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A Béri Balogh Ádám utcában, az Al-
sóvárosi temetővel szemben álló,
majd 100 éves - amúgy magántu-
lajdonban lévő - tanyák közül egy, a
Bátaszék felőli első ingatlan már
nem tudott ellenállni az elmúlt he-
tek csapadékos időjárásának.

Az egykor szebb napokat látott prés-
ház falai kidõltek, és félõ volt, hogy
bármikor teljes egészében összedõl-
het, méghozzá a járdán és a bicikli-
úton közlekedõk testi épségét veszé-
lyeztetve. Az önkormányzat a hétvé-
gén történtek után - a Katasztrófavé-
delemmel közösen - lezárta a gyalo-
gos, illetve a kerékpáros forgalmat az
életveszélyessé vált épület elõtt. A tör-
ténetet bonyolítja, hogy a nádfedeles
épületek a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal oltalma alatt állnak.
Azokhoz csupán hozzátenni lehet,
nem pedig elvenni. Magyarán a ro-
mos épületeket a tulajdonosaiknak
fel kellene újítaniuk, méghozzá úgy,
hogy eredeti állapotukat megõrizzék.
A tulajdonosok azonban évek óta
nem tettek semmit...

A Városüzemeltetési Igazgatóság
polgármesteri utasításra a hét köze-

pén lebontotta a présházak közül a
fent említettet, illetve további egy
épületet, amely a hét elején szintén
megrogyott és életveszélyessé vált.

- Az önkormányzat nem várha-
tott tovább a örökségvédelmi hiva-
tal következõ döntéséig - mondta el
lapunknak Horváth István. A pol-
gármester arról tájékoztatott, hogy
a járdát, valamint a bicikli utat nem
zárhatják le hetekre, hónapokra.

A hatból tehát két présházat le-
bontottak - a munkát a Bau-Team
szakemberei végezték -, így ismét le-
het közlekedni a Béri Balogh Ádám
utca ezen szakaszán. A témával kap-
csolatban megkérdezett járókelõk
szinte egyöntetûen üdvözölték az
önkormányzat döntését. Akadt, aki
hozzátette, hogy temetõ mellett
amúgy sem tartotta etikusnak boro-
zó, vagy kocsma kialakítását. B. M.

Két présházat lebontatott a város
Életveszélyesek voltak a funkció nélküli, nádfedeles épületek

Horváth István polgármester a helyszínen tájékozódott a munkáról
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Nagy siker volt a Versmaraton
Több mint száz résztvevõvel zajlott
szerdán délután a PTE Illyés Gyula
Karának hagyományos Versmara-
tonja. A költészet napja alkalmából
megtartott rendezvényt megnyitó
dr. Horváth Béla, a kar dékánja el-
mondta, azért indították útjára a
rendezvényt, hogy e jeles napon ki-
ki bemutathassa kedvenc versét a
maga és a hallgatóság örömére.

A Versmaratonra szép számmal
érkeztek diákok, nyugdíjasok, a he-
lyi közigazgatás és közélet ismert
személyiségei, helyi költõk, elõadó-
mûvészek és zenészek. Dr. Haag Éva, Csillagné Szánthó Polixéna és dr. Ugodi Andrea is szavalt
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www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Tartsay u. 30. Tel.: 74/511-833

CONSTRUMA-AKCIÓK
NÁLUNK!

Ne utazzon! Jöjjön 
az Sz+C Stúdió Kft.-be!

Spóroljon idõt 
és utazási költséget!

Kedvezményes ajánlatokért
kérdezze 

értékesítõ kollégáinkat!

Szekszárd, Garay tér 10. (a sétálóutcában)
Tel.: 74/410-883 ● www.szaszoptika.hu

SZEMÜNK A LEGFONTOSABB
ÉRZÉKSZERVÜNK.

ELLENÕRIZTESSE LÁTÁSÁT!

JELENTKEZZEN
BE HOZZÁNK!
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Már több mint tízezer aláírás gyûlt össze
Választókerületi elnökök is kiállnak a rezsicsökkentés mellett

A szekszárdi piacon a Fidesz aláírást
gyûjtõ standja mellett tartott szerdán
sajtótájékoztatót Horváth István, a
szekszárdi, Potápi Árpád János, a
bonyhád-dombóvári és Hirt Ferenc,
a tamási-paksi választókerület elnö-
ke. Elmondták: három hete gyûjtik
az aláírásokat, hogy a magyar parla-
ment minden külföldi és belföldi
nyomás ellenére tartson ki a rezsi-
csökkentés mellett. A tíz hétre terve-
zett akciónak még az elején tartanak,
de az aláírások szépen gyûlnek, a me-
gyében eddig 15-20 ezren írták alá az
ívet, s adták meg elérhetõségeiket.

Potápi Árpád János hozzátette:
céljuk, hogy mindenkit érjenek el
az ügy érdekében, mert látják, hogy
a magyar bíróságok nem támogat-
ják a rezsicsökkentést, s ezért az
aláírásokkal, a választói felhatalma-
zásokkal akarják azt törvényesíteni.

Horváth István elmondta, hogy
miközben a lakosság takarékosko-
dik, a nagy multinacionális vállala-
tok garantált profittal dolgoznak Ma-
gyarországon, nem csökkentik költ-

ségeiket. Az aláírásgyûjtéssel társa-
dalmi támogatást kívánnak adni a
kormánynak, hogy az embereket
képviseljék a multikkal szemben.

Hirt Ferenc arról beszélt, nem
kétséges, hogy a multik nem csak
idehaza fogják megtámadni a rezsi-
csökkentést, de elmennek az Euró-
pai Unióhoz is, és nem mindegy,

hogy hány aláírással tudnak nyoma-
tékot adni a lakosság érdekeinek. 

