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A húsvét napjainkban a kereszté-
nyek egyik legfontosabb ünnepe, s
idén a természetben is elhozza az
újjászületést. 

A Biblia szerint Jézus - pénteki ke-
resztre feszítése után - a harmadik na-
pon, vasárnap feltámadt. Keresztha-
lálával nem szabadította meg a világot
a szenvedéstõl, de megváltotta min-
den ember bûnét, feltámadásával pe-
dig gyõzelmet aratott a halál felett.

A húsvét a valláson kívül a tavasz-
várás, a tavasz eljövetelének ünne-
pe is, amelyet március vagy április
hónapban (a Hold állásának megfe-
lelõen) tartanak. A húsvétnak meg-
feleltethetõ, idõben korábbi zsidó
vallási ünnep (héber nyelven
pészah) az egyiptomi fogságból va-
ló szabadulás ünnepe volt. A húsvét
a pészahhal ritkán esik egybe, mivel
a Hold járása szerinti naptár és a két

változó ünnep számításától függ. A
húsvét egybeesik viszont a tavaszi
napéjegyenlõség idején tartott ter-

mékenységi ünnepekkel, amelynek
elemei a feltámadás, az újjászületés.

Folytatás az 5. oldalon.

Húsvétkor újjászületik a természet is 
Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás szokásának

A húsvéti népszokások  egyike a locsolkodás. Bibliai eredete is lehet

Havat és téli hideget hozott a hónap
Idén márciusban százszor annyi csapadék hullott, mint egy évvel ezelõtt

Az utóbbi évtizedekben példátlan-
nak számító márciust hagyunk ma-
gunk mögött a hétvégén, már ami
az időjárást illeti.

Havazás márciusban? Elõfordult
egyszer-kétszer az elmúlt tíz-húsz
esztendõben. Olyanra azonban
„emberemlékezet” óta nem volt pél-
da, hogy március utolsó napjaiban
10, helyenként 15-20 centi hó hull-
jon. Az elmúlt vasárnaptól 48 óra
alatt leesett csapadék alaposan meg-
nehezítette a közlekedõk dolgát:
gyalog és gépkocsival egyaránt na-
gyon óvatosan lehetett haladni.

Az Alisca Terra Kft. Szekszárd
belvárosában újra kihelyezte a
síkosságmentesítõ anyagot tartal-
mazó edényeket, és a cég 8 munka-
géppel, 34 kézimunkással és továb-
bi 5 traktorral dolgozott a hó-elta-

karításon. A nagy hó és a téli hideg
sokat rontott a húsvétot,  a tavaszt
várók hangulatán is, nem is beszél-
ve a gazdálkodókéról. A szeszélyes

idõjárás miatt már most károkat
szenvedtek el, és az olvadás után ez
csak még rosszabb lehet...

Folytatás a 2. oldalon.
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Az Alisca Terrra Kft.  munkagépe a belvárosban

www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Palánki u. 11. Tel.: 0674/510-220

MÁR KAPHATÓ!
HD hálók, betonacélok,
acél idomok és elõre
gyártott horganyzott 

és színterezett 
kerítéselemek nagy 
választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat!
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Rendõrségi évértékelõ a közgyûlésen
Felmérik és javítják a városi rendelõk állapotát

Rendőrségi beszámolóval vette kez-
detét a március havi közgyűlés.

Az anyagból kiderül, hogy 2011-hez
viszonyítva tavaly jelentõsen csök-
kent a regisztrált bûncselekmények
száma. Dr. Pilisi Gábor rendõrkapi-
tány mintegy 20 százalékos csökke-
nésrõl számolt be, s ezt a képvise-
lõknek számadatokkal is alátámasz-
totta: a tavalyi évben 2011-hez viszo-
nyítva 3363-ról 2699-re, azaz 664-el
csökkent a bûnügyek száma a kapi-
tányság körzetében. Mint azt szóbe-
li kiegészítésében a megyeszékhely
rendõrkapitánya elmondta, csök-
kent a testi sértések és a garázda
bûncselekmények száma is, ugyan-
akkor emelkedett a rablásoké és be-
töréses lopásoké. Javult a baleseti
statisztika is, ám az ittasan okozott
balesetek tekintetében rosszabb az
eredmény az országos átlagnál. A
helyzet javítására intézkedési terv
készült. A városi kapitányság ki-
emelt figyelmet fordít a kábítószer-
rel összefüggõ bûncselekményekre,
a bûnmegelõzésre és az áldozatok
védelmére.

A beszámolót a közgyûlés egy-
hangúlag elfogadta, Horváth István
polgármester pedig bejelentette,
hogy a közbiztonság további javítá-
sa érdekében - valamint a randalíro-
zások visszaszorítása miatt - módo-
sul a közterület-felügyelõk munka-
rendje. A polgármester elmondása

szerint a kék egyenruhások a nap
24 órájában jelen lesznek a megye-
székhelyen.

A képviselõk megszavazták to-
vábbá az orvosi ügyeleti díjak mó-
dosítását. Ezt a tételt a tavalyi év-
hez képest mintegy 8,9 millió Ft-
tal növeli az önkormányzat, így az
ügyeleti díjak 2013-ban 52,3 millió
Ft-ot tesznek ki. Mindezeken felül
a napirendhez köthetõen a polgár-
mester bejelentette, hogy két hé-
ten belül az összes városi rendelõ
állapotát felmérik az önkormány-
zat munkatársai, és ezt követõen
ahol szükséges, felújítják a szociá-
lis blokkokat, kicserélik a nyílászá-
rókat, és klímaberendezéseket is
beszerelnek. A továbbiakban töb-
bek között határoztak arról is,
hogy pályázatot hirdetnek az Illyés
Gyula könyvtár vezetõi állásának
betöltésére.

Baky Pétert, a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Háza
igazgatóhelyettesét köszöntötte
nyugdíjba vonulása alkalmából a
város önkormányzata a közgyûlé-
sen. Horváth István polgármester
beszédében kiemelte, hogy a mû-
vészként és közéleti emberként
egyaránt elkötelezett Baky Péter je-
lentõs szerepet játszott a város éle-
tében.A Mûvészetek Háza volt igaz-
gatójával április 14-i számunkban
olvashatnak interjút.

Aláírásgyûjtés a rezsicsökkentésért
Tíz százalékkal mérséklõdhet az építményadó

A 10 százalékos rezsicsökkentés tá-
mogatása érdekében kezdett aláírás-
gyûjtésbe a szekszárdi Fidesz-KDNP
képviselõcsoportja. A témában
megtartott tájékoztatón a város al-
polgármesterei, dr. Haag Éva és Ács
Rezsõ, valamint a közgyûlés humán
bizottságának elnöke, Csillagné
Szánthó Polixéna is részt vett.

Ács Rezsõ elmondta: a következõ
hónapokban szeretnék kikérni a
választók véleményét a városveze-
tés munkájáról, erõfeszítéseirõl. A
pártszövetség az aláírásgyûjtést
azért indította, mivel köztudott,
hogy az energiacégek megtámad-
ták a bíróságon a lakosság terheit
csökkentõ intézkedést, s a jövõben
is így akarnak tenni.

- Az energiaszolgáltatók az elmúlt
évtizedekben példátlanul magas jö-
vedelmet vittek el a lakosságtól - tet-
te hozzá Ács Rezsõ. - A Fidesz-KDNP
az aláírásokkal el szeretné érni,
hogy a magyar parlament minden
külföldi és belföldi nyomás ellenére
tartson ki a rezsicsökkentés mellett.
A pártszövetség aktivistái a lakosság
támogató aláírásait májusig több
helyszínen - így többek között a Pi-
actéren - felállított standjainál gyûj-
tik. Ács Rezsõ a tájékoztatón arról is
szólt, a rezsicsökkentéssel össz-
hangban a helyi építményadó is
várhatóan ugyancsak 10 százalékkal
csökken. A közgyûlés a tavasz végé-
ig meghozza az ehhez kapcsolódó
döntéseket. Gy. L.

Gazdát szomorít a szeszélyes, téli idõjárással búcsúzó március
Tavaly nyáron hiába lesték az eget a
szekszárdi és környékbeli gazdák, a
három hónap alatt lehullott összesen
86 mm csapadékkal az elmúlt évtize-
dek legaszályosabb idõszakát élték át
- mondja Kõvári László, a szekszárdi
közgyûlés gazdasági bizottságának
elnöke. A képviselõ maga is gazdál-
kodik, így nem a levegõbe beszél.
Már csak azért sem, mert több mint
három évtizede gyûjti, rendszerezi a
meteorológiai adatokat.

- A nagyon száraz nyarat egy csa-
padékos õsz követte, ami sokat ja-
vított a talaj vízháztartásán, kedve-
zett az õszi vetésnek és a szántás-
nak is - mondta Kõvári László. - Az-
tán - november kivételével - min-
den hónap átlag feletti csapadékot

hozott. Októ-
berben, de-
cemberben és
januárban 60-
60 mm, febru-
árban 90 mm,
márciusban
pedig 100
mm-t megha-
ladó esõ/hó
hullott. Tavaly

októbertõl mostanáig 400 mm
csapadék esett, szemben az átla-
gos 250 mm-rel. Idén márciusban
százszor annyi csapadék hullott,
mint egy éve ilyenkor. A talajok
felsõ 1,5-2 m-es része vízzel telí-
tett, ezen a következõ napokban,
hetekben várható olvadás és újabb

esõzések csak tovább rontanak,
akár a 2010-es évhez hasonló gon-
dokat okozhatnak a belvíz terüle-
tén. A közelmúltban elkészült a
Szekszárd-Bátai fõcsatorna re-
konstrukciója, ami azért javíthat a
helyzeten, de a szivattyúk bekap-
csolása indokolt lehet.

Nem csak a csapadék, a hideg is
problémát okoz. A márciusi sok
éves középhõmérsékleti átlag 7
Celsius fok. Az elmúlt évben ez 10
fokra emelkedett, az idén jóval az
átlag alatt marad majd.

- Az utóbbi évtizedek távlatában
példátlan márciusi idõjárás sok
kárt okozott/okoz a kertekben,
szántóföldi kultúrákban. A hónap
elején megindult a virágzás, a már-

cius közepén és végén mért jelen-
tõs, 8-10 fokos fagyok azonban
több helyen okoztak rügykárokat a
gyümölcsösökben. Különösen a
barackosok sínylették meg ezt az
idõszakot, de a szõlõnek sem ked-
vezett a szokatlanul hideg idõ. A hó
miatt csúsznak a tavaszi munkák: a
talaj elõkészítésére, a vetésre, de a
virágpalánták kiültetésére is csak
késõbb kerülhet sor - mondta Kõ-
vári László.

Az OMSZ elõrejelzése szerint  a
következõ napokban több alkalom-
mal várható csapadék, mennyisége
területi átlagban többfelé megha-
ladhatja a napi 10 mm-t, a jövõ hét
közepén hulló csapadék mennyisé-
ge pedig e felett valószínû.

Kõvári László
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Egy új vízilabda-fellegvár alapjait rakják le
Olimpiai és világbajnok klasszisoktól is tanulhatnak a sikersportágat választó szekszárdi gyerekek 

Kósz Zoltántól és Petőváry Zsolttól
is tanulhatnak a jövő szekszárdi ví-
zilabdázói. A Vízmű SE úszó szak-
osztálya mellé vízilabdát is alakí-
tott a közelmúltban, Szekszárd
nem titkolt célja ugyanis, hogy be-
kapcsolódjon a hazai sikersportág
vérkeringésébe.

Mindezt Horváth István polgármes-
ter mondta el A Víz Világnapján a
városi uszodában tartott sajtótájé-
koztatón.

- Tiszteljük a vízilabda múltját, je-
lenét, és tenni szeretnénk érte,
hogy a jövõje is hasonlóan sikeres
legyen. Ehhez még több gyereket
kell a medencékbe csalogatni, és
ehhez Szekszárd is szeretne csatla-
kozni - húzta alá a városvezetõ. Hoz-
zátette: az elképzeléseket tettek is
követték, már megkezdõdtek a vízi-
labdás edzések az uszodában. A
szerdai és pénteki foglalkozásokra
az 1998 és 2002 között született
gyerekek jelentkezését várják (ér-
deklõdni az uszodában lehet). Ah-
hoz, hogy a sportág egyik vidéki bá-
zisává válhasson a jövõben a szek-
szárdi vízilabdázás, nem akárkiket
sikerült a nemes ügy mellé állítani.

- Kósz Zoltán és Petõváry Zsolt
személyében olimpiai- és világbaj-
nok klasszisoktól tanulhatnak majd
a fiatalok. Azt gondolom, ez garan-
cia arra, hogy színvonalas munka
folyik majd a szakosztályban - tette
hozzá a polgármester, aki azt is el-
mondta, hamarosan új fedett uszo-
da épül a strand területén. - A jelen-
legi uszodánk elavult, már nem tud-
ja kiszolgálni az igényeket, ezért
szükség van egy a verseny- és sza-
badidõs sportot egyaránt kiszolgá-
ló, új, modern létesítményre -
mondta Horváth István.

A sportág szekszárdi elterjeszté-
séhez Pécsett leltek komoly szak-
mai segítõ partnerre. A kétszeres
olimpiai aranyérmes és világbajnok
Vári Attilára, aki 2011-es visszavonu-
lásáig - amellett, hogy játszott is a
PVSK-Füszért gárdájában  - a „hitté-
rítõ” szerepét is fölvállalta. A vidéki
vízilabdás bázis(ok) megteremtésé-
ben segédkezik korábbi csapattár-
sai, a 228-szoros válogatott kapus, a
Sydney-i olimpiai bajnok Kósz Zol-
tán és a világbajnoki bronzérmes
Petõváry Zsolt segítségével. Pécsett
beszálltak a toborzásba, az utánpót-

lás csapatok kialakításába, az edzõk
folyamatos képzésébe, segítették a
felnõtt OB I-es csapat szakmai mun-
káját. Vári Attila 2010 óta a baranyai
megyeszékhely sportlétesítményeit
felügyelõ Pécsi Sport Nonprofit
Zrt. igazgatója. A pécsi történet is-
mert és két szálon futott egyszerre.
Miközben bõvült a PVSK új szakosz-
tálya piramisának alja, ma már a
kezdõktõl a juniorokig 400 ver-
senyzõ látogatja az edzéseket.

Szekszárdon csak az egyik szálba
lehet kapaszkodni. Az utánpótlásbá-
zis megteremtésébe, amihez a vízi-
labdának a kormányzati sportpoliti-
kában kiemelt státusza miatt a társa-
sági adóból bizony már az indulás-
nál rendelhetõ komoly forrás. Ezek
érkezését sem kell megvárni, csak
akarni kell a vízilabdát. Lett gyorsan
két kapu is - a Vízmû SE úszószak-
osztályának vezetõ edzõje, Paszler
József küldött tucatnyi, már az
úszással alapokat szerzett gyereket,

akikkel egy képzett edzõ foglalko-
zik - hetente kétszer. 

- Ha a polgármester, a városveze-
tés ennyire az ügy mellett áll, az óri-
ási segítség, s az a három-négy em-
ber, aki viszi a szakmát, intézi a
sportág ügyes-bajos dolgait hétrõl
hétre elõreviheti a dolgokat. Úgy lá-
tom, ezek itt már megvannak. Mi,
pécsiek pedig továbbra is önzetle-
nül a sportág további dunántúli ter-
jeszkedésének érdekében meg-
adunk minden szakmai segítséget,
amire szükségük van a szekszárdi-
aknak - hallottuk Vári Attilától.

Persze vízfelületet nem tudnak
adni, de Horváth István polgármes-
ter újfent megerõsítette: az él-
ményfürdõ területén hamarosan
megkezdik egy az úszósport és a ví-
zilabda igényeit is maximálisan ki-
szolgáló uszoda építését, amivel
megoldódnak a jelenlegi gondok.
Kell is, mert a jelenlegi Toldi utcai
körülmények között versenyspor-

tot csinálni és kiszolgálni az úszni
vágyó közönséget is, ez ma is csak
zökkenõkkel megy. Paszler József  -
aki úszóival már is aládolgozik a
Vízmû SE új szakosztálynak - segítõ-
társaival megtalálja a helyet és az
idõt a vízilabdaedzéseknek.

Kósz Zoltán, egykori világklasszis
kapusunk ígéri: nem utoljára jár a
szekszárdi uszodában. Annak elle-
nére, hogy van egy klub Szentend-
rén, aminek a vezetõje, ahol több-
nyire saját nevelésû játékosokból ál-
ló élvonalbeli csapatot is terveznek,
ahol már több korosztályos csapat
is van. Vállalta, hogy - csatlakozva
Petõváryhoz és Várihoz - személyes
jelenlétével is figyelemmel kíséri,
segíti a szekszárdi kibontakozást.

- Örömmel teszem, mert nekünk,
ismert játékosoknak tettekkel kell
segítenünk a vízilabdának, amitõl
nagyon sokat kaptam, és szeretnék
ebbõl visszaadni is. Többen is vál-
laltak feladatot az elmúlt másfél év-
tized sikerkorszakának ismert, idõ-
közben visszavonult játékosai kö-
zül. Vincze Balázs Szegeden, Tóth
Balázs Monoron, Tóth László Nagy-
váradon, Vári Attila Pécsett, Székely
Bulcsú Budapesten vállalt szerepet
a sportágban. Építenek, számíta-
nak a mi korosztályunkra a szövet-
ségben, ennek alátámasztására a
legjobb példa, hogy Benedek Tibor
lett Kemény Dénes utódja a szövet-
ségi kapitányi poszton.

