekszárdi villamosmér-
nök testvérpár, ifj. Sebestyén Gyula és
öccse, Sebestyén Márk is, amikor a kö-
zelmúltban a Mikes utcai villanyszere-
lési szaküzlet tulajdonosai lettek. Az
1976-ban a TÁÉV által épített, és hosz-
szú éveken át – a lakosság megelégedé-
sére – a Népbolt által üzemeltetett bolt
maga a szekszárdi történelem egy sze-
lete. Egy üzlet, amely fennállása több,
mint három évtizedén keresztül a vá-
roslakókat és a szakembereket egy-
aránt kiszolgálta, s amelyben a törzsvá-
sárlók – a villanyszerelési cikkeken túl
– barátságot, néhány jó szót is kaphat-
tak az ott dolgozóktól, akikhez biza-
lommal fordulhattak. Néhány érték,
amely ma sajnos kevésbé fontos...

Ezzel is magyarázható, hogy a vil-
lanyszereléssel nagyban (is) foglalko-

zó új tulajdonosok a Mikes utcai üz-
let alkalmazottait átvették, szakértel-
mükre a továbbiakban is számíta-
nak. A SZEVILL (Szekszárdi Villany-
szerelési) szaküzlet elsõsorban a la-
kossági igényeket szeretné kielégíte-
ni, de természetesen kivitelezõket is
kiszolgálnak, számukra értékhatáros
kedvezményt biztosítanak. Komp-
lett felújításokhoz egy összegû ár-
ajánlatot adnak.

Az arculatváltással felfrissített áru-
készlet, bõvített választék is jár. A vil-
lanyszerelési eszközök, kiegészítõk és
a lámpák mellett Szarvasi háztartási
kisgépeket is széles választékban tar-
tanak az üzletben, amelynek teljes
árukészletére egész áprilisban 10 %-
os kedvezményt adnak. A korábban
megszokott jó dolgok sorából meg-
õrizték a szerdai 5 %-os akciót, amely
májustól folyamatosan él majd.

Az április 8-án megnyitott Mikes ut-
cai új SZEVILL Villanyszerelési Szak-
üzlet 135 négyzetméteren várja a vá-
sárlókat hétfõtõl péntekig 8 és 17,
míg szombaton 8 és 11.30 óra között. Udvarias kiszolgálással várják a vevõket
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ÓVODAI BEÍRATÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének 24/2009.(II.26.) számú
határozata alapján értesítjük a Kedves Szü-
lõket, hogy a 2009/2010. nevelési évre Szek-
szárd város óvodáiba a beíratás

2009. április 22-én (szerda) 8-17
óráig

2009. április 23-án (csütörtök) 8-17
óráig lesz a következõ helyszíneken:

I. 1. számú Óvoda Kindergarten
(Kölcsey ltp. 15). Hozzátartozó telephe-
lyek: Kölcsey ltp. 15., Wosinsky ltp. 4., Baj-
csy Zs. u. 6. Mûködési (felvételi) körzete: a
melléklet szerinti 1. számú óvodai körzet.

II. 2. számú Óvoda és Bölcsõde
(Mérey u. 37-39.). Hozzátartozó telephe-
lyek: Mérey u. 37-39., Kadarka u. 100. Mû-
ködési (felvételi) körzete: a melléklet sze-
rinti 2. számú óvodai körzet.

III. Gyermeklánc Óvoda (Perczel u.
2.). Hozzátartozó telephelyek: Perczel u. 2.,
Kecskés F. u. 11. (Kertváros), Óvoda u. 5.
(Szõlõhegy). Mûködési (felvételi) körzete:
a melléklet szerinti 3. számú óvodai körzet.

IV. Wunderland Óvoda Kindergar-
ten (Wesselényi u. 19.).

V. Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Fõiskolai Kar Gyakorlóiskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola és Gyakor-
lóóvoda (Mátyás király u. 5.).

VI. Szent Rita Katolikus Óvoda
(Kecskés F. u. 9.).

VII. „Az én ovim” Óvoda és Bölcsõ-
de (Mérey u. 9.).

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény (Gróf P. u. 23.).

A beíratással kapcsolatos részletes és sa-
játos tudnivalókat, a beíratás általánostól
eltérõ napon belüli idõintervallumát az
óvodák a helyszínen közzéteszik. 

A beíratáshoz szükséges:
- az egyik szülõ személyi igazolványa,
- a gyermek születési anyakönyvi kivo-

nata vagy lakcímet és személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolványa, 

- valamint orvosi igazolása.
Lehetõség szerint a szülõ vigye magával

beíratandó gyermekét. 
- Beíratható az a gyermek, aki harmadik

életévét 2009. május 31. napjáig betölti, ille-
tve 2009. december 31-ig tölti be, és felvétel-
ét az óvodai férõhelyek száma lehetõvé teszi. 

- A 2010. január 1-tõl május 31-ig harma-
dik életévüket betöltõ gyermekek szülei is
ezen idõpontban kérjék gyermekük elõ-
jegyzését.

- Kötelezõ beíratni azt a gyermeket, aki
a 2009. év folyamán ötödik életévét betöl-
ti és eddig nem járt óvodába.

Abban az évben, amelyben a gyermek
az ötödik életévét betölti, a nevelési év kez-
dõ napjától napi 4 órát köteles óvodai ne-
velésben részt venni. 

- A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles
felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket,
felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el. 

A mûködési (felvételi) körzettel nem
rendelkezõ óvoda a város egész lakóterüle-
térõl fogadja a gyermekeket. 