Szekszárdon a piactér mellett a
Fidesz irodában, a Hunyadi u. 4-
ben (hétfõn, szerdán és pénteken
8-12 és 13-16 óráig), valamint az
Arany J. utcai KDNP irodában (hét-
fõn, kedden 15-18 óráig) van lehe-
tõség aláírásra. - sz l -

Újvárosi fórum
Kíváncsi Ön Szekszárd jelenére
és jövõjére, a várost és polgárait
érintõ beruházásokra? Ha igen,
akkor jöjjön el a Szekszárd-
Újvárosi Római Katolikus Társas-
kör által szervezett fórumra!

Április 15-én, hétfõn 17 órától
dr. Haag Éva és Ács Rezsõ alpol-
gármesterek tartanak prezentá-
ciót a Szent István Házban (Rá-
kóczi u. 69-71.), melyre a társas-
kör vezetõsége minden érdeklõ-
dõt szeretettel vár.

Horváth István, Potápi Árpád János és Hirt Ferenc a piactéren

Intézményvezetõi
állás a bölcsõdében

Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pá-
lyázatot hirdet:

a városi bölcsõdében
intézményvezetõ

munkakör betöltésére. A részletes
pályázati felhívás megtekinthetõ a
www.szekszard.hu honlapon, a Köz-
ügyek/Állás menüpontban.
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Indulásra kész a legnagyobb víziközmû szolgáltató 
Ötvennyolc önkormányzat érdekeit hangolták össze

Startra kész Tolna megye legna-
gyobb közszolgáltató gazdasági
társasága, amelynek a tulajdonosa
annak az 58 önkormányzatnak a
társulása, ahol a víz- és csatorna-
szolgáltatást látja majd el. 

Az Elsõ Magyar Önkormányzati
Víziközmû Társulás ülését követõen
sajtótájékoztatón ismertették, mi-
ként és milyen feltételekkel jött létre
a megye legnagyobb közszolgáltató
cége, a víz- és csatornaszolgáltatáso-
kat ellátó gazdasági társaság. A cég
neve június elsejétõl Egyesült Regio-
nális Víziközmû és Közszolgáltató
Zrt. 

Ács Rezsõ, az önkormányzati tár-
sulás elnöke, Szekszárd alpolgár-
mestere  elmondta: a részvénytár-
saság mindenben meg tud felelni a
szolgáltatásról szóló törvényben és
a végrehajtási utasításban elõírt szi-
gorú elõírásoknak. Részletes szabá-
lyozás írja elõ a mûszaki, humán és
a közgazdasági feltételrendszert.
Ezek meglétét a hatóság három-
évente ellenõrzi. A törvényben elõ-
írt 150 ezer felhasználói egyenér-
ték helyett már most több mint 180
ezret produkálnak a részvénytársa-
sághoz csatlakozott jelenlegi szol-
gáltatók, amelyek mint üzemigaz-
gatóságok õrzik meg önállóságu-
kat. Az üzemeltetett vízhálózat
hossza több mint 1 millió folyómé-
ter, a csatornáé pedig közel 800
ezer folyóméter. Az értékesített víz-
mennyiség mintegy 6 millió köb-

méter évente. Az ellátott lakosság
lélekszáma 123 ezer. A jelenlegi al-
kalmazottakat (242 fõ) teljes egé-
szében átveszi a jogutód gazdasági
társaság. A cég éves nettó árbevéte-
le a tervek szerint meghaladja a 2,5
milliárd forintot. Az önkormány-
zatok vagyonértékelését Tolna me-
gyei vállalkozásokkal végeztetik el
május 15-ig. 

Horváth István, Szekszárd pol-
gármestere - mint a térség ország-
gyûlési képviselõje is -, mindenki-
nek megköszönte az eddig elvég-
zett munkát, és kiemelte az önkor-
mányzatok együttmûködésének
jelentõségét. Kijelentette, hogy a
közszolgáltatást közszolgálati mó-
don végzik, vagyis az alacsony költ-
séggel mûködõ szolgáltató árai is
mérsékeltek lesznek. A lehetséges

megoldások közül azért hozták lét-
re éppen a társulást, mert ebben az
önkormányzatok egyenrangú fél-
ként vehetnek részt. 

A szerdán megválasztott társulási
alelnökök közül Süvegjártó Csaba
iregszemcsei polgármester a biz-
tonságos mûködés mellett azt
emelte ki, hogy ebben a víziközmû
társulásban valódi partnerként,
egyenrangú félként tekintenek rá-
juk. A társult önkormányzatoknak
továbbra is befolyásuk marad a cég
mûködésére. 

- Mivel az Elsõ Magyar Önkor-
mányzat Víziközmû Társulás hason-
ló alapelvek szerint szervezõdött,
mint a Szekszárd gesztorságával kö-
zel öt éve létrejött Cikói Hulladék-
gazdálkodási Társulás - amelynek te-
vékenységével nagyon meg va-

gyunk elégedve -, nem volt kérdés,
hogy Bátaszék ehhez a társuláshoz
fog csatlakozni - jelentette ki  Bog-
nár Jenõ, Bátaszék polgármestere. -
A társulás létrehozása során annak
vezetése maximálisan figyelembe
vette Bátaszék város és a környezõ
települések kéréseit, feltételeit. 