- Mennyi idõ kell egy önálló szek-
szárdi gyerek-, illetve serdülõbaj-
nokságban elinduló csapat kialakí-
tásához? - kérdeztük Kósz Zoltánt

- Ha csak ilyen feltételek mellett
lehet dolgozni, mint most Szekszár-
don, két év elég lehet. Az új uszoda
beléptével, ha mindenki teszi a dol-
gát a Bajától Paksig tartó ország-
részben, akár a sportág egyik kis vi-
déki bázisa lehet Szekszárdból,
amely a dunántúli bajnokságban
egyre több utánpótláscsapatot hoz
létre, és csapatot szervez a vonzás-
körzetében levõ településeken,
ahol van uszoda. 

A Víz Világnapjára szervezett ese-
ményen a szentendrei székhelyû
KÓPÉ-UVSE (Kósz Zoltán és
Petõváry Zsolt iskolája) a sajtótájé-
koztatót követõen bemutató mér-
kõzést játszott a PVSK-Waterpolo
korosztályos csapatával. B. Gy. - R. G.

A gyakorlóiskola diákjai biztatták a vízben egymásnak feszülõket
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Összefogás a vízilabdáért: Paszler József (balról), Vári Attila, Horváth

István, Kósz Zoltán és Csillag Balázs, a Sportközpont Nkft. ügyvezetõje
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ITT A TAVASZ, TÖLTSD FEL MAGAD!
EGÉSZSÉG       JÓ KÖZÉRZET       KÉNYELEM

RÉPA EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN

• vitamingazdag zöldség-gyümölcs választék,
• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
• zöldség-, gyümölcslevek helyben facsart 

friss alapanyagokból igény szerint.

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ - Péntek: 7.00 - 16.00, szombat: 7.00 - 12.00

KORZÓ ÁRUHÁZ
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676 

NÉZZEN BE HOZZÁNK!

Akciós ajánlatunk április 2-tõl április 6-ig
●● fejeskáposzta 99 Ft/kg
●● narancs 219 Ft/kg
●● 10kg-os vöröshagyma 119 Ft/kg

SZEKSZÁRDON, A TESCO MELLETT ÁPRILIS 4-TÕL 7-IG
Eötvös Cirkusz - a manézs örök csodája minden nemzedéknek!

A világhírû Eötvös Cirkusz, a családok cirkusza, 2013-as évadában vérbeli „ibériai kavalkáddal” lepi
meg a kedves közönséget. Mûsorukban tûzforró hangulat, pergõ ritmusok és lélegzetelállító pillanatok kö-
vetik egymást a titkok földrészének bûvöletében! Szilaj andalúz mének egyedülálló magasiskolája, fess lo-
vasok és elbûvölõ artistanõk produkciói a kupola alatt! A manézs ezúttal forrongó arénává alakul! Grana-
dából, egzotikus állatok parádéja.
Mór paloták rejtett szépségeinek lefegyverzõ táncünnepélye! Az infáns és az infánsnõ titka: lángoló legye-
zõk a katalán éjszakában! Napéjegyenlõség a magasban!
Bravúros dalmatatorna az Escoria kutyaiskolából! 101 dalmata kiskutya története a porondon! Szenzáció a
2 tonnás víziló, Glória! Továbbá fehér tigris, fehér oroszlán, rosato tigris, szibériai tigris közös pro-
dukciója, valamint tevék, lámák, zebra, lovak szabadidomítása.

ELÕADÁSOK:
CSÜTÖRTÖKÖN:            1800 órakor
PÉNTEK és SZOMBAT:  1500 és 1800 órakor
VASÁRNAP: 1100 és 1500 órakor

Infovonal: 06/304019507, www.eotvoscirkusz.com, Facebook: Eötvös cirkusz

CSALÁDBARÁT KEDVEZMÉNY:
Április 4-én, csütörtökön 1 db felnõtt jegy vásárlása esetén 

EGYET FIZET, KETTÕT KAP KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!
Hétköznapokra: 

aki ezt a kupont felmutatja, 500.-Ft kedvezményt kap! 

✂
✂

A legjobbaktól tanulta a szakmát
Bartos István, a Tolnatáj TV vezetõ operatõre lett idén az év újságírója

A hollywoodi sztároperatőr rokon-
nak is szerepe volt benne, hogy
Bartos István már középiskolás-
ként eljegyezte magát a mozgó-
kép-gyártással. Másfél évtizedes
magas színvonalú munkáját a me-
gyei közgyűlés elnöke, dr. Puskás
Imre „Az év Tolna megyei újságíró-
ja” díjjal ismerte el.

A most 36 esztendõs fiatalember a decsi
általános iskola elvégzése után az I. Béla
gimnáziumban folytatta tanulmányait,
ahol már végzõs diákként belekóstolt a
televíziózásba a POP TV stúdiójában.

- Érdekelt a felvétel és a vágás - mond-
ja Bartos István -, ezért az érettségit és
egy kis kitérõt követõen - már munka
mellett - egy fõvárosi médiaiskolába irat-
koztam be. A legjobbaktól tanulhattam a
szakmát. Sokat köszönhetek Halla József-
nek és Szirmai Bélának, az MTV vezetõ
operatõreinek, akik saját stúdiójukba is
elhívtak dolgozni.

Operatõri, vágó, szerkesztõ és rende-
zõi ismeretekkel felvértezve végezte el a
budapesti iskolát, de a szekszárdi városi
televízióhoz visszatérve továbbra is a ka-
mera mögött és a vágó asztalnál érezte
igazán jól magát. Közben már anyagokat
készített az RTL Klub és a TV2 pécsi szer-
kesztõségének felkérésére, és egy barát-
jával saját stúdiót is mûködtettek, egé-
szen 2008-ig. A Tolnatáj Televíziónál an-
nak megalakulása, 2004 májusa óta dolgo-
zik vezetõ operatõrként, ám néhány éve

- egykori beszédtanára, Csernák János
(Harrison Ford magyar hangja) bátorítá-
sából merítve - szerkesztõi feladatot is vál-
lalt. Mi mást, mint a sportmagazinét.

- A választás nem véletlen, hiszen nyolc
éves korom óta igazolt labdarúgó voltam
- emlékszik vissza Bartos István. - Szeret-
tem volna NB I-es játékos lenni, de a gim-
náziumi évek alatt inkább a tanulásra össz-
pontosítottam. Sokáig  Õcsényben futbal-
loztam, aztán maradt a kispályás foci a ba-
rátokkal, míg végül a közelmúltban egy
térdmûtét ennek is véget vetett. Szeren-
csére az a vágyam, hogy a fiam lásson fut-
ballozni, még megadatott.

Az elcsépelt „van-e példaképe” kérdés-
re a már említett két mesterén kívül egy
igazán neves operatõrt nevez meg.

- Édesanyám révén álltam rokonság-

ban az ismert hollywoodi filmessel, Ko-
vács Lászlóval - mondja Bartos István. -
Ötvenhatban barátjával, az ugyancsak
operatõr Zsigmond Vilmossal együtt
disszidált, s magával vitte Amerikába a
forradalom eseményeit megörökítõ
mintegy 9 km-nyi filmszalagot. Néhány
B-kategóriás film után az 1969-es Szelíd
motorosokkal vált ismertté, amelyben
Dennis Hopperrel dolgozott együtt.
Több évtizedes pályafutása során töb-
bek között olyan filmeket fényképezett,
mint az Öt könnyû darab, a Ruby Cairo,
a Szellemirtók, vagy az újabb alkotások
közül a Beépített szépség és a Két hét
múlva örökké. Bánatára Bartos István
nem tanulhatott a neves rokontól, annak
2007-ben bekövetkezett halála miatt. 

S hogy mit csinál szívesen a Tolnatáj
TV vezetõ operatõre szabadidejében?
Fõz. Leginkább a bográcsos ételeket. Fõz
a barátainak, és fõz a családjának, a fele-
ségének Zsuzsannának, óvodás kisfiá-
nak, Istvánkának és bölcsis kislányának,
Zsuzsikának. Nagyon hálás nekik a támo-
gatásukért, megértésükért, hiszen mun-
kája gyakran esténként, hétvégente és
ünnepnapokon is elszólítja otthonról.

Azt mondja, remélte, hogy egyszer majd
érdemesnek találják az „Az év újságírója”
díjra, de nem gondolta, hogy ilyen fiata-
lon megkaphatja. A díjat a hóhelyzet mi-
att március 15-én nem tudta átvenni, an-
nak átadására a megyei közgyûlés áprili-
si ülésén kerül sor. F. L.

Bartos István

Hó után, árvíz elõtt
- Váratlanul ért bennünket március köze-
pén a tél, az eredmény mégis kedvezõ, hi-
szen minden bajba jutott ellátásáról gon-
doskodtunk - mondta el Tóth Ferenc kor-
mánymegbízott a Tolna Megyei Védel-
mi Bizottság elnöke a bizottság csütörtö-
ki rendkívüli ülésén. Hozzátette, ebben
a közutak kezelõi, a rendõrség, a kataszt-
rófavédelem és a honvédség mellett
rendkívül nagy szerepe volt azoknak a ci-
vileknek, akik azonnal, önzetlenül a baj-
ba jutottak segítségére siettek. 

Most tavaszra készülnek, s hogy az
esetleges árvíz ne érjen minket váratla-
nul, a jövõ héten szakemberek részvéte-
lével bejárják azokat a területeket ahol az
áradás gondot okozhat, hogy a gyakorlat-
ban is felkészüljenek a védelemre.

Beke Zsolt, a Közép Dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmér-
nökségének vezetõje elmondta, a Szek-
szárd-Bátai fõcsatorna múlt év végén be-
fejezett felújításának jótékony hatása
már tapasztalható, a belvíz gyorsabban
jut a Dunába. A folyamatban lévõ Duna-
projekt során pedig a megyében 4,6 mil-
liárd forintot fordítanak az árvízvédelmi
szakaszok megerõsítésére. - szl -

Léleképítõ
A népszerû Léleképítõ sorozat követke-
zõ elõadására április 15-én, hétfõn 18
órától kerül sor a Garay János Gimnázi-
um dísztermében. A házigazda, Tóth
Csaba Attila vendége ezúttal Szaniszló
Ferenc televíziós szerkesztõ lesz.
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A hagyományosan az alföldi városban
megtartott országos kadarka borver-
senyen idén 141 mintát bírált el a zsû-
ri, ezek közül végül 22 kapta meg az
aranyérmes minõsítéshez szükséges
pontszámokat. A szekszárdi borvidék
14 aranyérmes borával újfent igazol-
ta e tájfajta különleges és kivételes ter-
mesztési adottságait, borászaink mes-
terségbeli tudását.

Örvendetes módon ezúttal a széle-
sebb nyilvánosság elõtt még kevésbé
ismert gazdák, illetve borászok is tud-
tak aranyérmes bort elõállítani a
2011-es, illetve a 2012-es évjáratok-
ból. Két pincészet tudott duplázni az
aranyérmes kategóriában: a hazai él-

vonalba tarto-
zó Eszterbauer
p i n c é s z e t ,
amely két
2011-es kadar-
kájára 86,5, il-
letve 85,2 pon-
tot kapott. A
másik két
a r a n y é r m e t
szerzett „ver-
senyzõ” a ka-
darkáit Kiskõ-
rösön már ko-
rábban is meg-
méretõ, és faj-
taérzékenysé-

gét többször is bizonyító Toronyi
György volt, akinek mindkét bora a
Cinka-dülõbõl származik. A 2012-es
évjáratú 86,6, az egy évvel korábbi
85,2 pontot kapott.

A legmagasabb pontszámot kapott
szekszárdi kadarka a Schieber Pincé-
szet nevéhez fûzõdik: a 2012-es évjára-
tú kadarka sillert (képünkön) 90,8
ponttal jutalmazta a zsûri. A pontok
alapján a második legtöbbre értékelt
nedû az Indivinum Kft. ált elkészített
szintén 2012-es évjáratú bor (87,6
pont). A Schieber pincészet, az
Indivinum Kft. az egy arany mellett két
ezüstöt is szerzett a legrangosabb faj-
taspecifikus, hazai kadarkaversenyen.

A két legnagyobb értékkel bíró,
nagy aranyat elért kadarka a zsûri ér-
tékítélete szerint a Hajós-Bajai-
borvidékrõl (Koch-Vin Kft.), illetve a
ménesirõl (Balla Géza pincészete)
került ki: az elõbbi a 2011-es évjáratú
nedûjére 94,6, az utóbbi 94,2 pontot
kapott.

További szekszárdi aranyérmes bo-
rok: Kovács Mihály (2011-es évjárat,
86,5 pont), Vesztergombi Bt. (siller
2012, 86,4), Benkõ István (rosé 2012,
86,4), Heimann Családi Birtok (2011,
86,25), Sebestyén Csaba (2011, 86,2),
Szent Gál Pincészet (2011, 86,2) Mé-
száros Borház (2012, 85,6), Halmosi
Pincészet (2012, 85,2). B. Gy.

Szekszárdi dominancia Kiskõrösön
Tizennégy aranyérmet gyûjtöttek termelõink borai az országos kadarka versenyen

Óraátállítás
Hóolvadás és nyári idõszámítás: idén a
havas március utolsó napján, 31-ére vir-
radó éjjel kezdõdik a nyári idõszámítás.
Az idõmérõket vasárnap kell hajnali 2
órakor 3-ra elõre állítani.

Európában 1996 óta van óraátállítás
tavasszal és õsszel. Ezzel áramot spóro-
lunk, és védjük a környezetet. Március
21. és szeptember 21. között a nappalok
hosszabbak, mint az éjszakák, ha pedig
elõre állítjuk az órákat egy órával, akkor
elérjük, hogy az ébrenlét ideje (általá-
ban reggel 7 és este 10 között) jobban
egybeessen a világos idõszakkal.

Magyarországon a mínusz egy óra
éves szinten 120 gigawattóra megtaka-
rítást jelent, ami mintegy 40 ezer csa-
lád éves fogyasztásával egyenértékû.

Húsvétkor a természet is újjászületik
Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás szokásának

Folytatás az 1. oldalról.
A húsvét az azt megelõzõ idõszak, Jé-

zus sivatagi böjtjének emlékére tartott
negyvennapos nagyböjt lezárulását jel-
zi. A katolikus kereszténységben böjt-
nek nevezett, valójában „húshagyó”
táplálkozási idõszak után ezen a napon
szabad elõször húst enni. Erre utal a
magyar húsvét szó is: a hús magunkhoz
vételének elsõ napja. 

A nyugati kereszténység húsvétja
mindig március 22. és április 25. közé
esik, beleértve a határokat is. A követ-
kezõ nap, húsvéthétfõ a legtöbb keresz-
tény hagyományú államban hivatalos
ünnep. A húsvét és a hozzá kapcsolódó
ünnepek a mozgó ünnepek közé tar-
toznak, azaz nem esnek a Julián naptár
szerinti év ugyanazon napjára minden
évben. A dátum a Nap mozgása mellett
a Hold mozgásától is függ, némileg a
héber naptárhoz hasonló módon. A
húsvét helyes idõpontja gyakran vita
tárgya volt.

Az elsõ niceai zsinat 325-ben határo-
zott úgy, hogy legyen a keresztény hús-
vét idõpontja a tavaszi napéjegyenlõ-
ség utáni elsõ holdtöltét követõ vasár-
nap. Sajnos ennek meghatározására
nem jelöltek ki módszert, így például az
alexandriai pátriárka és a római pápa
alá tartozó egyházrész másképpen szá-
mította a húsvét idõpontját. Késõbb, a
6. században alkotta meg Dionysius
Exiguus azt az eljárást, amely azóta is az
alapját képezi a húsvét idõpontja kiszá-
mításának.

A katolikus egyház 1581-ben kánon-
ban rögzítette azt az számítási módot,
mely meghatározza ennek naptári he-
lyét. Az ortodox egyházakon kívül
minden keresztény egyház ehhez az
eljáráshoz tartja magát. Húsvét napja
2014-ben az ideihez képest három hét-
tel késõbbre, április 20-ra esik.

Húsvéti népszokások

Húsvétvasárnaphoz tartozott az
ételszentelés hagyománya. A délelõtti
misére letakart kosárral mentek a hí-
võk, melyben bárányhús, kalács, tojás,
sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jé-

zus áldozatát, a bor Krisztus vérét jel-
képezi. A tojás pedig az újjászületés
jelképe. Az egészben fõtt tojás ugyan-
akkor a családi összetartást is jelképe-
zi. A magyar néphagyomány szerint a
családtagoknak együtt kellett elfo-
gyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy
ha valamikor eltévednének az életben,
mindig eszükbe jusson, hogy kivel fo-
gyasztották el a húsvéti ételeket, és
mindig hazataláljanak.