Kérjük a szülõket, hogy gyermeküket a
meghirdetett napokon írassák be az óvodá-
ba, illetve kérjék az elõjegyzésbe vételt.

ISKOLAI BEÍRATÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének 24/2009.(II.26.) számú
határozata alapján értesítjük a Kedves Szü-
lõket, hogy a 2009/2010. tanévre Szekszárd
város általános iskoláiban az elsõ osztályok-
ba a beíratás 

2009. április 20-án (hétfõ) 8-18 óráig
2009. április 21-én (kedd) 8-18 óráig

lesz a következõ helyszíneken: 
I. Garay János Általános Iskola és

Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény (Zrínyi u. 78.) - a sportági emelt
óraszámú osztályába is. Mûködési (felvéte-
li) körzete: a melléklet szerinti 1. számú is-
kolai körzet, az emelt óraszámú osztályba a
város egész lakóterülete

A sportági osztályba jelentkezõ gyerme-
kek számára a fizikai képességeket felmé-
rõ alkalmassági felvételi: 2009. április 6.
(hétfõ) és április 7. (kedd)14-18 óráig (he-
lye: Zrínyi u. 78.).

II. Babits Mihály Általános Iskola (Ka-
darka u. 17.). Mûködési (felvételi) körzete: a
melléklet szerinti 2. számú iskolai körzet.

III. Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule (Kecskés F. u. 6.) - a két-
nyelvû német nemzetiségi osztályába is.
Mûködési (felvételi) körzete: a melléklet
szerinti 3. számú iskolai körzet, a kétnyel-
vû osztályba a város egész lakóterülete.

IV. 5. számú Általános Iskola (Béri B.
Á. u. 89.). Mûködési (felvételi) körzete: a
melléklet szerinti 4. számú iskolai körzet.

V. Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Fõiskolai Kar Gyakorlóiskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola és Gyakor-
lóóvoda (Mátyás kir. u. 5.)

VI. Comenius Általános Iskola (Kál-
vin tér 19-21.).

VII. Szent József Katolikus Általá-
nos Iskola, Katholische Grundschule
(Garay tér 9.).

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény ( Gróf P. u. 23.).

A tanulók beíratásával kapcsolatos elõ-
írások, tudnivalók: 

- A szülõ köteles beíratni tankötelessé
váló gyermekét a lakóhelye szerint illeté-
kes vagy a választott általános iskolába.

- Be kell íratni a 2009. december 31.
napjáig hetedik életévüket betöltött gyer-
mekeket. 

Kivételes esetben további óvodai nevelés-
ben részesülhet az a gyermek, akinek szülõ-
je kéri, a szakértõi és rehabilitációs bizottság
vagy a nevelési tanácsadó pedig az óvodai
nevelõtestület egyetértésével ezt javasolja. 

- Be kell íratni a 2009. május 31. napjáig
hatodik életévüket betöltött gyermekeket,
akik az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ségi szintet elérték. 

- A szülõ kérelmére beíratható a gyer-
mek akkor is, ha hatodik életévét 2009. de-
cember 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 lakhelyû tanulót
a szabad férõhelyekre vehet fel. 

A mûködési (felvételi) körzettel nem
rendelkezõ általános iskola a város egész la-
kóterületérõl fogadja a tanulókat.

- A beíratással kapcsolatos sajátos tudni-
valókat az iskolák a helyszínen közzéteszik. 

- Az óvoda kiadja a gyermek iskolába lé-
péséhez szükséges fejlettség elérését tanú-
sító igazolást, a nevelési tanácsadó és a
szakértõi bizottság szakvéleményt ad.

A beíratáshoz szükséges:
- az egyik szülõ személyi igazolványa,
- a gyermek születési anyakönyvi kivo-

nata vagy lakcímet és személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolványa, 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ség elérését tanúsító igazolás, illetve a ne-
velési tanácsadó vagy a szakértõi bizottság
által adott szakvélemény.  

Kérjük a Kedves Szülõket, hogy a jelzett
napokon tegyenek eleget gyermekük álta-
lános iskolai beíratási kötelezettségének.    

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzõ

BEÍRATÁSI KÖRZETEK

1. számú óvodai körzet - 1. számú Óvoda

Kindergarten, Kölcsey ltp. 15.: Aranytó u., Ár-

pád u., Augusz I. u., Bajcsy-Zs. u., Balassa u., Bárány-

fok, Béketelep u., Berzsenyi u., Bogyiszlói út, Bor-

rév, Csaba u., Damjanich u., Garay tér, Hunyadi u.,

Józsefpuszta, Kendergyár, Keselyûs, Keselyûsi út,

Kinizsi u., Kiskorzó tér, Korsófölde u., Kölcsey

ltp., Liszt tér, Luther tér, Mátyás király u., Mészá-

ros L. u., Nyámándpuszta, Ózsák puszta, Petõfi S.

u., Pollack M. ltp., Pollack M. u. páratlan oldala, Pol-

lack M. u. páros oldala 2-72. számig, Rákóczi u. pá-

ratlan oldala 1-47. számig, Sport u., Széchenyi u. pá-

ros oldala 2-38. számig, Szent István tér, Szent-

miklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Tol-

di u., Tompa u., Tormay B. u., Wosinsky Mór ltp.,

Zrínyi u. páratlan oldala 1-47. számig, Zrínyi u. pá-

ros 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, Bene-

dek apát u., Benedekvölgy, Dr. Berze Nagy J. u.,

Bethlen G. u., Bikavér u., Bocskai köz, Bocskai u.,

Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Borzsák E. u.,

Bottyánhegy, Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u.,

Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u., Dorogi köz,

Dózsa Gy. u., Dûlõ u., Elõhegy, Elõhegyi u., Erkel

F. u., Esze T. u., Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy,

Flórián u., Fukszvölgy, Fürdõház u., Fürt u., Gár-

donyi G. u., Halász B. u., Hársfa u., Hermann O.