- Tolnát a gazdasági és a geopoli-
tikai racionalitások vezették a dön-
tésben - mondta dr. Sümegi Zoltán.
A polgármester meggyõzõdése sze-
rint a szervezõdés a lakosság és az
önkormányzatiság érdekeit szolgál-
ja. A társulásban résztvevõ önkor-
mányzatok és azok vezetõi ismerik
egymást, bíznak egymásban, így
biztos abban, hogy jól fog mûköd-
ni. Bizakodásának adott hangot az-
zal kapcsolatban is, hogy rövidesen
további települések csatlakoznak
majd a társuláshoz, amelynek bizto-
sítva látja jövõjét. 

Kérdésünkre Ács Rezsõ elmondta,
hogy a szolgáltató váltás mindössze
annyiban érinti a lakosságot, hogy
május végéig leolvassák a vízórákat,
majd szerzõdést kell kötni az új szol-
gáltatóval. Júniustól pedig egyes te-
lepüléseken a jelenleginél még jobb
minõségben kapja a lakosság ugyan-
azt a szolgáltatást, ráadásul nem
emelkednek sem a víz-, sem a
szennyvízdíjak. Horváth István hoz-
zátette, hogy az optimális üzemmé-
ret megtakarításokat tesz lehetõvé,
amelyek 2014-ben akár árcsökken-
tést is eredményezhetnek.  I. I.

Ács Rezsõ, Horváth István, Bognár Jenõ és dr. Sümegi Zoltán a tájékoztatón

Szekszárdra értek a zarándokúton menetelõk
Esztergomtól Máriagyûdig vezet a magyar El Camino

A 2013. évi nyitó zarándoklat 13. ál-
lomásaként szerdán a tolnai megye-
székhelyre értek a Magyar Zarán-
dokút Egyesület tagjai.

A kilenc fõs, többek között Eper-
jes Károly színmûvészt és Kõszegi
Zoltánt, Dabas polgármesterét is
tagjai között tudó csapat március
29-én Esztergomból indult. Rumi
Imre, az egyesület elnöke a csapa-
tot a városházán vendégül látó Hor-
váth István polgármester kérdésére
elmondta, hogy eddigi útjuk szó
szerint embert próbáló volt. Márci-
us 31-én értek a Pilisbe, ahol a zord
idõjárás miatt meg kellett szakítni-
uk a zarándoklatot, és másnap Bu-

dapestrõl, a Gellért hegyi templom-
tól folytatták a menetelést. 

A zarándokok - akiknek ezen a
napon volt elõször igazi tavaszi ide-
jük - április 10-én délután értek
Szekszárdra. A csapat naponta átla-
gosan 35 km-t gyalogol, városun-
kat, illetve Tolna megyét másnap
Grábóc - Cikó - Ófalu irányában
hagyták el. A Zarándokút április 14-
én Máragyûdön végzõdik.

Az egyesület azzal a fõ céllal ala-
kult, hogy létrehozzák a spanyolor-
szági El Camino-hoz hasonló, háló-
zati jelleggel, folyamatosan mûkö-
dõ, hazai kulturális hagyományo-
kon alapuló Magyar Zarándokutat. Horváth István polgármester vendégül látta a zarándokokat
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A Szekszárd és 
Térsége Turisztikai 

Közhasznú Egyesület
pályázatot hirdet 
turisztikai (TDM)

menedzser 
állás betöltésére

A Szekszárd és 
Térsége Turisztikai 

Közhasznú Egyesület
pályázatot hirdet 
turisztikai (TDM)

menedzser 
állás betöltésére

A pályázat részletes kiírása,

elbírálásának rendje és 

a munkaköri feladatok részletes
ismertetése 

a www.szekszard.hu/allas
honlapon található.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje:

2013. április 15.

Elkezdõdött a temetõbõvítés
Félmilliárd forintot meghaladó fejlesztés lesz

Markoló, földgyalu, néhány jókora
sárga munkagép dolgozik Szek-
szárdon az OBI, a Lidl és az alsóvá-
rosi temető közötti két és fél hek-
táros területen. Itt tartott sajtótá-
jékoztatót a héten Horváth István
polgármester.

A temetõ bõvül - mondta a megye-
székhely elsõ embere -, mert mos-
tanra a meglévõ háromezer sír mel-
lett mindössze huszonötnek maradt
hely a régi, öt és fél hektáros sírkert-
ben. Az 560 milliós munkát már ko-
rábban tervezték, ezért vásárolta
meg a város ezt a területet, s a kivi-
telezés a héten elkezdõdött.

Három ütemben végzik a mun-
kát: a régészeti feltárást követõen - a

városnak ez a része ebbõl a szem-
pontból kiemelt terület - elsõként
három parcellával bõvítik a jelenle-
gi temetõt, ezzel a tervek szerint
szeptemberre készülnek el. Ezután
kezdõdhet az utak, parkolók kialakí-
tása, a növényzet telepítése, vala-
mint egy ravatalozó és a kegyeleti
tér építése. Az alsóvárosi sírkert bõ-
vítése három év alatt fejezõdik be.

A több mint félmilliárdos beruhá-
zás, amelyhez pályázati pénzek nem
igényelhetõk, komoly tétel a város
költségvetésében, ezért megvizsgál-
ták, létezik-e elfogadható alternatíva,
de érzelmi és kegyeleti okok miatt
úgy döntöttek, ez az egyedül elfo-
gadható megoldás. - sz l -

Horváth István adott tájékoztatást a beruházásról

Mindenütt figyelnek ránk a kamerák
Tizenkét és fél millió forintot fordí-
tanak Szekszárdon a térfigyelő
rendszer fejlesztésére, a megye-
székhely tíz pontján kezdik meg
működésüket új kamerák a nyáron.