Húsvéthétfõvel kapcsolatban sok
népszokás él, ilyen a locsolkodás és a
hímes tojás ajándékozás is. A víz meg-
tisztító, megújító erejébe vetett hit az
alapja ennek a szokásnak, mely aztán
idõvel, mint kölnivízzel való locsolás
maradt fenn. Bibliai eredetet is tulaj-
donítanak a locsolkodás hagyományá-
nak, eszerint a Krisztus sírját õrzõ ka-
tonák a feltámadás hírét vevõ, ujjongó
asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni
úgy, hogy lelocsolták õket.

A húsvéti tojások piros színe egyes
feltételezések szerint Krisztus vérét
jelképezi. A tojásfestés szokása és a to-
jások díszítése az egész világon elter-
jedt. Más vélekedések szerint a húsvét
eredetileg a termékenység ünnepe,
amely segítségével szerették volna az
emberek a bõ termést és a háziállatok
szaporulatát kívánni. Így kötõdik a
nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl szapora
állat, a tojás pedig magában hordozza
az élet ígéretét. A locsolkodás is az ön-
tözés utánzásával a bõ termést hiva-
tott jelképezni.

Helyreigazítás
Elõzõ számunkban, a szekszárdi katoli-
kus iskola születésnapjáról szóló írásunk-
ban sajnálatos névelírás történt: az ün-
nepségen 40 éves pedagógiai munkájá-
ért dr. Helfenbeinné Janicsák Mária ve-
hetett át elismerést dr. Udvardy György
pécsi megyéspüspöktõl. A tévedésért az
érintettek és olvasóink elnézését kérjük!

Elõadás a gyászról
A gyászhoz kapcsolódó lelki folyama-
tokról tart elõadást Édes Tünde lelkész,
mentálhigiénés szakember április 3-án
(szerdán) 17 órakor a zeneiskola nagy-
termében. Az elõadás ingyenes, a hallga-
tóságot kis büfével várja a szervezõ Kris-
tály Lélekvédõ Egyesület.

Kolozsvári Tamás: Feltámadás

(1427, oltárkép-részlet, Garam-

szentbenedek)
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Értesítem az érintett szülõket, hogy az általános
iskolákban az elsõ osztályokba a 2013/2014.
tanévre történõ beiratkozásra:

2013. április 8-án (hétfõn) és 
2013. április 9-én (kedden)
8 órától 18 óráig kerül sor.

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése
értelmében Magyarországon minden gyermek
köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt
venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2007. augusztus
31-ig született gyermekét a szülõ köteles
beíratni a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a
választott iskola elsõ évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a

tankötelezettség megkezdésének feltétele a
gyermek iskolába lépéséhez szükséges
fejlettségének megléte, és annak igazolása. Az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda
igazolja.

Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános
iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót,
akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye a körzetében található. (A kötelezõ felvételt
biztosító iskolák körzeteit a Tolna Megyei
Kormányhivatal jelen tájékoztatással együtt
nyilvánosságra hozta).

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági bizonyítványt, továbbá az iskolába
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást.

A felvételrõl az iskola igazgatója dönt (a
Rendeletben foglalt eljárásrend szerint).

A jelentkezés elutasítása esetén a szülõ az Nkt. 37.

§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre
hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtõl
számított 15 napon belül. A kérelmet a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi
igazgatójához, ha nem állami fenntartású az
intézmény, akkor annak fenntartójához kell
benyújtani.  A tankerület igazgatója, illetve a
fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstõl
számított 30 napon belül köteles elbírálni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti
rendelkezések szerinti körzetmegállapítás
nem érinti a szülõ szabad iskolaválasztáshoz
való jogát. 

Kérem a Kedves Szülõket, hogy a jelzett napokon
tegyenek eleget gyermekük általános iskolai
beíratási kötelezettségének a kötelezõ felvételt
biztosító vagy valamely választott iskolában.

Szekszárd, 2013. március 6.

Tóth Ferenc
kormánymegbízott s. k.

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
(7100 Szekszárd, Kadarka u. 17.)
FFeellvvéétteellii  kköörrzzeett:: Akácfa u., Babits M. u., Bakony u., Bálint köz, Balremete, Bartina
köz, Bartina u., Bartók B. u., Béla király tér, Benedek apát u., Benedekvölgy,
Bethlen G. u., Bocskai köz, Bocskai u., Bodza u., Borzsák E. u., Bükk u., Csapó D.
u., Cserfa u., Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u., Diófa u., Dózsa Gy. u., Előhegy
u., Erkel F. u., Esze T. u., Flórián u., Fürdőház u., Fürt u., Garay tér, Hársfa u.,
Herman O. u., Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u., Illyés Gy. u., Jelky A. u., Jobbremete,
Kablár köz, Kadarka u. 68. számig, Kálvin tér, Kandó K. u., Kápolna tér, Katona
J. u., Kerékhegy, Kerékhegy u., Kisbödő u., Kisbödő-hegy u., Kiskadarka u.,
Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth L. u. 39. számig, Kőrösi Cs.
S. u., Landler J. u., Leopold L. u., Madách I. u. , Mecsek u., Mérey u., Nagybödő
u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Présház u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Remete u.,
Rövidvölgy, Séd köz, Semmelweis u., Széchenyi u. páratlan oldala 1-37. számig,
Szent L. u., Szűcsény-szurdik, Szüret u., Táncsics M. köz, Táncsis M. u., Tanya u.,
Újfalussy I. u., Vak Bottyán u., Vár köz, Vendel u., Vörösmarty u., Zöldkert u.

BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
(7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89.)
FFeellvvéétteellii  kköörrzzeett:: Alisca u., Alkony u., Allende u., Almás, Árnyas u., Árok u., Bakta,
Bakta köz, Baranyavölgy, Barát J. u., Barátság u., Barázda u., Bátaszéki út, Bem
u., Benczúr u., Bercsényi u., Béri B. Á. u. páratlan oldala 43. számtól végig, Béri
B. Á. u. páros oldala 84. számtól végig, Bodzás, Bródy köz, Bródy S. u., Cinka,
Cinka u., Csalogány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Csend u., Cseri J. u., Csobolyó
u., Csopak u., Csötönyivölgy, Domb u., Dr. Hirling Á. u., Dr. Nagy István u., Dr. Tóth
Lajos u., Ebes u., Ebespuszta, Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. u., Gemenc u.,
Gesztenyés, Görögszó, Gurovica, Gyertyányos, Gyűszűvölgy, Harang u., Harmat
u., Háry J. u., Hébér u., Hegyalja u., Holdfény u., Hollós L. u., Ibolya u., Istifán gödre
u., Ivánvölgy, Kacor u., Kalász u., Kálvária u., Kerámia u., Kertész u., Kilátó u.,
Kövendi S. u. páratlan oldala, Kurta u., Kuruc u., Lajos király u., Lehel u.,
Levendula u., Lugas u., Magyar S. u., Major u., Május 1 u., Mester u., Móricz Zs.
u., Munkácsy u. páratlan oldala 23. számtól végig, Muskátli u., Napfény u.,
Népfront u., Otthon u., Óvoda u., Porkolábvölgy, Puttonyos u., Rozsnyai M. u.,
Sárköz u., Szabó D. u., Szekér u., Szérű u., Szilas u., Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő
u., Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Tóthvölgy, Tüske u., Tüzér u., Vadász u., Venyige u.,
Vessző u., Vincellér u., Vitéz u., Völgy u., Zengő u., Zöldfa.

BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÓGYPEDAGÓGIAI TAGOZAT
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 11-15.)
FFeellvvéétteellii  kköörrzzeett:: Szekszárd közigazgatási területe

DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUNDSCHULE
(7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 6.)
FFeellvvéétteellii  kköörrzzeett:: Ady E .u., Alkotmány u., Alpári Gy. u., Arany J. u., Bencze F. u.,
Bercsényi u., Béri B. Á. u. páratlan oldala 41. számig, Béri B. Á. u. páros oldala
82. számig, Bertók Róbertné u., Bezerédj u., Csébi fiúk u., Csokonai u., Dobó u.,
Dr. Szentgáli Gy. u., Epreskert u., Flach I. u., Gróf P. u., Halasi A. u., Holub u.,
Honvéd u., Hunyadi u., Jókai u., Kecskés F. u., Kisfaludy u., Kövendi S. u. páros
oldala, Mikes u., Munkácsy u. páratlan oldala 21/b számig, Munkácsy u. páros
oldala, Ocskó L. u., Perczel M. u., Prantner J. u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét
oldal, Szent István tér, Tartsay V. ltp., Tartsay V. u., Vasvári u., Wesselényi u., Ybl
M. ltp., Ybl M. u. 

GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA, ÓVODA ÉS
PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
(7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.)
FFeellvvéétteellii  kköörrzzeett:: Aranytó u., Árpád u., Augusz I. u., Bagóvölgy, Bajcsy-Zs. u., Baka
u., Balassa u., Balparászta, Bárányfok, Batthyány u., Béketelep u., Berzsenyi u.,
Bikavér u., Bogyiszlói út, Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Borrév, Bottyán-hegyi
lakótelep, Csaba u., Damjanich u., Dorogi köz, Dr. Berze N. J. u., Dűlő u., Előhegyi
u., Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy, Fukszvölgy, Gárdonyi G. u., Halász B. u.,
Hidaspetre, Hrabovszky u., Jobbparászta, József A. u., Józsefpuszta, Kadarka
köz, Kadarka ltp., Kadarka u. 70. számtól végig, Kapisztrán u., Kemény S. u.,
Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Kinizsi u., Kiskorzó tér, Kiss J. u., Korsófölde
u., Kossuth L. u. 40. számtól végig, Kölcsey ltp., Liszt F. u., Liszt tér, Lisztes u.,
Lisztesvölgy, Lőtéri köz, Luther tér, Martos F. u., Mátyás király u., Mészáros L. u.,
Mocfa, Muskotály u., Nyámándpuszta, Nyár u., Ózsák puszta, Palánk, Palánki
hegy, Palánki út, Parászta u., Páskum u., Pásztor u., Patak u., Pázmány tér, Petőfi
S. u., Pince u., Pollack M. ltp., Pollack M. u., Rákóczi u., Rizling u., Rózsa u.,
Rózsamáj u., Ságvári E. u., Sauli völgy, Selyem u., Soós S. u., Sport u., Szakály
testvérek u., Szalai völgy, Szászipuszta, Széchenyi u. páros oldala 2-38. számig,
Székely B. u., Szentmiklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Toldi u., Tolnai L.
u., Tompa u., Tormay B. u., Wigand J. tér, Wosinsky Mór ltp., Zápor u., Zápor köz,
Zrínyi u.

PPeeddaaggóóggiiaaii  sszzaakksszzoollggáállaattoott  eellllááttóó  iinnttéézzmméénnyyeekk  aa  SSzzeekksszzáárrddii  TTaannkkeerrüülleettbbeenn::

Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató, Szekszárd, Bartina u. 21.
Tolna Megyei Önkormányzat ÁMK Szakértői Bizottsága,Szekszárd, Garay tér 9.
Szekszárd Városi Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárd, Kinizsi u. 1.

FELHÍVÁS ISKOLAI BEÍRATÁSRA

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELVÉTELI KÖRZETEKRÕL
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A zene ünnepe, az ünnep zenéje
Nagyon népszerû a gitár, ahogyan a jubiláló szekszárdi gitárzenekar is

A zenészeket és a zenével szoros kapcsolatot ápo-
lókat különös légkör övezi. Jó életfelfogású, nyi-
tott, közvetlen, mosolygós emberek. Külön öröm
volt a most húsz esztendős Szekszárdi Ifjúsági Gi-
tárzenekar vezetőivel és néhány zenekari taggal
beszélgetni. Ebből a jóból nyújtok át néhány „aján-
dék-epizódot” az Olvasóknak.

Erõsné Szõr Márta gitártanár zeneiskolai tanterme olyan
parányi, hogy már két embertõl is zsúfolt, mégis elfér-
tünk négyen is. A tanárnõ alapította, és 15 esztendõn át
vezette a népszerû szekszárdi gitárzenekart, melynek
tagjai a zeneiskola növendékei. Legtöbbjük nem a szó-
lókarrier elérése céljából iratkozik be...

- Szeretnének megismerkedni egy-egy hangszerrel,
hogy a mindennapjaikban legyen hasznos elfoglaltsá-
guk, amivel maguknak és környezetüknek örömet
tudnak szerezni… A kamarazenélés különösen nagy
örömforrás. Egy-egy mû tanulása, „összeállása” csodá-
latos élmény a kis zenészek számára, de megtanulják
becsülni egymás teljesítményét is, és eszükbe sem jut
egyénieskedni - sûríti a lényeget Márta néni, majd mo-
solyogva fogadja tanítványát. A Dienesbe járó nyolca-

dikos Amma Zsófia nagyon jól érzi magát a zenekar-
ban, egyedül nem is szívesen szerepel. Volt ugyan rá
példa, hogy nõvérével, a csellista Orsival együtt léptek

fel, de akkor már nem feszélyezte semmi,
kizárólag a játék kötötte le. Zsófi a zeneka-
ron belül jó barátra is lelt. Újabb növendék
érkezik: a hatodikos, gyakorlóiskolás Béda
Gergely. Szívesen mesél a zenekarról, és el-
árulja, hogy az ünnepek közeledtével a ze-
neiskolában „titokban” tanítják meg õket
egy-egy darabra, amit aztán otthon trombi-
tás ikertestvérével adtak elõ a családnak,
nagy-nagy boldogságot okozva.

Kiderül, hogy az idõigényes zenetanulás
ellenére a legtöbb diák a korábbinál jobb
érdemjegyeket produkál az iskolában. A ta-
nárnõ szerint ez nem véletlen, hiszen több
mással együtt a növendékekben fejlõdik a
többirányú figyelem készsége is.

Erõsné Szõr Márta szívesen emlékezik
szálkai táborozásokra, ahogyan a
Bietigheim-Bissingen-i kölcsönös látogatá-
sokra és együttzenélésekre.

- A tanárnõ a közelmúltban tartott jubileu-
mi koncerten vehette át a Szekszárd Váro-
sért a Mûvészet Erejével elismerést, a zene-
kar alapító tagja, koncertmestere, Tóth Mó-
nika pedig „Örökös Tag” oklevelet kapott -
mondja Molnár Márta gitártanár, zenekarve-
zetõ, majd így folytatja: a mûsorban erre az
együttesre készült mûveken kívül Bach,
Haydn, Beethoven és Brahms darabok gitár-
zenekari átiratai szerepeltek, de két mû õs-
bemutatójában is gyönyörködhettek a részt-
vevõk. Ezeket Pavlovits Dávid gitármûvész
írta az ünnepi koncertre, és nagy sikert arat-
tak, a többi mûsorszámhoz hasonlóan.
Igyekszem minél több zenei korszakból me-

ríteni, és különbözõ karakterû mûveket választani -
teszi hozzá Molnár Márta, aki már több átiratot is
készített, hiszen kevés mû íródott gitárzenekarra. A
gitár hangkészletének korlátja miatt gyakran kiegészí-
tik a hangzást fuvolával és csellóval is.

Tény, hogy több mecénás kellene ennek a remek
csapatnak. Annak a zenekarnak, amelyben a diákok
életkorából adódóan természetesek a személyi válto-
zások, ám a 20-25 kis muzsikust sikerül összetartani-
uk a vezetõknek, no és a zene szeretetének.

V. Horváth Mária

Támogatók: Szekszárd város önkormányzatának hu-
mán bizottsága, Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza, Liszt Ferenc Zeneiskola, Tolnatej Zrt., Kere-
kes Józsefné és családja, Nyomdai Ötletek Kft., Broviac
István, Goldkern Kft., Re-Vi Bt., Terc-Co Kft., Posta Borház,
Németh János Pincészet. Köszönet mindazoknak, akik
adójuk 1 százalékával segítették a gitárzenekart.

Erõsné Szõr Márta és növendékei, Amma Zsófia és Béda Gergely
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Klarinétos találkozó a zeneiskolában - Szekszárd átvette a stafétát
Március 21-én tartották a Tolna Megyei
Klarinétos Találkozót a szekszárdi ze-
neiskolában. Papp Máté klarinéttanár,
fõszervezõ mesélt az eseményrõl.
Ágostonné Béres Kornéliával, a zeneis-
kola igazgatójával döntötték el, hogy a
korábban félbeszakadt sorozatot meg-
kísérlik újraéleszteni - Nagymányok
így átadta a stafétát Szekszárdnak. A
rendezvényen a megye szinte összes
zeneiskolája részt vett. A zsûri tagjai
Arnóth Zoltán klarinétmûvész, a Pan-
non Filharmonikusok klarinétszólam-
vezetõje, a Pécsi Tudományegyetem
Zenemûvészeti Karának tanára és Bod-
nár Sándor, a keszthelyi Festetics
György Zeneiskola klarinét- és oboata-
nára voltak.