u., Hidaspetre, Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u.,

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

Jobbparászta, Jobbremete, József A. u., Kablár

köz, Kadarka köz, Kadarka ltp., Kadarka u., Kál-

vin tér, Kandó K. u., Kapisztrán u., Kápolna tér,

Katona J. u., Kemény S. u., Kerékhegy, Kerék-

hegy u., Kisbödõ u., Kiskadarka u., Kiss J. u.,

Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kos-

suth L. u., Kõrösi Csoma S. u., Landler J. u.,

Leopold L. u., Liszt F. u., Lisztes u., Lisztesvölgy,

Lõtéri köz, Madách I. u., Martos F. u., Mecsek u.,

Mérey u., Mocfa, Muskotály u., Nagybödõ u., Ne-

felejcs köz, Nefelejcs u., Nyár u., Palánk, Palánki

hegy, Palánki út, Parászta u., Páskum u., Pásztor

u., Patak u., 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., Sem-

melweis 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., Tol-

nai L. u., Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Vár köz,

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,

Baranyavölgy, 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., Cseri J. u., Csobolyó ut-

ca, Csokonai u., Csopak u., Csötönyivölgy, Dobó

u., Domb u., Ebes u., Ebespuszta, Epreskert u.,

Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. u., Flach I. u., Ge-

menc u., Gesztenyés, Görögszó, Gróf P. u.,

Gurovica, Gyertyányos, Gyûszûvölgy, 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., Kál-

vária u., Kecskés F. u., Kerámia u., Kertész u., Ki-

látó u., Kisfaludy u., Kövendi S. u., Kurta u., Ku-

ruc u., Lajos király u., Lehel u., Levendula u., Lu-

gas 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.,

Porkolábvölgy, 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., Szérû u., Szilas u., Szilfadûlõ, Szõ-

lõ köz, Szõlõ u., Szõlõhegy, Szõlõhegy u., Tartsay

V. ltp., Tartsay V. u., Dr. Tóth L. u., Tóthvölgy, Tüs-

ke u., Tüzér u., Vadász u., Vasvári u., Venyige u.,

Vesszõ u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy u., Wesselé-

nyi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u., Zengõ u., Zöldfa u.

1. számú iskolai körzet - Garay János Ál-

talános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatá-

si 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., Bor-

kút, Borrév, Bottyánhegy, Csaba u., Damjanich

u., Dorogi köz, Dûlõ u., Elõhegyi 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, Kese-

lyûs, Keselyûsi 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.,

Lisztesvölgy, Lõtéri köz, Luther tér, Martos F. u.,

Mátyás király u., Mészáros L. u., Mocfa, Musko-

tály u., Nyámándpuszta, Nyár u., Ózsákpuszta.

Folytatás a 15. oldalon.

ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSI FELHÍVÁSOK
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KÖZLEMÉNYEK

APRÓHIRDETÉS

BÉRLÕK JELENTKEZZENEK!

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának Városüzemelteté-
si és Fejlesztési Igazgatósága felhívja
az önkormányzati tulajdonban lévõ
zártkerti, illetve külterületi ingatlanok
használóit, bérlõit, hogy a szerzõdé-
sek felülvizsgálata, aktualizálása érde-
kében szíveskedjenek felkeresni az
Igazgatóságon Varga András ügyinté-
zõt. Kapcsolatfelvétel személyesen
(Béla király tér 8.), telefonon (74/504-
159), illetve elektronikus levélben
(varga.andras@szekszard.hu).

DIABETES ELÕADÁS.

A Tolna megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesületének következõ elõadása
április 28-án 14 órai kezdettel lesz a
szekszárdi Kórház kultúrtermében, a
Lila épületben. Patai Klára dietetikus
elõadásának címe: Cukorbetegen
egészségesen? Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak!

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.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
ÁPRILISI FOGADÓÓRÁJA

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

INGATLANT KERESEK.

Szekszárdon és 30 km-es körzeté-
ben eladó családi házat, lakást, ingat-
lant keresek. Érdeklõdni lehet telefo-
non: 30/7199-988, 70/3149-753.

ÉLETLENEK KÉSEI?

Hívjon bizalommal, házhoz megyek!
Tel.: 74/950-441, 30/296-30-15

Folytatás a 14. oldalról.

Palánk, Palánki hegy, Palánki út, Parászta u., Pás-

kum u., Pásztor u., Patak u., Pázmány tér, Petõfi S.

u., Pince u., Pollack M. ltp., Pollack M. u., Rákóczi

u., Rizling u., Rózsa u., Rózsamáj u., Ságvári E. u.,

Sauli-völgy, Selyem u., Soós S. u., Sport u., Szakály

testvérek u., Szalai völgy, Szászipuszta, Széchenyi

u. páros oldala 2-38. számig, Székely B. u., Szent-

miklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Tol-

di u., Tolnai L. u., Tompa u., Tormay B. u., Wigand

J. tér, Wosinsky Mór ltp., Zápor u., Zrínyi u.

2. számú iskolai körzet - Babits Mihály Ál-

talános Iskola, Kadarka u. 17.: Akácfa u., Babits

M. u., Bakony u., Bálint köz, Balremete, Bartina

köz, Bartina u., Bartók B. u., Béla király tér, Bene-

dek apát u., Benedekvölgy, Bethlen G. u., Bocskai

köz, Bocskai u., Borzsák E. u., Bükk u., Csapó D. u.,

Cserfa u., Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u., Dó-

zsa Gy. u., Elõhegy, Erkel F. u., Esze T. u., Flórián u.,

Fürdõház u., Fürt u., Garay tér, Hársfa u., Herman

O. u., Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u., Illyés Gy. u.,

Jelky A. u., Jobbremete, Kablár köz, Kadarka u. 68.