A megyeszékhely tíz pontján kezdik
meg mûködésüket térfigyelõ kamerák a
nyáron (városi rendõrkapitányság, csa-
tári körforgalom, vasútállomás, Tartsay
- Kövendy utcák, patakart - Toldi u. - vas-
úti keresztezõdés, Béla király tér, Találka
tér, Damjanich és Flórián utca, Kiskorzó
tér, polgármesteri hivatal). Az önkor-
mányzat közbiztonsági ideiglenes bi-
zottságának keddi ülésén Varga András,
a városigazgatási és -rendészeti osztály
vezetõje tájékoztatta a bizottságot a tér-
figyelõ kamerarendszer továbbfejleszté-
sérõl. Mint elhangzott, központi pályá-
zat révén 10 millió forintot, plusz 2,5
millió forint önerõt fordítanak a rend-
szer fejlesztésére. A rendõrséggel közö-
sen határozták meg azokat a pontokat,
ahol elhelyezik a kamerákat. A kamera-

rendszer, valamint a két megfigyelési
pont június 30-ára készül el. A bizottság
határozatában javasolja a hivatalnak,
hogy vizsgálja meg azokat a lehetõsége-
ket, amelyek 2014. június 30-ig lehetõvé
teszik a megyeszékhely teljes lefedettsé-
gét, azaz összesen harminc térfigyelõ ka-
mera üzembe helyezését.

Ellenõrzik a vendéglátó helyeket

Dr. Horváth Kálmán bizottsági el-
nök elmondta: vendéglátó egységek-
kel, szórakozóhelyekkel kapcsolatban
is érkeztek lakossági bejelentések. Fõ-
ként a nyitva tartási idõ be nem tartá-
sát, és a nagy zajt kifogásolják. A bizott-
ság a szekszárdi vendéglátó egységek
komplex ellenõrzését javasolta a jegy-
zõnek. Az ülésre meghívott dr. Haag
Éva alpolgármester elmondta: az ön-
kormányzat hatósági jogkörben eljár-
va indokolt esetben korlátozhatja a
nyitva tartási idõt, vagy akár be is zárat-
hatja az egységet. V. M.

RÉPAEGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM

Akciós ajánlatunk
2013. április 15-tõl 20-ig:
●● kígyóuborka 389 Ft/kg
●● zöldhagyma 119 Ft/csomag
●● grapefruit 349 Ft/kg
●● sárgarépa 129 Ft/kg

• vitamingazdag zöldség-gyümölcs
választék,

• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
• zöldség-, gyümölcslevek helyben

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

NYITVA TARTÁS: Hétfõ-Péntek: 7-16, szombat: 7-12 óráig a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676. NÉZZEN BE HOZZÁNK!

EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
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Már nem csak az Állami Igazság-
ügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgá-
lata igyekszik segíteni a bűncse-
lekmények áldozatain az anyagi, il-
letve erkölcsi károk enyhítésében,
hanem egy nagy múltú, európai ki-
tekintésű szervezet, a Fehér Gyűrű
Áldozatvédő Szervezet is megkezd-
te működését.

Kecskemét, Siófok, Balatonfüred, Abád-
szalók és Veszprém mellett immár Szek-
szárdon is elérhetõ az iroda az év elejé-
tõl. A Fehér Gyûrû is a városi rendõrka-
pitányság épületében érhetõ el - helyi
képviselõ János Anna -, így az áldozatok
egy idõben akár két szervezethez is for-
dulhatnak segítségért. A Fehér Gyûrû
megyei irodájának vezetõje az elmúlt há-

rom hónapban már több ügyben is el-
járt, és örömmel újságolta, hogy több ál-
dozatnak is gyorsan tudtak segíteni a
rendõrségi jegyzõkönyvekben szereplõ
kár 30-50 százalékát megtérítve.

-  Volt olyan halálos közlekedési bal-
eset, ahol a temetkezési költségek jelen-
tõs részének átvállalásával tudtunk se-
gíteni a másik áldozatsegítõ szervezet-
tel közösen. Volt több olyan ügyünk is,
amelyekben vonaton vagy buszon
meglopott embereknek tudtunk segí-
teni egy jelentõsebb összeggel. Akadt
olyan esetünk is a közelmúltban, ahol
idõs ember ellen elkövetett rablás alkal-
mával a teljes nyugdíjat elvitték az elkö-
vetõk. Az egyiknél még maga a postás
is látta, hogy elveszik a férfitõl a pénzt.

Az elkövetõ viszonylag gyorsan kézre
került, de kérdéses, hogy a kár megté-
rül-e, s ha igen, mikor? Szervezetünk át-
érezve a károsult krízishelyzetét 72 óra
leforgása alatt utalt ki pénzt a nyugdíjas
férfi megsegítésére.

- A Fehér Gyûrû általában milyen
ügyekben jár el? Gondolom kisebb
kárértékû ügyeket nem tud bevállalni.

- Alapvetõen nem, de ha a kár az el-
szenvedõnél krízishelyzetet teremt, ez
is megtörténhet. Azonban ne csak az
anyagi segítségrõl beszéljünk, mert
szervezetünk komoly jogi, illetve gaz-
dasági-biztosítási ügyekben is eljáró
szakértõi gárdával rendelkezik, és a
pszichológiai tanácsadáshoz is adott a
háttér.

- Milyen olyan pluszt tud nyújtani a
Fehér Gyûrû, ami eddig nem volt elér-
hetõ?

- A gyorsaságot, a rugalmasságot. Mi
nem kérünk különbözõ igazolásokat,
dokumentumokat az áldozatoktól, nem
vizsgáljuk a szociális hátteret, csak a
rendõrségi eljárásról szóló hiteles do-
kumentumok kellenek a támogatási ké-
relem megindításához. Nagyon fontos
tudni: mi azokkal az ügyekkel is foglal-
kozunk, amelyek a megkereséstõl szá-
mítva öt napnál régebben történtek.