- Örömteli, hogy nem volt verseny jel-
lege a napnak - kezdi a tanár úr -, hanem
kifejezetten barátságos volt a légkör.
Máshol gyakran tapasztaltam, hogy a túl-
zott gyõzni akarás és a versengés rá-
nyomta bélyegét a rendezvényre. Szá-
munkra fontosabb volt a szakmai tapasz-
talatcsere, ráadásul a gyerekek játékuk-
kal igazán szép pillanatokat okoztak. Az
egyik kislány, aki saját bevallása szerint is
elrontotta a darabját, azt írta egy közös-
ségi oldalon, hogy ez volt élete legszebb
napja. Nagy öröm ez nekünk - folytatja -,
s még az is, hogy több év kihagyás után
ilyen sok és lelkes kolléga jelentkezett a
találkozóra. Ahogy telnek az évek, lassan
elkövetkezik egy generációváltás a klari-
nétosok között is, és a sok fiatal tanár

szinte nem is ismeri egymást. Ezért rop-
pant fontosak az ilyen alkalmak.

Papp Máté elmondta még, hogy a
rendezvényt Arnóth Zoltán növendéke,
Kovács Zsolt, a PTE Mûvészeti Karának
hallgatója - Lányi Péter közremûködésé-
vel - Mozart: Á-dúr Klarinétversenyének
II. tételével nyitotta meg. Csillagné
Szánthó Polixéna köszöntõ beszéde
után délelõtt az I. és II. korcsoport, dél-
után a III. és IV. korcsoport szerepelt.
Rendhagyó, különleges produkció volt,
hogy a nap elején kiosztott rövid kama-
razenei anyagot mindenki megtanulta,
s míg a zsûri visszavonult, Papp Máté ve-
zetésével gyakorolták. Az eredményhir-
detés elõtt a több mint harminc résztve-
võ közösen játszotta a darabot a nagy-

számú hallgatóságnak. Végül a keszthe-
lyi zeneiskola klarinét kvartettje (Bod-
nár Sándor növendékei) zárta a progra-
mot három könnyed kompozícióval.

A szekszárdiak eredményei: Arany
minõsítést kapott Decsi Fruzsina, Or-
bán Réka Csilla, Szegedi Balázs,
Valentiny Anett, Domokos Tímea,
Sziegl Benedek. Ezüst minõsítést Kaszó
Gyõzõ Gyula és Balogh Nóra, bronz mi-
nõsítést Lotz Dóra Klára szerzett. Kü-
löndíjban részesült Decsi Fruzsina és
Szegedi Balázs. Különdíjat és Kodály:
Este a tábortûznél címû darabjának ki-
tûnõ elõadásáért még egy különdíjat
vehetett át Sziegl Benedek. Mindnyájuk
felkészítõ tanára Papp Máté.

Lakatos Orsolya

Molnár Márta dirigálta a jubileumi koncertet Fotó: Gottvald K.



8 2013. március 31.KLÍMA

A Szekszárdi Zöldtárs Alapítvány
által szervezett klímakonferencián
visszatérő téma volt a talajvéde-
lem, a csapadékos idő hatására ki-
alakuló nem kívánatos erózió, ami
– túl azon, hogy az értékes termő-
talaj csökkenéséről beszélünk –
környezetszennyező is.

Szekszárdon a város nyugati oldalát
lezáró hegyvidéki löszös talaj erodá-
lódik, s a levegõben – ami egyébként
alapvetõen megfelel a közegészség-
ügyi elvárásoknak – az utóbbi idõ-
ben megnõtt a porszennyezettség.

- A legfontosabb, hogy a víz le se
jöjjön a hegyrõl, ahogy arra elõde-
ink évtizedekkel elõtt példát mu-
tattak – hallhattuk Baka György-
nek, a konferenciát szervezõ Zöld-
társ Alapítvány elnökének elõadá-
sában. Megfogták a nedvességet,
ami nagyon jól jött a szõlõnek, és
minden kerti növénynek. Nem igé-
nyel nagy ráfordítást, csupán egy
kis gondoskodást, összefogást a két
szomszéddal, hogy a kis birtoko-
kon - ahogy nagyapáink csinálták -
mindenki megássa a maga „csapdá-
it”. Ezt a jelenleg cirka háromezer
tanya-, illetve háztulajdonos közül
elenyészõen kevesen teszik meg.
Baka György ugyan nem mondta,
de gyaníthatóan ez lesz majd a
Zöldtárs következõ nagy projektje.
Akik már megtették, felkereked-
nek és bekopogtatnak a gazdák-
hoz, hogy megnyerjék õket a fel-
adatra. Ehhez máris felajánlotta
segítségét a Szõlõ-Szem Mozgalom.
A szervezõdés már a klímakör más
programjához is csatlakozott: a
napkollektoros gyümölcsaszaló el-
készítésével, annak továbbításával,
de említhetnénk a családi házak ré-
gi nyílászáróinak egyedi technikán
alapuló, olcsó szigetelését is, ami-
nek terjesztése változatlanul napi-
renden van.

Kõvári László, Szekszárd Város
Közgyûlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának elnöke saját életvi-
telében is elkötelezett klímavédõ.
Arról szólt, hogy a globális felmele-
gedésnek a Kárpát-medencére vo-
natkoztatható hatásait elemezve
látni kell: nem csupán az aszály
okozta elsivatagosodás veszélyé-
nek vagyunk kitéve, hanem az idõ-
szakonként lezúduló rendkívüli
csapadékmennyiségnek is. „Nem

telt el sok idõ a 2010-es, rekord-
mennyiségû özönvíz óta, de már
most is az, ami a téli hónapokban,
és márciusban leesett, és közel
sem biztos, hogy csapadékszegény
tavasz és aszályos nyár lesz” – ve-
zette fel hozzászólását az idõjárás-
megfigyeléssel négy évtizede fog-
lalkozó agrárgazdálkodó képviselõ.

– Elkészült a város vizét megfogó-
elvezetõ két legfontosabb csator-
na, történt komoly elõrelépés a
Sárköz vízrendezésével, de nem ül-
hetünk a babérokon, mert a ki-
sebb rendszerek, csatornák nem
tudnak ellenállni. Ilyen esõzések
kikezdik a gyenge pontokat, ami-
ket megpróbáltunk számba venni.
Éppen ezért tartom fontosnak az
egyéni védekezést, vízmegfogást a
„hegyvidéki” családi házas városi
részeken. Persze nekünk is meg-
vannak a magunk feladatai: újabb
záportározók kialakítása, amelyek
a megfogott víz földekre történõ
visszajuttatását segítenék – mond-
ta Kõvári László.

Ezúttal is szóba került a fogyó
ivóvízkészletek megóvása a vegyi
szennyezettségtõl, és a velük való
takarékosság. Úttörõ példát mutat-

na ebben az I. számú óvoda, amely
arra készül, hogy az épületeirõl le-
jövõ esõvizet összegyûjtve azt ön-
tözésére használja. Fölvetõdött a
konferencián ennek a városi szin-
tû elterjesztése, az ilyen célú támo-
gatási lehetõségek felkutatása. A
Klímabarát Települések Szövetsé-
gébe tartozó városok vízszolgálta-

tói adhatnának engedményt a víz-
díjból, akik ezt a házuknál megva-
lósítják – javasolták a konferencia
résztvevõi. A „megszólított” képvi-
selõ azonnal rábólintott: „így lenne
helyes, hiszen most azoknak
adunk támogatást, akik locsolni
szeretnének a vezetékes vízbõl, pe-
dig ennek fordítva kellene lennie.
Aki ennyire környezettudatos,
esetleg még a szennyvíz eltávolítá-
sára is ezt használja, annak termé-
szetesen motiváló kedvezménye-
ket kell majd kapnia a kormányzat-
tól” – tette hozzá Kõvári László

A mozgalmat éltetõk
belsõ és külsõ kritikája

A konferencia végén egy belsõ
problémát vittek ki a nyilvánosság
elé a szekszárdi klímakörösök, akik
sokrétû, az országos szövetség elis-

merését is kivívó programjaikat a
kistérség több települését bevonva
igyekeznek megvalósítani. Kritika-
ként hangzott el, hogy bár mintegy
negyven tagja van a klímakör mun-
kabizottságinak, nagyon kevés
azok száma, akik valójában tesznek
is valamit az ügyért. „Ez több mun-
kabizottsági elnökre is vonatkozik,
így hozzá kell nyúlni a tagsághoz” –
indítványozta a klímakör vezetõje,
Baka György. Felszólalásához csatla-
kozott Gál Zoltánné, a víz munka-
csoport helyettes vezetõje, aki azt
is kifogásolta – tegyük hozzá: okkal
- , hogy a város, illetve cégeinek kör-
nyezetvédelemmel foglalkozó hiva-
tásos emberei is meglehetõsen tá-
vol vannak, hûvös elõkelõséggel vi-
seltetnek a klímakör munkája iránt
– jelzésértékû: az évi néhány, Szek-
szárdon megtartott konferencián
sem jelennek meg…

A környezettudatos magatartás
maroknyi helyi megszállottjának
köszönhetõen mégis mûködik a
zöld mozgalom Szekszárdon. A vá-
ros erre célra szánt évi négymillió-
jára, a jó célokra tucatjával érkez-
tek be a pályázatok. Az alapítvány
komposztálási, egészségmegõrzõ,
az energiafogyasztást csökkentõ,
valamennyi oktatási intézményt el-
érõ nevelõ programjai a klímaba-
rátok országos szövetségében is -
amely már közel 30 magyar várost
tömörít - komoly elismerést váltot-
tak ki, mi több: a szekszárdi példák
követendõk lettek.

Hamarosan elkezdõdik az a
munka, amely – okulva a hóvihar
okozta súlyos, ezreket érintõ,
többnapos áramkimaradásokból –
az ilyen komplex problémát kezel-
ni tudó krízisprogramot kíván ki-
dolgozni az illetékes hivatásos és
civil szervezetek bevonásával. Mit
kell tenni akkor, ha ez legközelebb
éppen Szekszárdon következik
be? Olyan megvalósítható tervet
próbálnak elõre modellezni, ami
élesben mûködik, amit bármikor
elõ lehet venni. A jelekbõl ítélve a
kevesek igen hatékonyan dolgoz-
nak egy nemes ügyéért, élvezve a
város további támogatását. Persze,
nagyon szeretnék, ha ezentúl való-
ban „cselekvõ zöldtársakat” is kö-
szönthetnének a mozgalom berke-
in belül.  B. Gy.

Fókuszban a víz, a talaj, a levegõ
Hosszabb áramszünetre krízisprogramot állítana össze a Szekszárdi Klímakör

Krízisprogram készül a hosszabb áramkimaradásokra
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Szemetet csipegetett a Zöld Kakas
Budapesti líceum diákjai gyûjtöttek hulladékot, és tüntettek el falfirkákat Szekszárdon

Március 23-án, egy hómentes, nap-
sütéses délutánon elkezdhettük az
idei első „Szépítsük együtt Szekszár-
dot!” programunkat.

Ez alkalommal a budapesti Zöld Kakas
Líceum középiskolás diákjai látogattak
el városunkba egy erdei iskolai program
keretében. A természetközeli nevelés so-

rán több mint 20 diák vállalta, hogy a vá-
ros központjában város-szépítõ munkát
folytat. A többség cigarettacsikket gyûj-
tött a Polip Ifjúsági Egyesülettel a Zrínyi
Sörkerttõl a Gemenc Volánig a patak
mentén, nyolc fiú pedig falfirkákat – úgy
nevezett tageket - próbált eltüntetni a
Kölcsey lakótelep egyik épületének falá-

ról. Az eredmény: másfél óra
alatt öt zsák szemét és két négy-
zetméternyi tisztább falfelület
lett. A hidegben a fiatalokat a
hasznos munka végeztével
Gombos János frissítõvel kínál-
ta meg.

Hozzá kell még tennem,
hogy a hulladékgyûjtõ fiatalok
a dohányzás utcarondító mel-
léktermékeire irányítva a fi-
gyelmet, a csikkek helyét kré-
tával bekarikázták. Így a járó-
kelõk is láthatták pár napig,
mennyi csikk felett haladnak
el nap mint nap. Sajnálattal ál-
lapítottuk meg, hogy amíg pil-
lanatok alatt el lehet csúfítani
egy falfelületet, addig meg-
tisztítani a falfirkától sokkal

nehezebb. Az aceton, a szivacsok és
vatta gyorsan fogyott, ezért a módsze-
rünket még tökéletesíteni kell. Ebben
az évben még sok ilyen jellegû munkát
szeretnénk végezni, de addig is örül-
nénk, ha akár a lakók is meg tudnák
akadályozni, hogy újabb, kevés esztéti-
kai élményt nyújtó firkák jelenjenek
meg a házfalakon. Az „alkotóknak” in-
kább a rajzlapot és a festõ vászon hasz-

nálatát ajánlom, és megígérem: ha egy
kiállításra vágynak, segítek a szervezé-
sében!

Ezúton is várom azon szekszárdi is-
kolák jelentkezését, akik igényt tarta-
nak egy rendhagyó osztályfõnöki órára
a természetvédelem, városvédelem,
normák és közösségépítés témában.

Bodó Katalin 
programkoordinátorA falfirkák eltüntetése idõ- és anyagigényes

Másfél óra alatt öt zsák szemetet gyûjtöttek

A márciusban szokatlan idõjárással „szálltak szembe” a Szek-
szárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör tagjai a hét elején:
többek közt hólapátolásra is vállalkoztak egy fontos esemény
kapcsán.

- Lelkünket az elcsendesedéssel, imával, testünket a böjttel
készítettük fel a húsvétra. Környezetünket ugyanakkor nagy-
takarítással és az újvárosi templom takarításával - errõl is be-
szélt lapunknak dr. Horváth E. Írisz, a Szekszárdi Katolikus
Egyházközség képviselõtestületének tagja abból az alkalom-
ból, hogy március 26-án délelõtt az újvárosi katolikus temp-
lomban és az épület környékén hagyományosan húsvéti
nagytakarítást tartottak a társaskör tagjainak részvételével.
Tizenöt hölgy a templomban munkálkodott, a férfiak pedig
kint havat lapátoltak. Az önkéntesek reggel nyolctól délig ta-
karítottak. Dr. Horváth E. Írisz jelezte: ha szükséges lesz, már-
cius 30-án, nagyszombaton a maradék havat is ellapátolják,
hogy a vasárnapi húsvéti körmenet zavartalan lehessen. A
társaskör az alapszabályában rögzítette, hogy az újvárosi
templomot és környékét rendben tartja, így évente a böjti és
adventi idõszakban zajlik nagytakarítás, de tavasszal vissza-
nyesik a templom környezetében lévõ bokrokat, õsszel pe-
dig a faleveleket szedik össze.

Az újvárosi társaskör az ünnepek után magyarnótaestet
rendez, de egy, a városi beruházásokat, a már elkészült fej-
lesztéseket bemutató alpolgármesteri tájékoztató is a követ-
kezõ hetek eseményei között szerepel. Gyimóthy L.

Felkészülten várják a húsvéti körmenetet
Az újvárosi társaskör tagjai takarítottak a templomban és környékén

Teleki politikája
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
hívja és várja az érdeklõdõket Szavári At-
tila történelemtanár, PhD hallgató „Meg-
osztó személyiség? Megosztott ország-
rész!” címû vetített képes elõadássoro-
zatára, amelynek témája Teleki Pál poli-
tikája és a kettéosztott Erdély története
1940 és 1944 között.

Az elõadások idõpontjai: 2013. április
3. szerda 16.30 Teleki Pál, az erdélyi po-
litikus : A revízió teoretikusa és Erdély-
politikája;  2013. április 11. csütörtök
16.30 A Teleki-kormány Erdély-politiká-
jának fõ eszközei : Értekezletek Erdély-
ben 1940 õszén; 2013. április 25. csü-
törtök 16.30 Berendezkedés Észak-Er-
délyben : A katonai közigazgatás idõsza-
ka 1940 õszén; 2013. május 9. csütörtök
16.30 Nemzetiségpolitika a visszatért
Erdélyben 1940-1944;  2013. május 23.
csütörtök 16.30 Az Erdélyi Párt : Társa-
dalomszervezõk és érdekvédõk a ma-
gyarországi politikában;  2013. június 5.
szerda 16.30 Holocaust Észak-Erdély-
ben 1940-1944. Az elõadások helyszíne
a könyvtár videotékája. A részvétel min-
den alkalommal ingyenes. Érdeklõdni
lehet: 74/528-108, tolnalib@igyuk.huKitakarították és feldíszítették a templomot
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„Egy óra belõlünk”:
zenés est a Garayban

A Garay János Gimnáziumban
második alkalommal rendezték
meg az „Egy óra belõlünk” címû
zenés mûsort. Az esten fõként a
gimnázium diákjai adtak elõ
könnyû- és komolyzenei mûve-
ket. 

Az iskola dísztermében fel-
csendültek zongoradarabok Ma-
gyar Nikolett, Krõnung Bálint és
Sándor Dániel elõadásában. Fú-
vós hangszereket Potyondi Ger-
gõ, Oszter Bálint, Müller Marian-
na, Wirth Ágnes és Boros Lõrinc
szólaltatott meg, de zseniális gi-
tárjátékával ismét elvarázsolta a
közönségét Környei Attila is. Az
esemény alkalmából még egy ze-
nekar is alakult, ami Bobby Helb:
Sunny címû számát hangszerelte
és adta elõ. A rendezvény részt-
vevõi Straubinger Réka rajzaiból
egy kiállítást is megtekinthettek.