számig, Kálvin tér, Kandó K. u., Kápolna tér, Kato-

na J. u., Kerékhegy, Kerékhegy u., Kisbödõ u., Kis-

kadarka u., Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z.

u., Kossuth L. u. 39. számig, Kõrösi Csoma S. u.,

Landler J. u., Leopold L. u., Madách I. u., Mecsek u.,

Mérey u., Nagybödõ u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u.,

Présház u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Remete u.,

Rövidvölgy, Séd köz, Semmelweis u., Széchenyi u.

páratlan oldala 1-37. számig, Szent László u., Szüret

u., Táncsics M. köz, Táncsis M. u., Tanya u.,

Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Vár köz, 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., Barát J. u., Bencze F. u., Bercsényi u., Béri Ba-

logh Ádám u. páratlan oldala 41. számig, Béri Ba-

logh 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., Ha-

lasi A. u., Holub u., Honvéd u., Hunyadi u., Jókai

u., Kecskés F. u., Kisfaludy u., Kövendi S. u., Mikes

u., Munkácsy u. páratlan oldala 21/b számig, Mun-

kácsy 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 - 5. számú Általá-

nos Iskola, Béri B. Á. u. 89.: Alisca u., Alkony u.,

Allende u., Almás, Árnyas u., Árok u., Bakta, Bakta

köz, Baranyavölgy, Barátság u., Barázda u.,

Bátaszéki út, Bem u., Benczúr u., Bercsényi u., Bé-

ri 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., Cseri J. u.,

Csobolyó u., Csopak u., Csötönyivölgy, Domb u.,

Ebes u., Ebespuszta, Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A.

u., Gemenc u., Gesztenyés, Görögszó, Gurovica,

Gyertyányos, Gyûszûvölgy, 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., Kerá-

mia u., Kertész u., Kilátó u., Kurta u., Kuruc u., La-

jos király u., Lehel u., Levendula u., Lugas u., Ma-

gyar S. u., Major u., Május 1. u., Mester u., Móricz

Zs. u., Munkácsy u. páratlan oldala 23. számtól vé-

gig, Muskátli u., Dr. Nagy István u., Napfény u.,

Népfront u., Otthon u., Óvoda u., Porkolábvölgy,

Puttonyos u., Rozsnyai M. u., Sárköz u., Szabó D.

u., Szekér u., Szérû u., Szilas u., Szilfadûlõ, Szõlõ

köz, Szõlõ u., Szõlõhegy, Szõlõhegy u., Dr. Tóth

Lajos u., Tóthvölgy, Tüske u., Tüzér u., Vadász u.,

Venyige u., Vesszõ u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy

u., Zengõ u., Zöldfa u.

Óvodai és általános iskolai beíratási körzetek
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Bronzzal búcsúzott a KSC-s aranygeneráció
Már újabb „Rékákat” és „Dorkákat” lát Szabó Noémi a kicsik között

Vitathatatlanul a szekszárdi női
kosárlabdázás fényes korszaka-
ként vonul be az, ami nyolc évvel
ezelőtt elkezdődött a KSC hátor-
szágában. A korosztályos orszá-
gos bajnokságokon eddig öt
arany- (2003, 2004, 2005, 2006
és 2007) és két bronzérmet (2002
és 2008) szerzett atomos csapat
a juniorok pécsi fináléjában egy
újabb harmadik helyezéssel „vált
felnőtté”.

Bálint György

A korosztályos válogatott Bálint Réka,
Tamis Dorottya duó vezette társulat akár
döntõt is játszhatott volna, ha legalább
még egy centert pályára tudott volna kül-
deni Szabó Noémi edzõ. Talán a végsõ
gyõztes Pécsnek sem lett volna elég csak
Sara Krnjics tündöklése. Az Euroligában
is bemutatkozott szerb center ugyanis
korlátlan úr volt a palánkok alatt, nem túl-
zás állítani: egyedül döntötte el az arany
sorsát a Vasas Csata elleni fináléban.

Center hiányában – miért nem szüle-
tik Szekszárdon még egy új Rátvay, egy
új Császár? – jelentõs hendikeppel in-
dult az utánpótlás-nevelés lehetõségeit
tekintve a KSC-hez viszonyítva mamut-
klubnak számító Vasas Csata a szekszár-
diak ellen. Ám Szabó Ödön, Dönci bácsi
unokája reménykedett, hogy a magas
emberek részbeni hatástalanítása esélyt
jelent a döntõre.

– Amíg a centerekre ügyeltünk, sajnos
figyelmen kívül hagytuk Vásárhelyi Kin-
gát, aki nagyon megszórt bennünket
kintrõl, s az ötpontos vereségünkben ez
is benne van – mondja önkritikusan az
ezüstre nagyon vágyó tréner, akit a
BEAC elleni bronzmeccs kárpótolt, így
miként nyolc éve mindig, gyõztes mecs-
csel és éremmel zárták a bajnokságot.