- Hol és mikor érhetõek el?
- A városi rendõrkapitányság épületé-

ben hétfõn és pénteken, 14 és 16 óra kö-
zött tartok ügyfélfogadást, de telefonon is
elérhetõ vagyok (70/5004-099). B. Gy.

Újabb szervezet segít az áldozatokon
Már Szekszárdon is elérhetõ a Fehér Gyûrû

Kilátótakarítás
Kedves Városlakó!

Csatlakozzon Ön is a „Szépítsük
együtt Szekszárdot!” program kereté-
ben április 20-án, szombaton 9 órától
(esõnap: április 21.) sorra kerülõ „Kilá-
tó-takarító” akciónkhoz!

A munkához szükséges zsákokat,
kesztyûket biztosítjuk, személyes segít-
ségére viszont nagy szükségünk lenne!
Tegyünk együtt környezetünk tisztasá-
gáért, rendezettségéért, hogy öröm le-
gyen Szekszárdon sétálni!

Kapcsolattartó: Bodó Katalin koor-
dinátor (tel.: 30/49-48-028), e-mail:
szepitsuk@szekszard.hu.

Hídépítés Szekszárd, a megye és Izrael között
Városunkban járt Ilan Mor nagykövet

A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti
Társaság szervezésében Szekszárd
város és Tolna megye meghívására
a héten Szekszárdra érkezett Ilan
Mor, Izrael magyarországi nagykö-
vete. A diplomata találkozott a vá-
ros és a megye vezetőivel, előadá-
sokat tartott, s egy kiállítást is
megnyitott.

A vendéget csütörtökön reggel a megyei
kormányhivatalban Tóth Ferenc kor-
mánymegbízott, László Varga Zsuzsa fõ-
igazgató, Potápi Árpád János, Bonyhád
polgármestere, az országgyûlés Nemzeti
Összetartozás Bizottságának elnöke és
Friedmann Tamás, a Szekszárdi Magyar-
Izraeli Baráti Társaság elnöke fogadta. Ezt
követõen a diplomata dr. Puskás Imrével,
a megyei közgyûlés elnökével, majd a vá-
rosházán Horváth István polgármester-
rel találkozott (kis képünkön), délben pe-
dig sajtótájékoztatót tartott.

A nagykövet elmondta, hídépítõ
szándékkal érkezett, mert országa és
Tolna megye, illetve Szekszárd között
még sok a kiaknázatlan együttmûködé-
si lehetõség. Izraelben az innováció
mellett kulcskérdés a mezõgazdaság fej-
lesztése, szó lehet mezõgazdasági kész-
termékek importjáról. Horváth Istvánt,
mint Szekszárd polgármesterét, s egy-
ben a parlament mezõgazdasági bizott-
sága alelnökét meghívta, hogy látogas-
son el agrárszakemberekkel, vállalkozá-
sok vezetõivel Izraelbe, hogy találkozza-
nak az ottani cégvezetõkkel. 

Szóba került egy testvérvárosi kap-
csolat kialakítása is, amely hasznos le-
hetne esetleges negatív elõítéletek
megváltoztatásában is. Akkor nemcsak
a magas politika alakítaná a nézeteket,

hanem az emberek személyes kapcso-
latai. Ebben szerepe lehetne egyetemis-
ták, iskolások cserelátogatásainak is.

Délután a nagykövet „A modern Izra-
el” címmel a Pécsi Tudományegyetem

Illyés Gyula Karán tartott elõ-
adást, majd a Dienes Valéria Ál-
talános Iskolában az „Eszter Iz-
raelben” címû gyermekrajz-ki-
állítást ajánlotta az érdeklõdõk
figyelmébe, s a megnyitó után
a kiállítás képeit tartalmazó fü-
zetet adott az iskolásoknak.

A látogatás zárásaként este a
Szekszárdi Vállalkozói Szalon-
ban „Izrael, a startra kész nem-
zet” címmel a közel-keleti or-
szág gazdasági fejlõdésérõl tar-
tott elõadást. - sz l -

Ilan Mor nagykövet gyerekek körében a Dienes iskolában

Levéltári esték
A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub
Egyesület a Tolna Megyei Levéltárral kö-
zösen Levéltári Esték címmel elõadás-
sorozatot indított. Ennek keretében a
levéltár kutatói közremûködésével
olyan elõadások hangoznak el, amelyek-
bõl az érdeklõdõk megismerhetik Szek-
szárd város történetét, itt élõ elõdeink
cselekedeteit.

A sorozat következõ részében, ápri-
lis 16-án, kedden 17.00 órakor Ruzsa
Éva fõlevéltáros „A szekszárdi emberek
hétköznapjai az 1920-as és 1930-as
években az újsághirdetések tükrében”
címmel tart elõadást a Református
Gyülekezeti Házban (Bezerédj u. 3.).
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Tragikus véget ért a Romanovok mint-
egy háromszáz éves uralkodása - tudtuk
meg dr. Bebesi György, a PTE BTK Újkor-
történeti Tanszéke egyetemi docensé-
nek „Az utolsó Romanov halála” címû
elõadásából, amely a megyei múzeum
Királyi házak - tragikus sorsok címû so-
rozatának befejezõ része volt.