A rendezõk, Boros Lõrinc és
Környei Attila célja, hogy a szek-
szárdi diákok körébõl össze-
gyûjtsenek zenészeket, táncoso-
kat, fotósokat és egyéb mûvésze-
ti ágak képviselõit, akikkel rend-
szeresen megmutatkozva élén-
kíthetnék Szekszárd ifjúságának
kulturális életét.

A következõ estet május elejé-
re tervezik, amire nagy szeretet-
tel várják a közönséget.

Húsvéti játszóház a Babitsban
Zöldágjárás, hímes tojás, arcfestés, pantomim és Rozi, a kiszebáb

Jó hangulatban temették a telet, kö-
szöntötték a tavaszt, és ezzel együtt
készülődtek húsvét ünnepére kicsik
és nagyok a Babits Mihály Művelő-
dési Ház és Művészetek Háza Hús-
véti játszóházában, március 23-án.

A virágvasárnapi zöldágjárást látva -
amit a Bartina Nagyegyüttes 12 tán-
cos lánya adott elõ - a tél már bizto-
san messzi vidékeken jár, a tavasz
pedig alighanem végre mosolygós
arcát mutatja. (Sajnos, nem lett iga-
zuk - A szerk.) Ahogy a gyerekek is
jó kedvvel és lelkesen vettek részt a
játékban, bújtak át a zöld ágakból
tartott kapu alatt a „Bújj, bújj zöld
ág” kezdetû dalt énekelve, és égették
el képletesen az ezúttal Rozinak ne-
vezett kiszebábut. Még egy télûzõ
mondókát is megtanultak. A magyar
néphagyomány gazdag efféle télûzõ
szokásokban - ahogy Matókné Ka-
pási Julianna, a mûvelõdési ház igaz-
gatója, a Bartina Néptáncegyesület
vezetõje lapunknak elmondta.

Már ezt megelõzõen is számos
szebbnél szebb hímes tojás készült
írókázással a húsvétra várva az elõ-
térben. Aki pedig belépett a mûve-
lõdési ház díszterébe, akár rögtön
át is változhatott arcfestéssel,
mondjuk tavasztündérré. Aztán ké-
szült itt mindenféle, ami a húsvét-
hoz kötõdik: varrással tojásmelegí-
tõ nyuszi, vágással és papírragasz-

tással húsvéti képeslap, dekor gu-
miból függeszthetõ csibetojás, virá-
gos csipesz, papírból nyuszitáska,
dekoratív nyuszibáb.

A következõ mûsorszám elõadó-
ja, a Budapestrõl érkezett Dvorák
Gábor pantomimmûvész fehérre
festette arcát, pirosra a száját -
ahogy késõbb elmondta - azért,
mert így különbözõ arckifejezések-
kel, kézmozdulatokkal, a teljes test
mozgásával mindenféle karaktert

el tud játszani. Elõször
robottá változott, szag-
gatott mozdulatokkal
nyújtott kezet egy-egy
gyermeknek, és aki a
legszívélyesebben fo-
gadta, azt felhívta a
színpadra, és bevonta a
játékba. Majd egy falat
talált maga elõtt. Sze-
rencsére volt rajta ab-
lak, és egy kicsit nehéz-
kesen mûködõ ajtó is.
Ahogy sikerült kikászá-
lódnia a rázuhant ajtó
alól, a gyerekeknek be-
szélt röviden a panto-
mimrõl, és megosztott
velük néhány mesterfo-
gást is. Az ezt követõ ta-
nulságos jelenetek elõ-
adásához már szükség
volt a Dvorák & Patka

színház másik tagjára, Patka Helé-
nára is. Az utolsó jelenetben szinte
minden lufi eldurrant ugyan, a vé-
gén mégis örömmel búcsúzhattak
a gyerekek, hiszen mindenkinek ju-
tott „nem eldurranós” lufi is, aki
szeretett volna.

Amíg a nagyobbak ügyes kézzel
mindenféle nagyszerû tárgyat készí-
tettek húsvétra, addig a legkisebbek
a játszósarokban szórakozhattak fej-
lesztõ játékokkal.  Kovács Etelka
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április 19-ig 15.000 Ft
kedvezménnyel!

Turnusok:
2013. június 17. – július 19.

2013. július 15. – augusztus 9.
2013. július 22. – augusztus 26.
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Akik eltérnek az átlagos fejlõdéstõl
Pongrácz Zsófia: „A jó eredmény érdekében mielõbb el kell kezdeni a fejlesztést”

Angyal György, a TOP-DOG kutyais-
kola vezetője javaslatára a gyógype-
dagógus Pongrácz Zsófiával, a Tol-
na Megyei Általános Művelődési
Központ (ÁMK) igazgatójával, a Ta-
nulási Képességet Vizsgáló Szakér-
tői Bizottság vezetőjével beszélge-
tünk elsősorban arról, hogyan műkö-
dik az intézmény. A szakember arról
is beszél, hogy kiket és milyen okból
vizsgálnak.

- Az alapvégzettsége gyógypedagógus.
- Igen, a fõiskolán két szakot végeztem,

az említett mellett a logopédiát.

- És miért pont e szakokra esett a vá-
lasztása?

- Érettségi után az eredetileg tervezett
helyre nem vettek fel. Akkoriban az isme-
retségi körömben több gyógypedagógus
is volt, így megismerkedhettem a munká-
jukkal, amit igen vonzónak és fontosnak
találtam. Tehát jelentkeztem a Bárczy
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ
Fõiskola (jogutódja az ELTE egyik kara)
nappali tagozatára, ahova fel is vettek.
Úgy tûnik, engem erre a pályára szánt a
gondviselés.

- A logopédia melletti döntésének is
van külön magyarázata?

- Igen, mégpedig elég gyakorlatias. Vá-
laszthattam volna a pszichopedagógia
szakot, de vak, illetve nagyothalló és siket
gyerekekkel foglalkozó szakember is vál-
hatott volna belõlem. Az utóbb említett
szaktanárokra leginkább a fõvárosban
volt szükség, én viszont nem akartam ott
élni. Úgy gondoltam, a két választott sza-
kommal tudok a legjobban elhelyezked-
ni vidéken. 

- Honnan ment Budapestre és hova
tért vissza?

- Az én „vidékem”  Tolnanémedi. Ott
töltöttem a gyermekkoromat, s most is,
amikor csak tehetem, rendszeresen járok
oda, ugyanis nõvérem a családjával ma is
ott él. Nekem a kikapcsolódást, a feltöltõ-
dést, a nyári szünetben az aktív pihenést
jelenti. A családi ház, a nagy udvar, kert, a
csend, a nyugalom…

- Családja is Zsófiával tart? Kérem,
mutassa be õket!

- Gyerekeim, ha módjuk van rá, jön-
nek. Húsvétkor is egy, vagy két napot
Tolnanémediben töltünk. Amikor még
kicsik voltak, nagyon izgalmasak voltak
ott a húsvét reggelek. A meglepetéseket

az udvaron és a kertben rejtette el a „nyu-
szi”, õk pedig lázas izgalommal kutatták
át a nagy területet. Fiam, Csongor már 24
esztendõs, most teszi meg az önállósodás
elsõ lépéseit. A két évvel fiatalabb Csenge
a Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkeres-
kedelmi Karának harmadéves hallgatója.
Rá is joggal vagyok büszke.

- Elkalauzolna a bizottság útjain?
- A kisbabáktól a köznevelés rendszeré-

ben tanuló fiatalokig minden rászorulót
vizsgálunk. Az ÁMK - beleértve a bizottsá-
got és a másik két közmûvelõdési, vala-
mint diáksport intézményi egységet - ép-
pen átszervezés alatt van. Április elsejétõl
új nevet és fenntartót kapunk: a nyolc fõs
létszámmal tevékenykedõ testület ez-
után megyei szakértõi bizottság néven
mûködik.

- Mely okok miatt és milyen módon ke-
rülnek önökhöz a gyermekek?

- Az átlagos fejlõdésmenettõl jelentõ-
sen eltérõ gyerekek kerülnek hozzánk. A
pár hónapos csecsemõnél már látható,
hogy probléma van a fejlõdésével: példá-
ul jóval kevesebbet mozog, mint a kortár-
sai, nem emeli a fejét, nem kezd mászni,
nem gügyög, nem jelennek meg elsõ sza-
vai. Ilyenkor a védõdõ felhívja erre a szü-
lõk figyelmét, és javasolja, hogy hozzák el
a babát hozzánk. Mi, a bizottság szakem-
berekbõl álló csoportja - átnézve a kicsi
orvosi papírjait - megvizsgáljuk a gyere-
ket, és kikérdezzük a szülõt. Ezután ajánl-
juk, hogy korai fejlesztésben vegyen
részt a meghatározott szakemberek -
gyógypedagógus, konduktor, gyógytor-
nász, logopédus - irányításával.

- Vannak olyan esetek, amikor a terá-
pia után a baba tünetmentes lesz?

- Igen. Minél korábban elkezdõdik
ezeknek a gyerekeknek a fejlesztése, an-
nál nagyobb az esélye, hogy probléma-
mentesen, vagy komoly javulást követõ-
en kerülnek a közösségbe, például az
óvodába. Ismétlem: a jó eredmény eléré-
se érdekében mielõbb el kell kezdeni a
megfelelõ terápiát!

- Elõfordul, hogy vannak olyan gye-
rekek, akikkel óvodás, vagy iskolás
korban keresik fel elõször a bizott-
ságot?

- Igen. Esetükben késõbb, a közösség-
be kerülést követõen derül csak ki a
probléma. Azt tapasztalom, hogy a szü-
lõk általában odafigyelnek gyermekeikre,
és egyre több segítséget kapnak a közne-
velési intézményekben dolgozó szakem-
berektõl is a problémák felismeréséhez.
Azt is látom, hogy a szülõk elfogadják - az
aktuális állapot feltárására irányuló - szak-
értõi vizsgálatra tett javaslatot.

- Amennyiben sikeresek voltak a terá-
piák?

- Akkor az adott felülvizsgálaton tájé-
koztatjuk a szülõket, gyermekük tünet-
mentes, tehát további speciális segítsé-
get már nem igényel.

- Van, aki visszaesik?
- Elvétve, hiszen sikerült a problémát

kezelni. Aki viszont nem válik tünetmen-
tessé, az a tanulmányai alatt a köznevelé-
si intézményben folyamatosan kapja a
megsegítést. Azt külön kiemelem, hogy
mindez teljesen ingyenes szolgáltatás.

- S aki leérettségizett, azzal mi lesz?
Akár továbbtanulhat, vagy dolgozik,
netán elkallódik?

- Mindegyik elõfordulhat. Tudni kell,
hogy a köznevelés rendszerébõl kikerül-
ve a felnõttoktatásban, fõiskolán és egye-
temen is élhetnek a sajátos nevelési igé-
nyüknek megfelelõ speciális megsegíté-
sekkel.

- Mit takar a „sajátos nevelési igény”
megfogalmazás?

- Ez egy gyûjtõfogalom. Több fogyaté-
kossági típus (mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi, beszéd), autizmus, valamint a ta-
nulási, figyelem- és magatartásszabályo-
zási zavarok tartoznak bele. A mi (me-
gyei) bizottságunk ezek közül az értelmi,
a beszéd, a tanulási, figyelem- és magatar-
tásszabályozási zavarok vizsgálatát végzi.
A többi esetben az országos illetékességû
szakértõi bizottságok járnak el.

- Hol tanulnak, tanulhatnak a sajátos
nevelési igényû gyerekek?

- A tanulási, figyelem- és magatartássza-
bályozási zavarral küzdõk a többi gyerek-
kel együtt az általános iskolákban. A
problémájuknak megfelelõ speciális
megsegítést a rehabilitációs órákon kap-
ják meg. Közülük sokan leérettségiznek,
sõt tovább is tanulnak.

- Az enyhe fokban értelmi fogyatéko-
sok is tanulhatnak az általános isko-
lában?

- Igen, társaikkal együtt is tanulhatnak
a képességeiknek megfelelõ (eltérõ) tan-
terv szerint, folyamatos gyógypedagógi-
ai megsegítés mellett. Természetesen
ilyen esetben kell, hogy az iskola rendel-
kezzen azokkal a személyi és tárgyi felté-
telekkel, amelyek az õ oktatásukhoz szük-
ségesek. Ezenkívül - a középsúlyos és sú-
lyos értelmi fogyatékosokhoz hasonlóan
- gyógypedagógiai nevelési-oktatási intéz-
ményben is tanulhatnak. Ezek kizárólag
sajátos nevelési igényû tanulókat ellátó
intézmények.

- Évente hány gyermeket vizsgál a bi-
zottság?

- A vizsgálati számunk átlagosan 1300.

- Ki következzék?
- Kérem, beszélgessenek dr. Szegesdi

Judit ügyvéddel arról, hogy a recesszió
változtatott-e a perek - akár a gyermekel-
helyezési ügyek - számán, illetve stílusán?

V. Horváth Mária
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Garays-bartinás táncosok sikere

Március 23-án Budapesten, a Hagyo-
mányok Házában rendezték az Orszá-
gos Gyermek Néptánc Antológiát, aho-
vá a tavalyi Országos Néptánc Tanul-
mányi verseny díjazott táncosai kap-
tak meghívást.

Szekszárdról hárman léphettek szín-
padra, és közülük a 14 éves Huszárik
Márton a szóló kategóriában 1. helye-
zést ért el, míg a 13 éves Mészáros Re-
beka és Horváth István a párosok me-
zõnyében a 3. helyen végzett.

A fiatalok a Garay János Általános Isko-
la és AMI Bartina csoportjának néptánc

tanszakos növendékei. Mészáros Rebeka
a Baka iskola, Horváth István a nagydoro-
gi általános iskola diákja, míg Huszárik
Márton a Garay János Gimnázium tanu-
lója. A Bartina együttesben nyolc-kilenc
éve táncolnak. Az antológián a kötelezõ
Mátyusföldi (Szlovákia) táncok után a pá-
ros bogyiszlói friss csárdást, Huszárik
Márton pedig decsi verbunkot adott elõ.
Felkészítõ tanárok: Tóth Zoltán és
Huszárikné Böröcz Zsófia. Huszárik Már-
ton felkészülését a Bartina nagye-
gyüttesének táncosai közül Sipos Gergõ
és Szabó András segítette.

Mészáros Rebeka balján Huszárik Márton, jobbján Horváth István

Újra Szentendrén láthatók Kovács
Tibor szekszárdi festőművész al-
kotásai. A kiállítás a Szentendrei
Tavaszi Fesztivál ideje alatt az
Art-Decor galériába várja a láto-
gatókat. 

A tárlat címe jelzi, hogy nem szokvá-
nyos bemutatóról van szó. Az antik tár-
gyak, bútorok, eszközök mellett meg-
férnek, sõt harmonikusan összefonód-

nak a kiállított mûvek. Patinás szekré-
nyek, fotelek, üvegek és szobrok elmúlt
idõket idézõ hangulatai kiváló összha-
tást teremtenek a festõ expresszív szín-
világával. Antik enteriõr és absztrakt
szín- és formavilág: ezzel az egyedi han-
gulattal találkozhatnak azok, akik felke-
resik a Bercsényi utcában található kiál-
lítást, amely a tavaszi fesztivál végéig lá-
togatható.

Enteriõr és kolorit
Kovács Tibor festõmûvész kiállítása Szentedrén

Kovács Tibor képei antik tárgyak és bútorok között

NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
Szekszárd, Béla tér 6. Tel.: 30/319 99 44

NYÁRI NYELVTÁBOR
Fadd-Domboriban!

intenzív nyelvoktatás,

anyanyelvû tanárok
közremûködésével

2013. augusztus 11-17.

Együttmûködõ partner:
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

További információ: 
Tóth Lászlónénál 

a 30/319 99 44 telefonszámon
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Majd ezer kilométert utazott néhány
diák és nevelő Tusnádfürdőről, hogy
ismerkedjen a szekszárdi Edutop
Szakközép- és Szakiskolával, s az itt
szerezhető tudást majdan Erdélyben
kamatoztathassák. Reményekkel te-
li kapcsolat kezdődött.

Romániában nem sokkal a Ceausescu-
diktatúra bukása után egy fiatal dévai
pap, Böjte Csaba oltalmába fogadott né-
hány utcagyereket, és a lakatot leverve az
évtizedek óta üresen álló ferences kolos-
torba költözött velük. A romos épületet
rendbe hozták, s az azóta eltelt évtizedek
során gyermekek százait nevelte a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány. 

Az elmúlt héten az alapítvány tusnád-
fürdõi Szent László Gyermekvédelmi
Központjából három nevelõ és hét gye-
rek jött Szekszárdra az Edutop Szakkö-
zépiskola és Szakiskola meghívására.
Céljuk tartós kapcsolat kialakítása, hogy
az itteni iskola diákjai lehessenek az er-
délyi gyerekek. A kapcsolat az inter-
neten kezdõdött - mondta el Kocsisné
Hangonyi Judit, a szekszárdi iskola igaz-
gatója.