– Akárhonnan is nézzük, öt-hat bevet-
hetõ játékosom van egy Pécs, vagy egy
Vasas ellen, míg odaát megközelítõleg 12
egyforma játékossal dolgoznak az edzõ-
kollégák. Ez most döntõnek bizonyult,
mert a Bálint Réka, Tamis Dorottya, Haj-
du Zsanett, Gergely Dominika, Takács Li-
li kezdõ ötösbõl nálunk mindenki na-
gyon kifulladt. A fiatal, 15 éves Petõ Réká-
tól ilyen szinten még nem lehet elvárni
stabil teljesítményt, õ el is égetett min-
den energiát a Csata ellen, így egészségi
okokból a bronzmeccsen már alig szere-
peltettem.

– A BEAC csapatát senki se várta az
elõdöntõbe, a KSC viszont kissé csaló-
dottan készülhetett a kisdöntõre...

– Így volt, föl kellett rázni a társaságot.
Önmagunknak is bizonyítanunk kellett,
de azt a száznál is több szekszárdi nézõt
is kellett szolgálnunk, akik pénteken és
vasárnap is miattunk jöttek el Pécsre.
Nem veszíthettünk, s ezt tudták a lá-
nyok is! Közepes teljesítménnyel is hoz-
tuk a meccset. Persze kellett Bálint Réka

szokásos extra teljesítménye: a félidõig
dobott 23 pontot, és szerzett 32 IBM
pontot, ami a meccs végén is tisztessé-
ges teljesítmény lett volna.

– Belõle nagyon készültek a nagyok
is, ellenük mit produkált a bedobó?

– A Pécsben és a Vasasban is akadtak
olyan játékosok, akik elméletileg meg
tudnák fogni, de az ezeken a találkozó-
kon elért 17-17 pontja önmagáért be-
szél. Számomra az is roppant fontos,
hogy e rangadókon Hajdu Zsanett és
Gergely Dominika is képes volt hajszál-
pontosan ilyen eredményességre, de
természetesen Tamis Dorottya irányító-
játéka is nagyon fontos volt.

– A bajnokság All Star ötösében ott
volt Bálint és Tamis is, ami számomra
annyira nem meglepõ, hiszen alkalma-
sint már a felnõtt NB I-ben is húzóem-
berek.

– Ezzel vitatkoznék, mert számos,
hozzájuk hasonlóan NB I-ben szereplõ
játékos közül kellett ötöt kijelölni, így óri-
ási dolognak tartom, hogy két szekszárdi

is bekerült az országos bajnokság leg-
jobbjai közé. Úgy, hogy például Tamist
én az egész tornán nyújtott teljesítmé-
nye alapján nem is jelöltem az ötbe.

– Mondjuk úgy, hogy a pedagógia ré-
szeként.

– Mondjuk! De ezt közöltem a játéko-
sommal is, aki egyetértett velem.

– Azért mégis furcsán nézhettek ön-
re a Gandhi-csarnokban a kollégák.

– Végül is igen, de azt is gyorsan közöl-
ték: teljesen mindegy, kit jelölök ötödik-
nek, a többieknél Tamis Dorka a nyerõ.
Ennél nagyobb, hiteles szakmai elisme-
rést már nehéz lenne besöpörni.

Szabó Noémi az aranygeneráció be-
érése okán felettébb boldog. Ezért moz-
gattak meg mindent nyolc évvel ezelõtt,
ezért fanatizálták a szülõket, ezért végez-
tek plusz edzéseket, ezért vettek részt
dupla annyi tornán, mint más utánpótlás-
csapat. Az elméletet, amivel a tanköny-
vekben találkozott a szakedzõ, kollégáival,
Ujhelyi Gáborral, Harsányi Máriával és
Bulatova Annával át tudták ültetni a gya-
korlatba. Két olyan játékosa van, akiket a
közelebbi és távolabbi jövõben euroligás
szereplésre is alkalmasnak tartanak, és
kettõ, akibõl az NB I-ben húzónév lehet,
de jó csapatember mindenképpen. Per-
sze bosszankodik is a juniort és a kadettet
jövõre elérõ generációs ûr miatt, mintha
csak õ és kollegái tehetnének róla. Ellen-
ben a népes 1995/96-os korosztályból
már több olyan gyereken is megakad a
szeme, akik szerinte tudják azt, amit az
aranygeneráció ennyi idõsen.

A tréner már most „beindult”. Ahogy
szemléletesen, érzékletesen mesél, vizi-
onál, neveket említ. Telis tele az ebbéli
várakozás bizsergetõ érzésével. Ahogy a
pályájukra, hivatásukra az életüket felte-
võ, a sportban is kiveszni látszó, csep-
pet sem mellesleg: nagyon felkészült
megszállottaknál ez tapasztalható.

Álló sor (balról): Szabó Noémi edzõ, Ritt Emília, Takács Lili, Hajdu
Zsanett, Bálint Réka, Petõ Réka, Gergely Dominika. Ülnek: Szabó
Kata, Tamis Dorottya, Varga Kata, Szente Krisztina és Stier Katinka.

Szekszárdi érmek a veterán Eb-rõl
Március utolsó (hosszú) hétvégéjén az
olaszországi Ancona városa adott ott-
hont a veterán atléták fedett pályás Eu-
rópa-bajnokságának. A 39 ország örök-
ifjú sportolóit felvonultató nagy sereg-
szemlén kitûnõen szerepelt a 27 fõs
magyar küldöttség, hiszen a megszer-
zett 13 éremmel a 15. helyen zárt a
nemzetek rangsorában.