Az I. világháborúba az oroszok felké-
születlenül léptek be az Antant oldalán. II.
Miklós cár intézkedéseit felesége irányí-
totta, akit pedig az okkult képességekkel
rendelkezõ Raszputyin befolyásolt. Milli-
ók haltak meg a frontokon az „orosz gõz-
henger taktika” és a Bruszilov-offenzíva
nyomán. 1915 augusztusában megalakult
a józan erõket magába foglaló Progresz-
szív Blokk, amelynek egyik alapfeladata a
cárizmus reformja volt. A Duma forradal-
mával a testület 1917 februárjában úgy
döntött, hogy eltávolítják a cárt. Március
2-án két jobboldali politikus, Gucskov és
Sulgin a pszkovi vasúti pályaudvar híres
szalonkocsijában, a IV. Állami Duma meg-
bízásából lemondatta II. Miklóst. A letar-
tóztatott cári család a következõ öt hóna-
pot Carszkoje Szelóban, az uralkodói re-
zidencián töltötte viszonylagos kénye-
lemben, de a külvilágtól elszigetelve élt.

A bolsevikok népbíróság elé akarták ál-
lítani a cárt, de idõközben kitört a polgár-
háború. Veszélyes lett volna, ha az uralko-
dó védelmezõi egy eszme alatt egyesül-
nek, ezért a cári családot elõbb a szibéri-
ai Tobolovba, majd 1918. áprilisában
Jekatyerinburgba vitték. Jurovszkij, az új
szovjet állam belsõ rendõrségének veze-
tõje irányításával július 17-rõl 18-ra virra-
dó éjszaka a teljes cári családot kivégezték,
de nem kegyelmeztek az orvosnak, a cse-
lédeknek sem. A tetemeket sósavval és
benzinnel öntötték le, majd elégették.

Elõször csak a cár haláláról adtak hírt,
csak 1924-ben derült ki, hogy a teljes csa-
ládot megölték, de a csontokat csak
1979-ben találta meg egy amatõr régész.
A kivégzõ „osztagban” négy magyar is
volt. A hadifogolytáborban bolsevik esz-
mékkel megfertõzött, nem pravoszláv
kivégzõkre azért volt szükség, mert egy
hithû pravoszláv soha nem ölte volna
meg a cárt, akinek hatalmát Istentõl ere-
deztetik. A pravoszláv egyház a szentjei
közé emelte a teljes cári családot, akik-
nek maradványait 80 évvel a kivégzésük
után helyezték örök nyugalomra a szent-
pétervári Szent Péter és Pál Székesegy-
házban. Kovács Etelka

Egy uralkodóház végnapjai

Három dimenzióban élhetjük át a nagy csatákat
A számítógép segítségével elevenedek meg a magyar történelem emlékezetes ütközetei

Baltavári Tamás történész (Magyar
Nemzeti Digitális Archívum) és
munkatársai valósággá változtat-
ták a játékot. A megyei könyvtár In-
ternet Fiesta című rendezvényének
zárásaként Baltavári egy számító-
gépes játék segítségével készült
háromdimenziós csatarekonstruk-
ciókat mutatott be.

Kollégáival, barátaival öt éve találták ki
azt az azóta is fejlesztés alatt álló prog-
ramot, hogy történelemhûen rekonst-
ruálnak csatákat. Ez volt az alapvetõ cél.
Késõbb ezt a látványvilágot már szeret-
ték volna nagyobb közönség számára is
szemléletessé tenni. Ezért két éve meg-
kezdõdött a filmes munkájuk a mohácsi
csata rekonstrukciójával. Elõször is ren-
geteg alapkutatást végeztek, sok eset-
ben terepbejárást tartottak, régi térké-
pes anyagokat elemeztek. A filmhez tö-
rekedni kell a korabeli egyenruhák,
fegyverzet és a környezet hitelességé-
re. E komoly munka után kapcsolódik
be az informatika. Baltaváriék a Total
War „motorral” játszottak, de szeretné-
nek egy fejlettebb rendszerre váltani,

ami még élethûbb látványvilágot tud
majd teremteni. A fejlesztõk magyarosí-
tották a látványvilágot, amiben semmi-
lyen magyar elem nem szerepelt. A
munkát az egyes katonákkal kellett kez-
deni, megfelelõen irányítani a mozgá-
sukat. Ez a programozók legnehezebb
feladata. A thermopülai ütközetet be-
mutató 300 címû amerikai film úgy ké-
szült, hogy beöltöztettek embereket, ér-
zékelõket helyeztek a mozgás szem-
pontjából fontos testrészeikre, és õk

green boxban bemutatták a megfelelõ
mozgássort. Az informatikusok ezt fel-
használhatták sajátságos képi világuk-
ban a mozgás elkészítéséhez. Talán egy-
szer Baltaváriék is így dolgoznak majd.
Ma két kaszkadõr és egy ló munkája egy
napra 300 ezer forint, hogy bemutassák
a mozgássort: Szent László esete a kun
vitézzel. A mozgás után az alak készül el
komoly grafikusi munkával. Miután
megkapták a 3D-s alakot, ehhez gyönyö-
rû mintájú, korhû egyenruhák, fegyver-

zet, zászlók, jelképek készülnek. Ha
megvannak a szereplõk, a terepet kell
programozni. A korhûséggel mellett a
terep adottságait is figyelembe kell ven-
ni: ha például mocsaras a terület, akkor
lassabban kell, hogy menjenek a lovak.

A jövõ történettudományának már
markáns eleme lesz a számítógépes szi-
muláció, egy segédeszköz a kezében. Né-
hány nagy történelmi anomália eseté-
ben is bizonyítékokkal szolgálhat, adalé-
kokat nyújthat. Végül már csak le kell ját-
szani a csatát. Ezt pedig diákok segítsé-
gével valósítják meg. Egyesületük egy
éve a MANDA (Magyar Nemzeti Digitá-
lis Archívum) megbízásából dolgozik,
akik digitalizálnak mindent, ami kulturá-
lis örökségünkhöz hozzátartozik. Ebbe
Baltaváriék munkája is illeszkedik. Az
MTV-nek is készítenek filmsorozatot,
valószínûleg Csataterek  -  Árpád-ház
címmel fogják vetíteni. A megyei könyv-
tárban bemutatott isaszegi és muhi csa-
ták az interneten egyelõre nem látható-
ak, de a piski és a mohácsi csata igen:
mandarchiv.hu/cikk/299/Jatszd_ujra.