- Már évek óta nagyon szerettük volna
az állattenyésztõ- és állategészségügyi
technikus képzést beindítani, de sajnos
Magyarországon ez nem olyan terület,

amelyre kereslet lenne. Kerestük, hol
lenne erre igény, s így jutottunk el Erdé-
lyig. Ott még a klasszikus mezõgazdaság
járja, s a nagyüzemi gazdálkodás is õrzi a
régi hagyományokat. Az állattenyésztés
hagyományos módon folyik, a gazda
minden csínját-bínját ismeri az állattar-
tásnak. Mi évekkel ezelõtt - az országban
úttörõként - beindítottuk az ebrendész
szakma oktatását, ahol a végzettek elsajá-
tították a kutyák tartásának minden tit-
kát. Kiváló oktatógárdánk van, s õk ké-
peznék a leendõ állattenyésztõket, állat-
egészségügyi technikusokat is. 

A kapcsolat felvételében segített az
internet, ott találtunk erdélyi érdeklõdõ-

ket, s eljutottunk Böjte Csabához. Csaba
testvér az elsõ pillanattól kezdve látott
fantáziát a tervünkben. Két lehetõség is
lenne a képzésre: vagy Erdélybõl jönné-
nek ide tanulni a leendõ szakemberek,
vagy az oktatók utaznának ki tanítani.  

Az elsõ lépésként a Tusnádfürdõrõl
jött gyerekek és nevelõik a szekszárdiak-
kal találkoztak. Fontos volt megismerni
egymást, s a lehetõségeket, mert mint
Kolozsvári Tibor, a gyermekvédelmi
központ nevelõje elmondta: õk küldeté-
süknek tekintik, hogy szolgálják a gond-
jaikra bízott gyermekek boldogulását,
emberileg, erkölcsileg és szakmailag is
felkészítsék õket az életre. 

Madarassy Ágnes az alapítvány kurá-
tora elmondta: a szakképzést úgy lehet
majd megvalósítani, hogy az alapítvány
neveltjei otthon tanuljanak. Erdélyben
megvan az az agrár-kulturális környezet,
amelyhez a gyerekeknek szorosan illesz-
kedniük kell. Természetesen az csak
hasznukra válna, ha egy-két hetet Ma-
gyarországon töltenének, megismernék
az itteni munkát, de tartósan az ottani
környezetükbe kell beilleszkedniük. Er-
délyben az állattenyésztésben dolgozók-
nak nagyon széleskörû ismeretekre van
szükségük, mert alkalmanként bonyolult
feladatokat is meg kell oldaniuk. 

Az oktatás feltételei ott is adottak: Szé-
kelyföldön több helyen van házuk új is-
tállóval, Gyímesbükszádon például szep-
temberben készült el a legújabb. Ott
még elevenek a gyökerek, a gyerekek
emlékeznek, mivel foglalkoztak nagy-
apáik, s lehet is õket irányítani. S mert õk
is tudják, mi az, hogy munkanélküliség,
nem akarnak olyan szakmát tanulni,
amivel nehéz boldogulni. Az állatte-
nyésztésnek viszont van jövõje. 

Az együttmûködésben nagy lehetõsé-
gek rejlenek. A Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány kuratóriuma április 6-án ül ösz-
sze, s akkor döntenek majd, hogyan ala-
kítsák a közös jövõt.  - szepesi -

Egy reményekkel teli kapcsolat kezdete
Szekszárdi iskolában tanulhatnak az erdélyi gyerekek

Tusnádfürdõiek az Edutopnál

Az 1848-as forradalmi hangulat európai kitekintéssel
Hogy milyen európai vetületei voltak
az 1848-as magyar forradalomnak
és szabadságharcnak, arról Vitári
Zsolt PhD, a PTE történettudományi
intézete modernkori tanszékének ta-
nára értekezett nemzeti ünnepünk
előestéjén az Ifjúsági Cserkészház
Hrabovszky utcai épületében.

A történész szerint a forradalmak gyö-
kerét a XV-XVI. századi gazdasági, tu-
dományos fejlõdésben, a társadalom
mobilizálódásában, valamint az állam-
szervezésre való törekvésekben lehet
fellelni. Sok helyütt a XIX. század elejé-
re az egyéni szabadságjogokról kezd-
tek beszélni, s arról, kinek legyen a po-
litikai hatalom a kezében. Megoldásra
váró területekként a szociális kérdések,
a nemzeti egység és a nemzetállam kér-
dése is felmerült.

A közép-kelet-európai régióban az
ekkorra már nyugodnak számító Ang-
liához képest eltérõ sebességgel zajla-
nak le ezen folyamatok: a társadalom

bizonyos részei elégedetlenekké vál-
tak, s csak egy szikra kellett, hogy
„lángra kapjon” a lázongás. Ilyen „szik-
ra” lehetett az 1845-1846-os nyarak
rossz termése, vagy az 1847-es ipari és
kereskedelmi válság. Itáliában például
a szegényebb Nápoly-Szicíliai Király-
ság területén, Palermoban 1848. janu-
ár 12-én a rossz szociális helyzet kö-
vetkeztében indult be tüntetéshullám,
amely végül felkeléssé csapott át, s át-
terjedt a pápai államra, onnan pedig a
Habsburg befolyás alatt álló északi te-
rületekre. Milánóból elûzték az osztrá-
kokat, s még a reformfolyamatokat ko-
rábban elindító pápai államban is új
alkotmányt követeltek. A pápai állam
IX. Pius - amúgy reformernek számító
egyházfõ - eltávolítása után Római
Köztársasággá vált egy idõre. Hamaro-
san az északi területek ismét Habs-
burg uralom alá kerültek: a pápa pedig
francia és osztrák segítséggel 1850-
ben tért vissza Rómába, ahol feloszlat-

ták a nemzetgyûlést, s lefegyverezték a
lakosságot.

A még nem létezõ Németország po-
rosz területén 1848-ig nem született al-
kotmány, s jelentõs vita bontakozott ki
az egységes német nemzetállam meg-
teremtésérõl. Márciusban Baden tarto-
mányból kiindulva Hessenen át Berli-
nig terjedt a reformok követelése. Már-
cius 6-tól megmozdulások, míg 16-tól a
sajtószabadság tekintetében mutatkoz-
tak meg az akaratnyilvánítások. A né-
met egység alulról jövõ kezdeménye-
zésének eredményeként Frankfurtban
május 18-án alkotmányozó nemzetgyû-
lést hívtak össze az ellenzéki erõk, ahol
megszövegezték az alkotmányt, s a pol-
gári szabadságjogokat. Kijelölték a le-
endõ Németország határait, de föderá-
cióra épülõ államszövetség létrehozá-
sáról is határoztak, sõt, döntöttek az
egységes hadkötelezettségrõl, a hûbé-
riség megszûnésérõl, arányos közte-
herviselésrõl is. Végül a nagynémet

egységû (Ausztriával is számoló) köz-
társasági álláspont kisebbségben ma-
radt, a parlament 1849. március 28-án
az alkotmányt elutasító IV. Frigyes Vil-
mos porosz királyt választotta császár-
nak, aki feloszlatta a parlamentet, és va-
gyoni cenzushoz kötött választójogot
vezetett be.

A forradalmak híre 1848. márciusá-
ra terjedt át Bécsbe, ahol - Metternich
kancellár menesztését követelve -
március 13-án tört ki felkelés. Az alsó-
ausztriai tartományi gyûlés és a gyáro-
sok elvárásokat fogalmaztak meg,
majd petíciók születtek és a tüntetõk
sajtószabadságot, választójogi refor-
mot, vallásszabadságot követeltek. Ba-
rikádharcok után az uralkodó, Ferdi-
nánd engedélyezte a nemzetõrség fel-
állítását, s április 25-én alkotmányt
adott az örökös tartományoknak. Má-
jusban azonban már az udvar a kivált-
ságok visszavonására törekedett…

Gyimóthy Levente
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Felhívás!
A tavaszi szabadtéri tüzek megelõ-
zése érdekében Szekszárd MJV Ön-
kormányzata a Katasztrófavédelem-
mel együttmûködve szeretné felhív-
ni a figyelmet a következõ fontos fel-
adatokra és intézkedésekre:

- Szekszárd város belterületén az
avar és kerti hulladékok égetése ti-
los! (5/2011. (II. 9.) Önk. rend.)

- Külterületen az avar és kerti hul-
ladék égetése szabályozott módon
megengedett (9/2008. (II. 22.)
ÖTM rend.). Nyári idõszámítás sze-
rinti idõszakban 8 és 17 óra között,
a téli idõszámítás szerinti idõszak-
ban 9 és 16 óra között szabad vé-
gezni.

- 2012. évi jogszabályváltozásból
adódóan a rendeletek megszegése
szabálysértésnek minõsül, és az ed-
digieknél súlyosabb szankciókat
vonhat maga után!

Kérjük, az Önök és környezetük
biztonsága érdekében fokozottan
ügyeljenek a szabályok betartására!

Fotópályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata megbízásából a Szekszárdi
Vagyonkezelõ Kft. fotópályázatot hirdet
„Négy évszak a Szekszárdi borvidék
dûlõi között” címmel.

Pályázati feltételek:
- Kizárólag saját készítésû digitális,

vagy digitalizált saját kép nyújtható be;
(évszakonként minimum két fénykép-
pel);

- Pályázni a Szekszárdi borvidék
dûlõit, szõlõtermõ területeit bemutató
tájképekkel lehet;

Nevezési díj: 2500 Ft/pályázó;
Amatõr és profi fotósok is egyaránt

pályázhatnak;
Képek készítésének ideje 2010.

évnél nem lehet régebbi;
Beküldési határidõ: 2013. 08.31.
További részletek:
www.vagyonkezelokft.hu

Ismételten tájékoztatjuk a tisztelt szekszárdi lakosokat, gépjár-
mûvezetõket, hogy Szekszárd MJV Önkormányzatának Köz-
gyûlése 2011. július 1-jei hatállyal módosította a város parkolá-
si rendjét. Ennek keretében bizonyos - táblával jelölt - területe-
ken munkanapokon 7.30 és 17.30 között két órás várakozási
korlát került bevezetésre. A korlátozott várakozási övezetben
a várakozás megkezdésének idõpontját a jármûvön - a szélvé-
dõ üvege mögött - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A gépjármû-
vel a parkolóhelyet a két órás idõtartam lejárta után el kell
hagyni, a várakozási idõtartam nem hosszabbítható meg! Tár-
csa beszerezhetõ a Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. ügyfélszolgá-
latán (Bezerédj u. 2.), valamint a papír-írószer üzletekben.

A korlátozott várakozási övezet az alábbi utcákra terjed ki:
Ybl M. u., Babits M. u., Flórián u. - Mérey u. sarok (tömbbelsõ),
Szent László utca (körforgalomtól a Dózsa György utcáig),
Táncsics utca (a Táncsics közig), Kossuth Lajos utca egyirá-
nyú szakasza, Rákóczi u. (Mátyás K. utcától a Szluha Gy. utcá-
ig), Mátyás király u. (a Zrínyi utcai keresztezõdésig), Petõfi -
Csaba - Árpád utca (a Szluha Gy. utcáig), Zrínyi utca (a Mátyás
király és a Tinódi utcák között), Mészáros Lázár u. (Zrínyi ut-
ca - Wosinsky ltp.), Kinizsi utca, Mikes utca, a Wesselényi utca
fizetõ övezetet követõ szakasza,  Jókai utca (a tûzoltóság és a
kis Posta közti parkolók), Vasvári P. utca (Wesselényi u. - Gróf
Pál u. között), Gróf Pál utca (Vasvári u. - Bence Ferenc u. kö-
zött), Wesselényi utca 3-13., Alkotmány utca - Béri B. Á. ltp. kö-

rüli parkolók, Béri Balogh Ádám u. 23-37. elõtti parkolók, Rá-
kóczi u. 84-92. elõtti parkolók, Kecskés F. u. 2-6. elõtti parko-
ló terület, Hunyadi u. 4. számtól nyugatra található parkoló te-
rület, Kiskadarka u. - Herman O. u. 2. elõtti parkolók.

Azon magánszemélyek, illetve gazdálkodó szervezetek, tár-
sadalmi szervezetek, akiknek/amelyeknek a lakásuk, telep-
helyük, irodájuk közvetlen közelében csak korlátozott várako-
zást lehetõvé tevõ parkoló található, szintén a Szekszárdi Va-
gyonkezelõ Kft-nél igényelhetnek - 400 Ft kezelési költség
megfizetése mellett - korlátlan várakozást biztosító igazoló la-
pot, két rendszámra szólóan. Fontos, hogy a várakozási idõt
jelzõ tárcsa, vagy a parkolási igazolólap az ellenõrzés céljából
jól látható módon kerüljön elhelyezésre a jármûvön.

A fenti korlátozás elsõsorban azon gépjármû-tulajdonosok
érdekében került bevezetésre, akik a saját ingatlanuk elõtt ko-
rábban nem tudtak megállni, parkolni. Sajnos, az elmúlt idõ-
szakban az ellenõrzések során több olyan esettel is találkoz-
tak az eljáró közterület-felügyelõk, amikor ez utóbbi gépjár-
mûvezetõk nem helyezték el a lakóhelyi parkolási igazoló la-
pot a gépjármûvön, így a felügyelõk kénytelenek voltak hely-
színi bírságot kiszabni. 

Kérjük, hogy a jövõben a leírtak figyelembevételével szíves-
kedjenek az övezetbe tartozó területeken várakozni.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet

Használjon tárcsát a korlátozott várakozási övezetekben!

Reformkonyha
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata április
5-én (péntek) 14 órakor elõadást tart
a mûvelõdési ház földszinti termé-
ben (Szt. István tér 15-17.) „Reform-
konyha: régi ízek új köntösben” cím-
mel. Elõadó:Horváth Tímea, az ön-
kéntes központ vezetõje. Ételkóstoló
és tanácsadás is lesz. Szeretettel vár-
nak minden érdeklõdõ nyugdíjast.

Frankofón nap Szekszárdon
Vetélkedõ, zene és gasztronómia - bepillantás a „gallok” életébe

Március 20-a a frankofónia nem-
zetközi ünnepe. Ez alkalomból
Szekszárdon is színes rendezvény-
sorozattal népszerűsítették a szer-
vezők - az Esélyt Tolnának Alapít-
vány és a Polip Ifjúsági Egyesület -
a francia nyelvet és kultúrát.

Elsõként  egy civilizációs vetélke-
dõn vettek részt a középiskolás di-
ákok  a Garay János Gimnázium
dísztermében. A vetélkedõ három
részbõl állt. A diákcsapatok elõbb
egy bemutatkozó mûsort adtak,
melynek témája: „Franciaország
magyar szemmel”. A színvonalas
elõadásokban jelen volt a zene, a
történelem, a divat, a gasztronómia
és a humor is. Ezt követõen egy ci-
vilizációs tesztkérdésen törhették
a fejüket a csapattagok. A harma-
dik megmérettetés pedig egy gaszt-
ronómiai feladat volt. A különbözõ
középiskolából érkezõ csapatok
igen szépen teljesítettek.

Az eredményhirdetésre várva
kulturális mûsorral mutatkozott
be a Szekszárdi Waldorf Iskola.
Novákné Retkes Anett tanárnõ fel-
készítésével minden korcsoport
fellépett. A legkisebbek híres fran-
cia gyerekdalokat, körjátékokat

mutattak be. A nagyobbacskák
szavaltak, énekeltek, a hetedikesek
pedig egy árnyjáték keretében egy
mesét adtak elõ. A közel 200 fõs
nézõközönség nagy érdeklõdéssel
figyelte az iskola tanulóinak fran-
cia nyelvû elõadását.

A mûsort követõen a zsûri átadta
a díjakat a gyõztes csapatoknak. A
10 csapat közül elsõ helyen végzett
a Szent László TISZK Bezerédj Ke-
reskedelmi Tagintézményének
Mignon nevû csapata Sáringer Pet-
ra, Wéber Dia, Gulyás Regina, Ba-
lázs Dóra és Dora Krisztina összeté-
telben. Felkészítõ tanáruk
Málnainé Banó Edina. A második
helyezést a házigazda Garay gimná-
zium Les misérables elnevezésû
csapata (Konrád Flóra, Sefcsik Ré-
ka, Bálint Petra, Kasó Gergõ, Kóka
Vajk, felkészítõ tanár: Tóthné
Gulácsi Beáta érdemelte ki az
ugyancsak garays Baguette (Nyikos
Adrienn, Krómer Réka, Márton Ba-
lázs, Halmai Balázs, Posta András,
felkészítõ tanár: Józan Judit) és a
Les coccinelles (Bárczy Dóra, Sza-
bó Dorina, Póla Petra, Sós Kriszti-
na, Mutzhausz Zita, felkészítõ ta-
nár: Tóthné Gulácsi Beáta) elõtt.

Ebédidõben a Rock & Roll Biszt-
róban francia specialitásokat kós-
tolhattak az érdeklõdõk, ahol ét-
lapra került a híres coq-au-vin (vö-
rösboros kakas), a salade niçoise
(nizzai saláta) és a francia  naran-
csos csokitorta. A délután folya-
mán Amélie Gera francia EVS ön-
kéntes várta az érdeklõdõket, aki
egy társalgási klub keretében mu-
tatta be Franciaországot „francia
szemmel”.