A mieink sikereibõl kivették részü-
ket a szekszárdi Senior AC atlétái is.
Közülük a legeredményesebben Tö-
rök Sándorné szerepelt, aki diszkosz-
vetésben ezüst-, míg súlylökésben
bronzérmet szerzett a kontinensvia-
dal erõs mezõnyében. A második he-
lyen végzett dr. Kántor György gerely-
hajításban, míg Tóth Ferenc diszkosz-
vetésben, Ruzsinka István pedig ne-

hézsúlydobásban állhatott fel a dobo-
gó harmadik fokára.

A szekszárdiak eredményei,
nõk: Súlylökés, 65 kcs.: 6. Oláh Anna-
mária 697. 70 kcs.: 3. Török Sándorné
777. Diszkoszvetés, 55 kcs.: 10. Fáth
Zoltánné 16.72. 60 kcs.: 6. Seres
Péterné 14.25. 65 kcs.: 9. Oláh 15.66.
70 kcs.: 2. Törökné 19.32. Gerelyhají-
tás, 55 kcs.: 4. Fáthné 20.40.

Férfiak: Súlylökés, 55 kcs.: 11. Far-
kas Ödön 10.02. 65 kcs.: 10. Baki Ist-
ván 958. Nehézsúlydobás, 60 kcs.: 3.
Ruzsinka István 16.73. Diszkoszvetés,
60 kcs.: 6. Ruzsinka 42.15. 65 kcs.: 3.
Tóth Ferenc 42.22. 70 kcs.: 14. Török
Sándor 19.51. Gerelyhajítás, 45 kcs.: 2.
dr. Kántor György 53.61. 55 kcs.: 11.
Farkas 30.74.A Szenior AC Szekszárd Anconában járt csapata
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A húsvéti nyulak döntöttek

172009. április 12. MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2009. április 21-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Március 29-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Tulipánok ékeskednek, mosolyognak a virágok” (Csokonai
Vitéz Mihály: Tavasz).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Kaszásné Geisz Klára, Munkácsy u. 5. és Márkvárt Anna, Ba-
rátság u. 39. II/14. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

AH. NY. V. (Húsvéti Nyulak Világszövetsége) min-
den évben húsvét elõtt egy héttel tartja szoká-

sos évi kongresszusát, amelyen a nyulakat érintõ
kérdésekben döntenek. A 2009-es kongresszus elsõ
napirend elõtti felszólalója egy magyar nyúl volt, és
óriási botrányt kavart rövid, de lényegre törõ és ha-
lasztást nem tûrõ döntések meghozatalának felveté-
sével: – Az emberek hülyék, hiszen minden többé-ke-
vésbé normálisnak tekinthetõ élõlény a világon tisz-
tában van azzal, hogy a nyulak nem tojásokkal sza-
porodnak, fõleg nem piros tojásokkal! Mi, nyulak –
verte büszkeségtõl kidülledt mellét a magyar küldött
– emlõsök vagyunk, és az emberiség részérõl ezt a
szégyenteljes diszkriminációt nem tûrhetjük tovább!
Továbbá, a határtalan hatalomvágyukról és kapzsi-
ságukról közismert embereknek ebbõl a minden jo-
gi és tudományos alapot nélkülözõ, agyalágyult mó-
don ránkerõszakolt hazug állításukból óriási anya-
gi hasznuk származik, amibõl mi, nyulak egyáltalán
nem részesülünk. Holott már nagyon ráférne a nyu-
lakra – már pusztán életben maradásuk minimális
esélyét biztosítandó! – fejenként egy pár jó minõségû
nyúlcipõ, fõleg nagyobb vadászatok idején. Ráadá-
sul! – dobbantott rendkívül felháborodottan hátsó
lábaival a magyar frakció vezetõje – egy hét múlva,
húsvétkor a szegény magyar családok túlnyomó
többsége bennünket fog felelõssé tenni a szokásos
húsvéti tojások, ajándékok, de még a nyugdíjasok 13.
havi illetményének megszüntetéséért is, pedig ahhoz
aztán nekünk tényleg a világon semmi közünk sincs.
S még azt sem írják a javunkra ezek a szegény, elfo-
gult, elvakult indulatos emberek, hogy hányszor, de
hányszor tojtunk a testméretünket jelentõs mérték-
ben meghaladó nagyságú ajándékot meglepetésül
egyeseknek! Sose felejtem el azt a napot, amikor egy
prominens politikus 20 éves fiának egy Cadillacket
tojtam. Hogy fért ki a s...emen, máig sem értem?

AH. NY. V. szokásától eltérõen meglepõ gyorsaság-
gal, egy órán belül döntött. Elõször is elsöprõ

többséggel új elnököt és alelnököt választottak, majd
egyhangú határozatot hoztak arról, hogy elhatárolód-
nak az emberiség összes tévedéseitõl, hazugságaitól,
megbocsájthatatlan tetteiktõl. Végül a kongresszus
résztvevõi az Internacionálé eléneklésével fejezték be
2009-es tanácskozásukat. Csak egy szemlátomást bu-
tácska küldött fordult értetlenkedve a mellette állóhoz:
– Nem értem. Mi most a kapitalisták csõdbemenete-
lének örvendezünk, vagy a szocializmus alapjainak
lerakását ünnepeljük? Szerencsére a nagy zsivajban
senki se hallotta a helyszínen, csak én hallottam, na-
gyon halkan a tévé elõtt ülve. Bálint György Lajos