Kovács Etelka

Pillanatkép a piski csatát feldolgozó számítógépes animációból

Pályázati felhívás
A Szekszárdi Hegyközség választmánya 

pályázatot ír ki hegybírói tisztség ellátására

A pályázat feltételei:
■ legalább középfokú mezõgazdasági szakirányú szakképzettség,
■ közigazgatási alapvizsga megléte, vagy annak vállalása, hogy kine-

vezése esetén a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fõtitkára ál-
tal meghatározott határidõn - de megválasztásától számított leg-
késõbb egy éven - belül e vizsgát leteszi,

■ cselekvõképesség, büntetlen elõélet, foglalkoztatástól eltiltó jog-
erõs bírói ítélet hatálya alóli mentesség,

■ szövegszerkesztõ, táblázat- és adatbáziskezelõ programok ismerete.
■ B típusú jogosítvány

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
■ hegyközségi szervezetben eltöltött legalább 5 éves gyakorlat,

HEGYIR program ismerete, a hegybíró mûködési területében el-
helyezkedõ szõlõültetvények ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
■ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
■ iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
■ közigazgatási alapvizsgát igazoló okirat másolata (ha releváns),
■ részletes szakmai önéletrajz,

A tisztség betölthetõségének idõpontja:
2013. július 15.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. április 30. nap

A részletes pályázati kiírást a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
honlapján www.hnt.hu vagy a Hegyközség Szekszárd honlapjáról

www.szdihkg.mlap.hu töltheti le
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Roncsautók: enyészet vagy feltámadás
Molnár Zoltán különleges fotósorozata a Baka iskolában

Elhagyott Warszawa a bogyiszlói határ-
ból, Csepel 450-es teherautó Baranya-
völgybõl, Ikarus 311-es lakóalkalmatos-
ságnak átalakítva, Nysa 522-es mentõau-
tó a gaztengerbõl kikandikálva… Ilyen
és ehhez hasonló „retro élményben” le-
het részünk, ha ellátogatunk a Baka Ist-
ván Általános Iskola elsõ emeleti galéri-
ájába, és megnézzük Molnár Zoltán fotó-
mûvész „Roncsok” címû kiállítását,
amelynek megnyitójára még a Vajdaság-
ból is érkeztek vendégek. 

A lestrapált állapotukban is diszkrét
bájjal, megannyi apró szépséggel szolgá-
ló roncsautók képeibõl összeállított tár-
lat április 9-i megnyitóján Gergely Péter
köszöntötte a megjelent érdeklõdõket,
fiatal és idõsebb oldtimer-rajongókat. A
Tolna Megyei Jármûbarát Egyesület tit-
kára szerint a régi autókhoz sokan el-
lentmondásosan viszonyulnak: van, aki
esküvõre bérel egy-egy gyártmányt, hisz

mutatós, különleges, dekoratív elem egy
ünnepi jelenethez, még akkor is, ha a
maga korában köznapi autó volt. A ron-
csok egyfajta belsõ feszültséget adnak az
embernek, s továbbgondolásra kénysze-
rítik - tette hozzá Gergely Péter, majd így
folytatta: „Egyik-másik példányról elkép-

zeljük, hogy azt
még meg lehet
menteni, s persze a
kérdések is felme-
rülnek bennünk:
milyen volt és mi-
lyen lenne, ha fel-
újítanánk?”Fetzer
Györgyi, a Baka is-
kola igazgatója em-
lékeztetett: Molnár
Zoltánnak ez már a
második kiállítása

az iskolában, korábban épületeket, ro-
mokat mutatott be képein.

A roncsautók látványát 2004 óta
rögzítõ, s a roncsokat maga is szívesen
megmentõ fotómûvész különleges,
minimalista színvilággal átitatott, HDL
technikával készült alkotásait zömmel
Tolna megyei helyszíneken készítette.
Mint azt lapunknak elmondta, keserû-
en tapasztalja, hogy a határban lévõ
roncsok alkatrészei számos esetben a
„fémgyûjtõk” áldozatává válnak, hi-
szen a tolvajok is használják az inter-
netet, s ha ott meglátják egy-egy pél-
dány képét feltöltve, annak a gépjár-
mûnek „befellegzett”. A megnyitón az
iskola tanulója, Vörös Fanni többek
között Rónay György: Verebek címû
versét adta elõ. A kiállítás május 3-ig
tekinthetõ meg. Gyimóthy Levente

Gergely Péter nyitotta meg Molnár Zoltán (középen) kiállítását

Álláspályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának
KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002
Szekszárd város hosszú távon egészsé-
ges ivóvízzel való ellátása pályázata
kapcsán

projekt menedzsment
szervezetvezetõ

munkakör betöltésére. A részletes pá-
lyázati felhívás a www.szekszard.hu
honlapon, a Közügyek/Állás menüpont-
ban tekinthetõ meg.

Elõzetesben a tolvajok
Kedden este két román fiatalember az
egyik bank szekszárdi automatájából
egy erre a célra kialakított eszközzel 131
ezer forintot vett ki, majd autóba ültek,
és másfél órával késõbb ugyanennek a
pénzintézetnek a kiskunhalasi automa-
tájából már 280 ezer forintot zsákmá-
nyoltak. 