A rendezvény zárásaként teltház
fogadta Kovács Gergõt a Mangó
Étteremben. A fiatal elõadó Yves
Montand és Johnny Hallyday is-
mert dalaival varázsolta Szekszárd-
ra Párizs, a Szajna-parti séták han-
gulatát. A sanzonest alatt finom
francia koktélok közül válogathat-
tak a résztvevõk, és megkóstolhat-
ták a híres mousse au chocolat
desszertet is.

A verseny díjazásához a Tolna Me-
gyei Európai Információs Pont, a
Fino-Food Kft., a B-System Kft., a
Tarr Kft., az Alisca Terra Kft. és a
Vízmû Kft. nyújtott támogatást.
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A húsvét öröme, hogy az a Jézus, akit
nagypénteken sírba helyeztek, húsvét
vasárnap hajnalán már nincs a sírban,
mert feltámadt. Az evangéliumban, az
angyali híradásban olvashatjuk: „Miért
keresitek az élõt a halottak között?
Nincs itt, feltámadt.”

Elhangzik húsvét fõ üzenete Jézus
üres sírjánál az asszonyok felé: „Ne fél-
jetek! Ti a keresztre feszített názáreti
Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt.
Siessetek és mondjátok meg a tanítvá-
nyoknak!”

Jézus majd megjelenik tanítványai-
nak, nemcsak azért, hogy bebizonyít-
sa, hogy él, hanem azért is, hogy a vi-
szontlátással teljesebbé tegye a tanít-
ványok örömét. 

Olvastam egy ismertetést egy ame-
rikai filmrõl, amelynek szerzõje ezt a

címet adta: Sötétben a világ. A film
meséje szerint egy tudós régész ásatá-
sokat végez Jeruzsálemben, a Golgota
környékén. Az egyik napon bejelenti:
megtalálta Jézus sírját, Arimateai Jó-
zsef sírkamráját és sír nem volt üres.
Egy múmia feküdt benne, Krisztus
holtteste, amit bárkinek meg tud mu-
tatni. A televízió, a sajtó nyomban fel-
kapta a hírt, és világgá kürtölte a szen-
zációt: megtalálták Krisztus holttestét,
illetve csontvázát. Kíváncsi turisták
özönlenek Jeruzsálembe, mindenki
látni szeretné a különös leletet.

A kíváncsiskodók tömegén túl
azonban sokkal nagyobb a megren-
dült emberek tömege. A hír hallatára,
amely szerint Jézus nem támadt föl,

valami sötét fátyol, szemfedõ borul a
világra. Mindenki, aki eddig Krisztust
hirdette, egyszerre elhallgat. Minden-
ki, aki eddig Jézusba vetette remé-
nyét, kétségbe esik. Bezárják a temp-
lomokat, lebontják a katedrálisokat,
ledöntik az útszéli kereszteket. A csa-
lódott emberek elégetik a múzeumok-
ban található Krisztus képeket. A hit-
hirdetõk hazatérnek, a papok is más
foglalkozás után néznek. Sötétség bo-
rul a világra, mert kialudt a legszebb
remény csillaga. A film azzal végzõ-
dik, hogy a haldokló régész bevallja
hazugságát: Krisztus sírját valóban
üresnek találta.

E történet, ha csak elképzelt ese-
mény is, mégis nagyon találóan érzé-

kelteti az igazságot, hogy milyen
roppant jelentõségû Krisztus föltá-
madása.

A nem hivõ ember számára való-
ban sötétben van a világ, mert számá-
ra nincs ott a fény, a feltámadás fé-
nye, amelyet Jézus az õ feltámadásá-
val gyújtott fel. Mi keresztények vall-
juk azt, hogy Jézus föltámadása az ér-
telme a mi keresztény hitünknek, és
e nélkül értelmetlen lenne az éle-
tünk.

Milyen szép az ortodox kereszté-
nyek köszöntése ilyenkor húsvétkor:
„Krisztus feltámadott alleluja, Valóban
feltámadott Alleluja.”

Ezzel a köszöntéssel kívánok min-
denkinek boldog húsvétot. Éljünk
úgy, mint a feltámadás részesei!
Ámen. Bacsmai László plébános

Evangélium

Húsvét öröme: a feltámadás

E heti rejtvényünk megfejtését április 9-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100
Szekszárd, Béla király tér 8.). Március 17-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Szobotka Tibor, Szabó Magda”. A helyes választ be-
küldõk közül könyvet nyert: Posch Judit (Szekszárd, Hirling Á. u. 3.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Szülésre felkészítõ
Kedves Szekszárdi Várandós Kismamák!

Április 2-án, kedden 16.30 órakor in-
dul szülésre felkészítõ tanfolyamunk.
Helyszíne: Szekszárd, Vörösmarty u.5.
(Védõnõi tanácsadó.)

Részletes programunk az interneten,
a www.szekszardivedonok.hu honla-
punkon olvasható.

Minden leendõ anyukát és apukát
szeretettel várnak Szekszárd város vé-
dõnõi.

Utazzon velünk….
ELÕFOGLALÁSI AKCIÓK !!!! MÁR CSAK ÁPRILIS VÉGÉIG !!!! 
NE HAGYJA KI, TÖBB 10,000,-Ft -os KEDVEZMÉNYT !!!!

Autóbuszos utak:
Prágai hétvége 05.18-20-ig 32.200,- Ft/fõ
Napsütötte Toszkána és  Cinque Terre  05.20-25. 86.800,- Ft/fõ
Róma az Örök Város 05.01-06-ig 87.900,- Ft/fõ
Körutazás Erdélyben 05.16-20. 60.900,- Ft/fõ
Kedvezményes családi nyaralások egyénileg, autóbusszal vagy repülõ-
vel Horvátországba, Görögországba, Törökországba, Bulgáriába.
Bulgária autóbusszal, szállodában  Szekszárdról már       43.000,- Ft/fõtõl
Mesés Földközi-tengeri hajóút teljes ellátással 8 nap       35.000,- Ft/fõtõl + ill.
További ajánlatokért érdeklõdjön irodánkban! 
Kedvezményes repülõjegyek (fapados repülõjegyek foglalása is), koncert-,
nemzetközi autóbusz- és  vonatjegyek, tanár- és diákigazolványok értéke-
sítése, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése, valamint menet-
rend szerinti autóbuszjegyek, Németországba.

EKHO TOURS Eng.szám:R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. ● Tel/fax: 74/511-099, 
Tel/fax: 74/413-849 ● Mobil: +36-30-9575630
e-mail: ekhotours@ekhotours.hu
honlap cím: www.ekhotours.hu 

Tisztelt Embertársunk!
Kérjük, támogassa adója 1%-ával 

a Tolna megyei vak, alig látó 
gyermekek és fiatalok nyári 
táboroztatását, segédeszköz-

beszerzéseinket, egyesületünk 
munkáját!

Köszönettel: Vakok és 
Gyengénlátók Tolna Megyei 

Egyesülete
Adószám: 18864858-1-17

Honlap: www.tolnamegyeivakok.hu
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KSC: a 7. helyért még van tennivaló...
Cegléd elleni újabb presztízscsaták a láthatáron

Minden jel arra utal, hogy újra elér-
heti, de legalábbis megközelítheti
eddigi legjobb eredményét az
Atomerőmű-KSC Szekszárd, amely
szombaton (18 óra) a 10. helyezett
Vasas ellen, hazai pályán kezdi
meg a bajnokság zárószakaszát.

Részint azért, mert a sérültek, illetve eb-
bõl adódóan épülgetõk (Papp, Csek,
Zele) kezdenek formába lendülni, s ve-
lük centerposzton óhatatlanul fölényben
lesz az alsóházi ellenfelekkel szemben a
szekszárdi csapat. A kulcsember, az irá-
nyító és bedobó poszton is bevethetõ lé-
giós, Maja Scsekics is kezd kijönni abból
a gödörbõl, amelybe a bajnokság közép-
szakaszában került. Az ugyancsak megha-
tározó játékosnak számító Bálint Réka -
aki a legtöbb meccsen hozta magát - szin-
tén túl van azon a kisebb hullámvölgyön,
ami a csapattal együtt õt is elérte. Márpe-
dig ha õk mind a ketten jól játszanak, egy
keményebb, zártabb védekezés esetén is
ponterõsek. Ez pedig a mostani ellenfe-
leknél erõsebb csapatoknak is problémát
okozott már, elég ha csak a DVTK és ZTE
elleni két hazai skalpot, vagy a négy közé
jutott PEAC elleni alapszakaszbeli két, vé-
gig kiélezett mérkõzést említjük.

Ennél is lényegesebb talán, hogy a já-
ték ritmusában, a védekezés agresszivi-
tásában - ha nem is az egész mérkõzé-
sen -, de már õszi önmagára kezdett ha-
sonlítani legutóbb, a Vasas ellen a KSC
Szekszárd. S ez adhat arra az esetre is bi-

zakodást a csapat szurkolóinak, ha a Va-
sas, a BSE és a Cegléd is képes lesz a vég-
játékban a legjobbját nyújtani, és a KSC
ebben az esetben is megnyeri mindkét
párharcot.

A másik ágon Cegléd-BSE összecsa-
pásokat rendeznek, amelyek esélyese a
bajnokság eddigi szakaszai után egy
hellyel elõrébb végzõ alföldiek, akiket
az ex-szekszárdi edzõ, Ujhelyi Gábor
irányít, s amellyel rendre nagy csatákat
vívott a KSC ebben a bajnokságban. A
négy eddig lejátszott meccsbõl hármat
meg is nyert Magyar Gergely együttese,
de ne feledjük: kétszer csak a hosszab-
bításban született meg a szekszárdi
gyõzelem, s a legutóbbi ceglédi mérkõ-
zést a nagyon formába lendült, s idõ-
közben a ZTE-t is legyõzõ alföldiek
nyerték. Ha bejön a papírforma az alsó-
házban, minden bizonnyal most is ki-
egyenlített, küzdelmes mérkõzések
döntenek majd a hetedik helyrõl az
egyik csapat második gyõzelméig tartó
párharcban.

Persze a Ceglédnek elõbb a BSE-én, a
Szekszárdnak pedig a Vasason kell túl-
jutnia. Az alföldiek dolga tûnik nehe-
zebbnek az elsõ körben, de a KSC-t is
komolyabb erõbedobásra késztetheti a
két kulcsemberét, Határ Bernadettet és
Pusztai Sárát újra szerepeltetõ Vasas,
amely ellen legutóbb az atomos lányok
könnyû, egy híján 30 pontos gyõzelmet
arattak. B. Gy.

Önkénteseket keres a kórház
A „Méltósággal az út végén” Hospice Ala-
pítvány a Tolna Megyei Balassa János
Kórházzal együttmûködve újabb önkén-
teseket keres a végstádiumú - fõként da-
ganatos - betegeket, illetve hozzátartozó-
ikat támogató hospice ellátás területére.

A jelentkezõk 60 órás elméleti és
gyakorlati képzésen vesznek részt,
amelyrõl sikeres vizsga esetén tanúsít-
ványt kapnak. A szerzett tudásuk, illet-
ve személyiségjegyeik alapján alkal-
masnak bizonyuló  önkéntesek segít-
séget nyújthatnak a betegek tisztálko-

dásában, étkeztetésében, mozgásá-
ban. Lelki, szociális téren együttérzõ
beszélgetésekkel, felolvasással járul-
hatnak hozzá a fájdalmakkal küzdõ be-
tegek állapotának könnyebb elviselé-
séhez.

Mindazok, akik elhivatottságot érez-
nek, hogy önkéntesként a betegágy mel-
letti munkában részt vegyenek, jelent-
kezhetnek április 30-ig Patócs Anita szo-
ciális munkásnál a 74/501-500-as tele-
fonszámon (273-as mellék), vagy a
patocs.anita@tmkohaz.hu e-mail címen.

CSOPORTÜLÉS. A Mozgássérültek Tolna
Megyei Egyesületének Szekszárd és Kör-
nyéke Csoportja április 3-án 14.00 óra-
kor csoportgyûlést tart az egyesület nagy-
termében. Téma: 2013. évi programok.
Minden tagot szeretettel vár a vezetõség.

NÓTAEST. A Szekszárd-Újvárosi Ró-
mai Katolikus Társaskör vezetõsége a
korábbi nagy sikerre való tekintettel
szeretettel hív és vár mindenkit április
13-án, szombaton 18 órára a Szent Ist-

ván Házba (Rákóczi u. 69-71.), ahol Piri
Lajos nótaénekes közös énekléssel egy-
bekötött magyarnóta estet tart. Megle-
petésvendég is fellép! A belépõ ára:
1000 Ft. Érdeklõdni és jegyet vásárolni
lehet: Cuni Divatszaküzlet (Tinódi u.
3.), Horváthné Editnél a Szent István
Házban, április 2-án és 9-én, 16-18 óra
között személyesen, illetve telefonon
(74/313-175, 20/52-46-820), vagy e-
mailben: horvathne.edit@citromail.hu.

Programok, események

A Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévõ, 

megüresedett bérlakások
határozott idõre szóló bérleti jogának megszerzésére.

Szekszárd, Pollack ltp. 10.
1 db 37 m2 - 1 db 38 m2 alapterületû komfortos szociálisalapú bérlakás

Szekszárd, Mészáros L. u. 7.
1 db 50 m2 alapterületû összkomfortos szociálisalapú bérlakás

Szekszárd, Kölcsey ltp. 10. 
1 db 45 m2 alapterületû összkomfortos szociálisalapú bérlakás

Szekszárd, Kecskés F. u. 6/A/1
1 db 28 m2 alapterületû összkomfortos költségalapú bérlakás

Elõtakarékosságot vállaló fiatal párok számára
Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban” 2 db 40 m2 alapterületû bérlakás

Kizárólag Nyugdíjasok számára
Idõsek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.) 3 db szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2013. április 15.

Részletes felvilágosítás:
Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 510-422



172013. március 31. SPORT

Halász rangos címet szerzett
Villámgyõzelmek a szekszárdi gálán

A negyedik szekszárdi küzdősport-
gálán gyorsan megtelt a városi
sportcsarnok, több mint ezren kö-
vették az eseményeket.

A profi ökölvívó program fõ meccsét, az
UBO nemzetközi bajnoki címéért zajló
Halász Gábor - Béres Zoltán párharcot az
Unio Box Team Szekszárd versenyzõi
vezették fel. Az elsõ találkozóját vívó, ku-
bai származású, Bonyhádon élõ 76 kg-os
Torres Marin Ericles és a harmadik pro-
fi meccsét jegyzõ nehézsúlyú Vas Krisz-
tián is alig valamivel több, mint egy per-
cet töltöttek a ringben. Aligha õk tehet-
tek róla... A látványos KO-k azonban szó-
rakoztatták a közönséget, mint ahogy a
szintén a nehézsúlyban sorra kerülõ
Novák György - Josef Kusmirek találko-
zó is. A profik közé most fellépõ szek-
szárdi öklözõ azonnal nekiesett szlovák
ellenfelének, és a négymenetes meccs
csak azért ment végig, mert Kusmirek
jól állta a hatalmas ütéseket.

A gála fõmérkõzésén Halász Gábor
végig magabiztos volt. A 10 menetre
tervezett címmeccsen a hazai profi
ökölvívás elnyûhetetlen harcosa, az

immár 46 éves Béres Zoltán állt a má-
sik sarokban. Az amatõrként olimpiai
bronzérmes (Barcelona, 1992.) bok-
szoló korábbi találkozóikhoz képest
most nem tudta megnehezíteni Halász
dolgát. Béres a rengeteg ütéstõl a hete-
dik menet elejére elkészült erejével, s
edzõje kénytelen volt bedobni a töröl-
közõt.

- Még most, ennyi idõsen sem szok-
tam feladni meccseket, de a hetedik
menetre teljesen elkészültem az erõm-
mel. Minden elismerésem Halász Gábo-
ré, akiben meglátásom szerint annyi
tudás, tapasztalat van, hogy rangosabb
címmeccsen is jó esélye lenne. Jóval
gyorsabb lett, s az ütõereje is fejlõdött.
Használt neki, hogy egykori válogatott-
beli társammal, Erõs Lajossal dolgozik -
mondta elismerõen a meccs után a
szimpatikus vesztes.

Halász Gábor roppant komolyan ké-
szült, úgy irányított, hogy közben a rá
jellemzõ zárt védekezést sem adta föl.

- Ellenfelem bunyójában ott volt a
100 meccs adta rutin. Egy-egy hibát
azonnal képes kihasználni, ezért nem
nyíltam ki, s amikor belépett az ütõtáv-
ba, képes volt horgokkal, felütésekkel
dolgozni. Nem estem neki, sok mozgás-
sal, állandóan többeket ütve, fokozato-
san egyre nagyobb iramot diktálva
azért sikerült idõ elõtt befejeznem a
meccset. Úgy érzem sikerült egy élvez-
hetõ összecsapással meglepni a nézõ-
ket, ez a meccs színvonalában sok gá-
lán megállta volna a helyét - mondta az
UBO-övet visszaszerzõ Halász Gábor,
aki most komoly kihívóra vár.

Halász újra a ranglistavezetõ a profi
cirkálósúlyúak között, van már több
mint ötven meccse, köztük 37 gyõze-
lem. Nehéz elképzelni, hogy ez nem
elég ajánlólevél a kisebb világszerveze-
tek égisze alatt zajló komolyabb mér-
kõzésekre. Akár itthon, akár éppen
külföldön… B. Gy.