VASÁRNAPI REJTVÉNY
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

HOZZÁVALÓK:
• 0,5 kg karfiol
• 5 dl tej
• 2 dl tejszín
• 3 dkg vaj
• 1 zöldségleveskocka
• 1 csokor metélőhagyma
• 3 dkg fenyőmag
• só, bors, szerecsendió, 

esetleg fűszerpaprika
• pár csepp (kb. 10 ml) 

szarvasgombaolaj

ELKÉSZÍTÉSE:
A karfiolt rózsáira szedjük, megmos-
suk, majd a tejben kb. 20 perc alatt pu-
hára főzzük. Főzés közben leveskocká-
val, szerecsendióval, sóval, borssal íze-
sítjük. A fenyőmagot egy serpenyőben
enyhén megpirítjuk, a metélőhagymát
finomra vágjuk. Amikor a karfiol meg-
puhult, az egészet pépessé turmixoljuk,
és összeforraljuk a tejszínnel. Ha ked-
vünk tartja, fűszerpaprikával narancs-
sárgára színezhetjük. Forrón tálaljuk,
és minden adag tetejére teszünk egy
darab vajat, szórunk bele fenyőmagot
és metélőhagymát.
(A recept a Hollós László-emlékév alkal-
mából hirdetett gyűjtésből származik.)

H a g y m a h é j
színû rosé
bor, élénken
eperre és
málnára em-
lékeztetõ il-
latjegyekkel.
Kóstolva az
érett piros
gyümölcsös
ízeket kivá-
lóan kísérik
lendületes
savak. Nem
csak a nyár-
esték kiváló
itala! Fo-
gyasztása
9-11 °C-on
ajánlott.

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.

Borajánló:
Dúzsi Tamás –
Kékfrankos Rosé
2008

Borajánló:
Dúzsi Tamás –
Kékfrankos Rosé
2008

Szarvasgomba ízû karfiolkrémleves



MAJÁLIS 2009
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata megbízásából a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza 2009. május 1-jén
Városi Majálist rendez Szekszár-
don, a Sportcsarnok melletti sza-
bad területen.
A programot Majálisi Kirakodóvá-
sár színesíti, amelyre árusok jelent-
kezését várjuk. A vásáron való rész-
vétel feltételeirõl, a rendezvénnyel
kapcsolatos egyéb tudnivalókról az
érdeklõdõknek vásári rendtartást
és jelentkezési lapot küldünk. Infor-
máció: Egléné Fekete Zsuzsánál
(telefon: 74/529-610), vagy az
info@babitsmuvhaz.hu e-mail cí-
men.
Városi Majális, 2009. május 1.
Spor tcsar-
nok és kör-
nyéke
Szabadtér i
programok:
k o n c e r t ,
bábszínház,
táncbemuta-
tók, utcabál
10-24 óráig
kézmûves és
kirakodóvá-
sár, kerékpár
bemutató és
vásár- gyer-
mek-foglalkoztató, ugrálóvár, pille-
szobor készítés
9,00 órától iskolák közötti sportver-
senyek a sportcsarnokban és a
környezõ sportpályákon
kézilabda, asztalitenisz, kosárlab-
da, labdarúgás, sakk, tájfutás, sor-
és váltóversenyek
Kikapcsolódás, szórakozás az
egész családnak! Majális 2009!
Info: www.babitsmuvhaz.hu
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

Április 15-én, szerdán, 14 órakor
A reneszánsz Európában és

Magyarországon Vendégelõadók:
Horváth Zsófia, Pölöte Zsófia, Árki
Milán az I. Béla Gimnázium „Ifjú Tu-
dorai” Belépés díjtalan.

Április 17-én, pénteken, 10 órakor
Kaán Károly XVII. Országos

Természet- és Környezetismereti
verseny Tolna megyei fordulója.
A verseny meghirdetõje a mezõtúri
Kaán Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Versenyért Alapít-
vány, fõvédnöke a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium.

Április 20-án, hétfõn, 18 órakor
Léleképítõ. Vendég: Bayer Zsolt

újságíró. Az orosz cári család tragikus
története. Belépés díjtalan.

Április 24-én, pénteken, 20 órától 
Dél-alföldi táncház. Belépõjegy:

500 Ft.

KIÁLLÍTÁS:
Április 20-30-ig az üvegteremben
A Hollós László-emlékév kereté-

ben. Interaktív kiállítás a világhírû
gombatudós tiszteletére

Színházi elõzetes!
Április 28-án 14 órakor Gyer-

mekbérlet 4. elõadása Andersen:
Pöttöm Panna (Leánder és Len-
szirom helyett) zenés mesejáték. A
Száguldó Orfeum elõadása Jegy: 650 Ft.

Május 4-én 19 órakor Hegedûs
Bérlet 4. elõadása: Marcel Achard:
Dominó vígjáték két részben a Buda-
pesti Karinthy Színház elõadása.

Szereplõk: Oberfrank Pál, Kéri Kit-
ti, Pindroch Csaba, Bozsó Péter, Gö-
rög László, Timkó Eszter, Vertig Tí-
mea. Rendezõ: Karinthy Márton.

Május 9-én, szombaton, 19 óra-
kor Sárdy-bérlet 4. elõadása: Gá-
bor Andor: Dollárpapa – a pénz ko-
médiája két részben a Budapesti Ka-
rinthy Színház elõadása.

Szereplõk: Sztankay István, Konrád
Antal, Sára Bernadette, Kovács Kata,
Sztankay Orsolya, Besenczi Árpád,
Lõte Attila, Körtvélyessy Zsolt, Kassai
Károly, Németh Gábor, Kiss Gábor,
Borbély Sándor, Balázs Andrea. Ren-
dezte: Cseke Péter.

Május 21-én, csütörtökön, 19
órakor Garay-bérlet 4. elõadása:
Carlo Goldoni: Mirandolina Amore!
vígjáték.