Két szekszárdi bajnoki cím
Valkay Tamás Dortmundban is remekelt

Budapesten rendezték a serdülõ atléták
fedett pályás összetett bajnokságát, ame-
lyen a bajnoki címet a fiúknál a 14 éves
Valkay Tamás (AC Szekszárd) szerezte
meg 3193 pontos eredménnyel.

Valkay, a Baka István Általános Iskola
diákja (testnevelõje: Enyedi Attila) ne-
gyedikes kora óta atletizál, edzõje Gaál
László. A fedett pályás ötpróbában súly-
lökésben egyéni legjobbját érte el
(14,05 m), de 60 m gátfutásban is csak
pár századdal maradt el az egyéni csú-
csától (8,62). Valkay távolban 595 cm-
re repült, magasugrásban 178 cm-en ju-
tott át sikerrel, míg az 1000 m-es síkfu-
tásban 3:24,50-es idõvel ért célba.
Ugyanebben a korosztályban Fehér
Nándor a 11., Mercz Kevin pedig a 18.
helyen zárt.

„Úgy érzem, jól ment a verseny, de
azért például a távolon még javítanom
kell. Nyáron egyéni számokban szeret-
nék jó eredményeket elérni, a magas-
ugrást szeretem a legjobban” - nyilat-
kozta Valkay a versenyt követõen.

A serdülõ korú atléták egyéni baj-
nokságán az AC Szekszárd új középtáv-
futó reménysége, Pap Endre magabiz-

tosan gyõzött a 14 éves fiúk 3000 m-es
számában (10:15,94). Klubtársa,
Szemerei Levente éppen csak lecsú-
szott a dobogóról a 13 éves fiúk 2000
m-es versenyében, míg a 15 éves lá-
nyok 3000 m-es futamában Samai Zsu-
zsanna a 7. helyen ért célba.

Valkay nemzetközi sikere
Egy héttel késõbb Valkay Tamás a hét

nemzet (Magyarország, Hollandia, Szer-
bia, Lengyelország, Svédország, Belgi-
um, Németország) 500 atlétájának rész-
vételével Dortmundban megtartott
nemzetközi gyermek és serdülõ atléti-
kai viadalon - Budapest város csapatá-
nak tagjaként - hat versenyszámban in-
dult, és mindannyiszor felállhatott a do-
bogóra. Saját korosztályában (U14) fölé-
nyesen gyõzött 60 méteren (7,61), 300
m síkon (38,61) és 80 m gátfutásban
(11,23), míg az idõsebbek (U16) között
magasugrásban (185 cm) és a 4x200 m-
es váltó tagjaként ezüst-, súlylökésben
(13,87 m) pedig bronzérmet szerzett. A
magyar fõváros csapata 16 elsõ helye-
zést ért el, s ezzel megvédte tavalyi elsõ
helyezését a rangos viadalon.  K. E.

Sikerek itthon és külföldön: Valkay Tamás és edzõje, Gaál László

Halász Gábor az UBO-övvel
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Gázolaj helyben és 
kiszállítással, egyedi

feltételekkel. Autópálya- 
matrica, kenõanyagok és

telefonfeltöltés.

Korrekt-Kút Kft., 
Szekszárd, Keselyûsi út 120.,
Volánbontó, hétfõ-vasárnap:

6.30-19 óráig, telefon:
(+36 20) 9231 - 567

MM EE GG HH ÍÍ VV ÓÓ
INGYENES

gyógyulási lehetõség!
Szekszárd, Mátyás király u. 4., minden 
vasárnap 17 óra. Látogasson el közénk,

vagy hallgassa élõben az interneten!
Jézus Él Alapítvány 

Telefon: 30/913-7333, 
www.ksze-szekszard.hu
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Újabb világvárost hódítottak meg a kadarkások
Három szekszárdi futó ért célba a Barcelona Maratonon

Futócipőben járják be Európát a
szekszárdi Kadarka Futóegyesület
erre áldozni képes tagjai. Béccsel
kezdtek, aztán egy népesebb cso-
port eljutott Párizsba, de ott voltak
az Athén és Marathon között zajló
jubileumi versenyen, a tavalyi római
viadalon is.

Egy trió, Dobos Renáta, Kárpáti József és
dr. Schrancz Róbert pedig épp a napok-
ban érkezett haza Spanyolországból, Bar-
celona legrangosabb nemzetközi marato-
ni futóversenyérõl. Az ötvenes évei elején
járó Kárpáti József, aki a fentebb felsorol-
tak közül csupán a párizsi kalandban nem
vett részt, most is katartikus élményekkel
telítõdve érkezett haza, mintegy bemele-
gítve a hamarosan induló futószezonra.

Gaudi befejezetlen Szent Család temp-
loma, a Sagrada Familia, a La Rambla, a
Kolombusz szobor, tengerparti sétányok
és az olimpia stadion - soroltuk Katalónia
fõvárosának nevezetes helyeit Kárpáti
Józsefnek, aki immár visszazökkenve a
magyar valóságba, vasárnap, a Víz Világ-
napjához kapcsolódó futóversenyen tel-
jesített tíz kilométert a Sió-töltésen.

- Valóban nagy
élmény volt a Bar-
celona Marathon.
A márciusi ma-
gyar télbõl indul-
tunk - nem volt
egyszerû eljutni
Ferihegyig -, de
nagy megköny-
nyebbülés volt
megérkezni a bar-
celonai 18 fokba.
A maraton útvo-
nala a fentebb em-
lített helyek szinte
mindegyike mel-
lett elhalad, hogy
azután vágyat
érezzünk ezek
nyugodt bejárásá-
ra a verseny után. Erre a futást követõ
két napon sort is kerítettünk - hallottuk
Kárpáti Józseftõl, aki teljesítette, ami tõ-
le elvárható: 3:54 órás idõvel ért célba.
Nála tíz perccel futott jobbat a klub- és
edzõtárs, dr. Schrancz Róbert házior-
vos, a már rutinos maratonistának szá-

mító Dobos Renáta pedig 4:18 óra alatt
teljesítette a 42 km-es távot.

- Nehéz volt az útvonal, mert 28 km-ig
mindig egy kicsit emelkedett. Ez eléggé
le tudja fárasztani a magam fajta amatõ-
röket. Aztán következett egy nyolc kilo-
méteres szakasz a tengerparti sétányon.

Épp a legjobbkor jött, miképp a kelle-
mes 18 fokban érkezõ szemerkélõ esõ
is. Felüdülés is az újabb megpróbáltatá-
sok elõtt, hiszen aztán megint ráfutot-
tunk egy emelkedõre a cél elõtt, hogy az
utolsó két kilométer rendesen kifacsarja
az embert a célba érkezésig.

Hogy a 15 ezer indulót számláló me-
zõnyben az abszolútban, illetve korosz-
tályában hányadik helyen végzett, Kár-
páti Józsefet egyáltalán nem érdekli. Cél-
jait illetõen pozitív visszajelzést kapott a
hosszútávfutás mellett a triatlont is ûzõ
szekszárdi sportember. „Készülök, ké-
szülünk a nagyatádi Ironman versenyre.
Ott ugye, mielõtt elkezdem a maratont,
elõbb 14 km-t kell úszni, majd 180 km-t
kerékpározni...”

Kész õrület egy átlagember számára,
ám fokozatosan növekedõ felkészültsé-
ge biztatást ad: belevághat a még na-
gyobb kalandba, mert jó esélye van,
hogy ott is célba érjen. Azután már egy-
szerû futásnak számít majd egy ilyen ka-
liberû sportembernek - és a hozzá ha-
sonló kadarkás klubtársainak - évi egy-
két szimpla maraton. B. Gy.

Kárpáti József (balról), Dobos Renáta és dr. Schrancz

Róbert Barcelonában

Rendezõ: Sportélmény Alapítvány. Társ-
rendezõk: Szekszárd MJV Önkormányza-
ta, Szekszárdi Atlétikai KSE, Tolna Me-
gyei Fogyatékosok Szövetsége

Helyszín, versenyközpont: Szekszárd,
Garay tér. Útvonal: Garay tér - Szent Ist-
ván tér - Bajcsy-Zsilinszky u. (fasor) -
Garay tér.

Nevezni a www.sportelmeny.hu illet-
ve a www.odinsport.eu oldalon találha-
tó online nevezési lap kitöltésével, illetve
személyesen a verseny napján 12 órától
a versenyközpontban. (A helyszíni ne-
vezés a futamok rajtja elõtt 60 perccel
lezárul.)

Nevezési díj: 2013. április 10-ig 1000
Ft, április 10-tõl és a helyszínen 2000 Ft.
Váltófutás 5.000 Ft/váltó. A nevezési dí-
jért egyedi emblémázott póló, frissítõ és
csoki jár.

IDÕREND ÉS VERSENYTÁVOK

13.40: megnyitó, 13.45: közös beme-
legítés, 14.00: I. korcsoport futama
(1000 m), 14.15: II. korcsoport futama
(1000 m), 15.00: III. korcsoport futama
(2000 m), 15.15: IV. korcsoport futama
(2000 m), 15.45: 4x1km váltófutás,
16.15: amatõrök (5km),17.00: Integrált
futam, egyben a középiskolások futama
(2 km).

VII. DOMAINE GRÓF ZICHY UTCAI FUTÓVERSENY
2013. április 27. (szombat), 14 óra

A Dynamic Triatlon Club április 6-án
délelõtt immár negyedik alkalommal
rendezi meg megyei aquatlon verse-
nyét, ahol egymástól elkülönülten
kell teljesíteni az úszás és futás távot.
A versenyzõk eredménye az úszó- és
futóidõ összesítésével alakul ki. A
szervezõk várják azokat is, akik csak
futni vagy úszni szeretnének, ezt ké-
rik nevezéskor jelezni! Korcsoporton-
ként és nemenként az elsõ három he-
lyezett érem díjazásban részesül.

A Tolna megyei utánpótláskorúak
(15 éves korig) számára nevezési díj
nincs, egyéb korcsoportban és me-

gyén kívülieknek 600 Ft, melynek
befizetése a rajtszám átvételével tör-
ténik. Elõnevezést április 3-ig vár-
nak a rendezõk elektronikusan a
szelne.agnes@dynamictc.hu címre.
A versenyre a legtöbb általános isko-
lás diákot benevezõ testnevelõ egy
Samsung mikrohullámú sütõvel gaz-
dagodik.

Távok, rajtidõpontok és további in-
formáció kapható: Szélné Bajor Ág-
nestõl, a 20/9309-328-as telefonszá-
mon, illetve az egyesület honlapján
(www.dynamictc.hu), a versenynap-
tárban.

Megyei aquatlon verseny

Aliscás bajnokok
Remekeltek az Alisca Nyílai ÍE sportolói
a teremíjász országos bajnokság döntõ-
jén. A gyerekek mezõnyében Bencze Gá-
bor (csigás), a kadet korosztályban
Almási Richárd (tradicionális) aranyér-
mes lett. Bakó Bence kadet barebow ka-
tegóriában a második, Zsók Szabolcs pe-
dig gyermek barebow kategóriában a ne-
gyedik helyet szerezte meg.

HHHHAAAASSSSZZZZNNNNÁÁÁÁLLLLTTTTAAAAUUUUTTTTÓÓÓÓ
értékesítése nagy választékkal!

Telefon/fax: 74/413-476,
mobil: 06-30/994-5911
www.velorex2000.hu

Szekszárd, 6-os sz. fõút, siófoki elágazó
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ISKOLAI BEÍRATÁS A 
SZENT JÓZSEF KATOLIKUS 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA
(SZEKSZÁRD, Garay tér 9.)

Hit, Tudás, Szeretet

2013. április 8. (hétfõ) 8-17 óráig
2013. április 9. (kedd) 8-17 óráig

Szeretettel várjuk a leendõ elsõsöket!
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. ÁPRILISI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 16. (kedd) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig. Polgármeste-
ri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Április 16. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Április 4. (csütörtök) 17-18 óráig.
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

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

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

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

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

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

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület.
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig.
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület.
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökjén.
16.30-18.00 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon. 

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. A hónap má-
sodik szerdáján 17-18 óráig, Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Jelentkezés
kirakodóvásárra

Szekszárd város önkormányzata
megbízásából a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház és Mûvészetek Háza május
1-én majálist rendez Szekszárdon, a
Prométheusz parkban és környékén.

A programot kirakodóvásár színe-
síti, amelyre árusok jelentkezését
várjuk. Az érdeklõdõknek vásári
rendtartást és jelentkezési lapot kül-
dünk. Információ: 529-610 vagy
info@babitsmuvhaz.hu.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét,
hogy Szekszárdon 2013. április 15.
és 24. között tartják a kutyák ve-
szettség elleni összevezetett oltását.
Az oltások ára 2800 Ft.

Felhívjuk a tisztelt állattartók fi-
gyelmét, hogy 2013. január 1-tõl a
kötelezõ veszettség elleni oltás
csak mikrochippel ellátott kutyá-
nak adható. A fenti idõszakban az
oltásokat végzõ állatorvosok ked-
vezményes, 2800 Ft/eb áron vállal-
ják a chipek behelyezését.

Az oltásokat dr. Borus István
(20/949-2508), dr. Buri Antal
(30/956-3916), dr. Hadházy Ákos
(30/551-4653), dr. Imreh Csanád
(20/939-3049) és dr. Jakab Ferenc
(30/9371-906) állatorvosok végzik
az alábbi idõpontokban és helyszí-
neken:

Április 15., 7.00-8.00: Böllérbolt,
Alkotmány u.

Április 16., 7.00-7.55: Hirling Á.
u. 1.; 8.00-8.30: Porkoláb völgy;
8.35-9.00: Csötönyi völgy.

Április 17., 7.00-7.50: Szõlõhegy
Presszó; 8.00-8.30: Tót-völgy, busz-
forduló,

Április 18., 7.00-7.40: Remete u.;
7.50-8.20: Kápolna tér.

Április 19., 7.00-7.15: Palánk,
kommunális; 7.15-7.30: Mocfa csár-
da; 7.35-7.50: Sió csárda; 8.15-8.30:
Fehér csárda.

Április 22., 7.00-7.10:
Józsefpuszta; 7.15-7.35: Kendergyár;
7.40-8.00: Ózsákpuszta; 8.00-8.30:
Keselyûs; 8.35-8.50: Béketelep.

Április 23., 7.00-7.30:
Jobbparászta.

Április15. és 24. között rendelési
idõben: újvárosi állatorvosi rende-
lõ.

Pótoltás: április 24., 18.00-20.00:
Hirling Á. u. 1.

ANHUR TTEMETKEZÉS 
Szekszárd, 

Béri B. Ádám
utca 16. 

(a kórházi
buszmegállóval

szemben) 

Telefon, fax:
74/675-770 

állandó 
készenlét 

0-24 óráig:
0630/936-32-55

www.anhurtemetkezes.hu

„Egymás terhét...”
A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely és
a PTE IGYK szeretettel hívja és várja az
érdeklõdõket az „EGÉSZ-SÉG” Szabad-
egyetem áprilisi elõadására. Helyszín:
PTE IGYK 52. számú elõadó (Szekszárd,
Rákóczi u.1.). Idõpont: 2013. április 4.
(csütörtök) 17.00 óra

Téma: „Egymás terhét hordozzátok!”
Elõadás és gondolatok cseréje a szegény-
ségben és hátrányos helyzetben élõk kri-
minális személyiségzavarairól és a lehet-
séges kiutakról.

Elõadó: Kopasz Árpád, a Mentálhigié-
nés Mûhely Biztonságkultúra - Bûnmeg-
elõzési Szolgálat vezetõje, természet-
gyógyász, GNM konzulens. Az est házi-
asszonya Pócs Margit, a Mentálhigiénés
Mûhely elnöke. Az elõadás ingyenes.

Ebek veszettség elleni
összevezetett oltása 2013.
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Borrandevú Szekszárdon 
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Étteremben!

Étlap: www.mangoetterem.hu/aktualis

„Borok és ízek találkozása”
sorozatunk következõ állomásán 

a Márkvárt Pince
boraival ismerkedhetünk 

meg négyfogásos 
menüsorral egybekötve!

Panoply munkaruhák barna, kék, szürke színben.
Pulóverek, mellények, munkavédelmi sisakok és munkavédelmi cipõk

13% engedménnyel!
Az akció 2013. március 1-tõl április 30-ig érvényes. A részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben!

A meghirdetett akció más kedvezménnyel össze nem vonható.

A hó már úgyis elolvad... de mi marad utána?

A MI GÉPEINKKEL MÁR CSAK AZ EMLÉKE...

VÁSÁROLJON 100%-BAN MAGYAR 
HELYI VÁLLALKOZÁSTÓL! 

NÁLUNK A VÁSÁRLÁS UTÁN IS ÜGYFÉL MARAD!

Háztartási és ipari porszívók, kárpittisztítók, magasnyomású
mosók a környék legnagyobb akciós választékában.

KARCHER
MAGASNYOMÁSÚ 
MOSÓ

BELTÉRRE AJÁNLJUK: 
FUGATISZTÍTÁS 

GÕZZEL
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