Színházjegyek válthatók munka-
napokon 14-18 óráig 2000 Ft-os áron.

Panoráma Mozi
Nagyterem
Április 9-15-ig
15.30, 17.30: Tintaszív (12) felira-

tos angol-német kalandfilm
20.00: Largo Winch (16) szinkro-

nizált francia kalandfilm
Április 16-22-ig
17.30, 20.00: Marley meg én (12)

szinkronizált amerikai vígjáték

Art terem
Április 9-15-ig
17.00, 19.00 Papírrepülõk (-) ma-

gyar játékfilm.
Április 16-21-ig
17.00, 19.00: Berlin calling (16)

feliratos német film.

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI

HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Székely Bertalan

(1835-1910) festõmûvész kiállí-
tása a Mûvészetek Házában április
4. és június
28. között a
Magyar Nem-
zeti Galéria vá-
logatásából.
A kiállítás ápri-
lis 5-tõl hétfõ
kivételével na-
ponta 9-19
óráig, szombaton 9-13 óráig láto-
gatható.
Jegyárak: felnõtt 1600 Ft, nyugdí-
jas 800 Ft, diák 600 Ft.
Csoportos kedvezmény: diákcso-
portoknak 15 fõig 1 kísérõ, 15 fõ
felett 2 kísérõ ingyenes.
Üdülési csekket elfogadunk!

Szekszárd Megyei Jogú Város Hu-
mánszolgáltató Központja mun-
katársakat keres!

Családgondozó munkakörbe kere-
sünk két fõ, elsõsorban pályakezdõ,
vagy munkanélküli szociális mun-
kás/felsõfokú szociális alapvégzett-
séggel rendelkezõ munkatársat, hatá-
rozott idejû kinevezéssel.  

A pályázatokat postai úton kérjük
eljuttatni a Humánszolgáltató Köz-
pont címére: 7100 Szekszárd, Vörös-
marty u. 5. A pályázatnak tartalmaz-
nia kell a jelölt szakmai önéletrajzát,
mellékletként pedig a szakképzettsé-
get igazoló bizonyítvány fénymásola-
tát, illetve az erkölcsi bizonyítványt.

A munkakörhöz tartozó feladatok
elsõdlegesen: Kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás a Családsegítõ Köz-
pont aktív korú nem foglalkoztatott
ügyfeleivel. Segítõ kapcsolat fenntar-

tása gondozásba vett ügyfelekkel. Csa-
ládgondozás, tanácsadás. Szükség sze-
rinti kapcsolattartás társintézmé-
nyekkel, hivatalos és magán cégekkel.
Adományok, szolgáltatások közvetíté-
se. Részvétel problémamegoldó, ön-
segítõ., szabadidõs csoportok munká-
jában.

Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi tör-
vényben, a 257/2000. (XII.26.) Kor-
mányrendeletben, valamint a Közal-
kalmazotti Szerzõdésben foglaltak
irányadóak.

Jelentkezési határidõ: 2009. április
26., vasárnap.

Az álláshely betöltésével kapcsolat-
ban 2009. április 30-ig hoz döntést az
Intézmény vezetõje.

További információ kérhetõ:
Borbandi Viktória (74/511-474)

Munkatársakat keresünk!PÁLYÁZAT
Az Ifjúsági Unió Szekszárd és a Mentál-
higiénés Mûhely pályázatot hirdet a
Tolna megyei civil szervezetek számá-
ra komplex szervezetfejlesztési prog-
ramban való részvételre!

32 Tolna megyei civil szervezet le-
hetõséget kap a TAMOP
5.5.3/08/02/021 számú, elnyert pá-
lyázat keretében az EU támogatásával
megvalósuló, komplex szervezetfej-
lesztési programban való részvételre. 

A program célja, hogy a program-
ban résztvevõ szervezetek a komplex
szervezeti fejlesztés eredményeként
szervezetileg megerõsödve képessé
váljanak a hazai és uniós pályázato-
kon való aktív részvételre.

Pályázhat minden Tolna megyei
székhellyel bejegyzett civil szervezet
a www.civilseged.hu weboldalon
megtalálható pályázati adatlapon
2009. április 15. 12.00 óráig (érkezte-
tés idõpontja).

Koncertajánló:
Zorán: április 27., hétfõ, 19 óra.
Jegy: 2900.
Adagio együttes: május 20.,
szerda. Jegy: 2200.
Jegyek kaphatók a színházi jegy-
pénztárban  H-P 14.00-18.00.

PROGRAMOK
BÛNMEGELÕZÉSI SZABADEGYETEM.

A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
tisztelettel meghívja minden elkötele-
zett, tenni akaró és érdeklõdõ városla-
kót a Szekszárdi Bûnmegelõzési Sza-
badegyetem áprilisi elõadására, a Hu-
nyadi u. 4. (fsz. nagyterem) április 14.
(kedd) 17 órára. Téma: „A Jogi Segít-
ségnyújtó Szolgálat által biztosítható
támogatások”. Elõadó: dr. Farkas Lász-
ló, a Tolna Megyei Igazságügyi Hivatal
mb. igazgatója.

ÖNKÉNTESSÉG KÉPEKBEN.

A fenti címmel nyílt fotókiállítás az Art
Contact Mozgásszínház és a Polip Ifjú-
sági Iroda közös szervezésében április
2-án a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
üvegfolyosó galériáján (Fiatalok Utcá-
ja). Az Európai Unió támogatásával és
az Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával megvalósult kiállítás április
17-ig látogatható.
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