A bank biztonsági cége észlelte a jog-
talan pénzfelvételeket, s jelezte a szek-
szárdi rendõrségnek. Éjszaka a bank
dunaújvárosi automatájánál már rend-
õrök várták a fiatalembereket. Igazolta-
tás után elõkerült a csaláshoz használt
eszköz, a felvett pénz, majd a két férfit
elõállították a Szekszárdi Rendõrkapi-
tányságra. Megkezdõdött kihallgatá-
suk, majd a rendõrök kezdeményezték,
és csütörtökön délután a Szekszárdi Já-
rásbíróság el is rendelte a két fiatalem-
ber elõzetes letartóztatását. - sz l -

Nem téved, aki a pápa szóban a pa-
pa-jelentést sejti, mint ahogy ifj. Töt-
tős Gábor, a Garay János Gimnázium
történelem-latin szakos tanárának a
megyei könyvtárban, „A fehér füst
mögött” címmel tartott egyháztör-
téneti előadásából megtudtuk.

Az ógörög eredetû szó jelentése: atya.
Eleinte minden egyes gyülekezet püspö-
két, vezetõjét megillette ez a megszólí-
tás, csak az 5. századtól kezdi a római
püspök kizárólagossá tenni magának ezt
a címet. Az elsõ püspök Júdás volt. Akko-
riban ez nem jelentett mást, mint aki a
gyülekezet pénzügyeit kezelte. A szelle-
mi vezetés Péter kezébe került, Jézus rá
bízta az egyházalapítást. A gyülekezet-
nek a püspök csak a II. századra válik az
anyagi mellett tényleges szellemi vezetõ-
jévé. Az elsõ mai értelemben vett pápa
I. Nagy Leo (440-461) volt. Péter szere-

pét hangsúlyozta, akinek kivételezett
szerepe van az Újszövetségben: õ ren-
delkezett Krisztus teljes hatalmával. Ez
igaz az utódaira, a római püspökökre is.
Ma a pápát a bíborosok választják, de ez
nem volt mindig így.

Korábban többször is az uralkodók
választottak a saját érdekeiknek megfe-
lelõen. A 9-10. században jellemzõ volt a
pápák függése római fõnemesi csalá-
doktól, és elterjedt a szimónia, az egy-
házi hivatalok pénzért való megvásárlá-
sa. Alberik, Róma ura 955-ben bekövet-
kezett halála elõtt saját fiát, a 17 éves
Oktáviánt nevezte ki pápának. Õ volt
elsõ, aki nevet választott: XII. Jánosként
ült a pápai trónra.

A pápai tekintélyt X. Leó (1049-
1054) állította vissza. Kimondta a
skizmát Kelet és Nyugat között, kiközö-
sítette a bizánci pátriárkát, s ezzel létre-

jött a máig fennálló egyházszakadás. Õ
hozta létre a bíborosi testületet. Ki-
mondta, hogy szükség van egy elfogu-
latlanul mûködõ pápaválasztó testület-
re. Az 1059-es húsvéti zsinaton jelenik
meg a pápaválasztási dekrétum arról,
hogy a bíborosi testület nemcsak vá-
laszt, de õk jelölik ki, hogy kit lehet
megválasztani.

Az 1179-es III. Lateráni zsinaton hoz-
ta Sándor pápa azt a máig érvényes
döntést, hogy a bíborosi testület 2/3-
ának plusz egy fõnek az egyetértésére
van szükség az új pápa megválasztásá-
hoz. 1274-ben a II. Lyoni zsinaton hatá-
rozták meg a konklávé (cum clave:
kulccsal) és az extra omnes (mindenki
kizárva) fogalmát. Ennek elõzménye
volt, hogy 1268 novemberétõl másfél
évig nem jutottak dûlõre a bíborosok.
III. Fülöp spanyol király ezt megelégel-

te, és parancsot adott, hogy zárják be a
bíborosokat, és csökkentsék élelmi-
szeradagjukat.

A pápaválasztás érvényben lévõ sza-
bályai szerint legkésõbb a pápa halála
utáni 19. napon meg kell kezdeni a
konklávét. A Sixtus-kápolnában naponta
négy szavazást tartanak, a voksolást kö-
vetõen minden esetben elégetik a cédu-
lákat. Ha eredménytelen a szavazás, ak-
kor nedvesítõ anyagot kevernek a papír-
hoz, így fekete füst gomolyog ki a kémé-
nyen. Ha eredményes a szavazás, akkor
csak a papírt égetik, s így fehér füst (sfu-
mato) száll fel. A legfontosabb pápai jel-
vény - fõként I. János Pál óta - a pallium,
a mellen keresztül vetett gyapjú szalag,
ami a hatalmat jelképezi. Ay ifj. Töttõs
Gábor elõadását záró képen Bergoglio
püspök Ferenc pápaként vonul ki a
Sixtus-kápolnából. Kovács Etelka

Fehér füst mögött: elõadás a pápaválasztások történetérõl
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Itt a tavasz: elõ a biciklikkel
Példaértékû programot valósítottak meg a Fecskeház fiataljai a klímakör támogatásával

Végre eltűnt a hó, és újra nyeregbe
pattanhatunk, elősegítve ezzel
egészségünk megőrzését, a téli
plusz kilók eltüntetését és természe-
tesen a légszennyező anyagok kibo-
csátásának csökkentését is.

Percekig sorolhatnánk még a kerékpá-
rozás jótékony hatásait, sajnos azonban
vannak, akik még mindig nem ezt a
fenntartható közlekedési módot vá-
lasztják. Nem úgy a Fecskeház fiataljai,
akik példa értékû programot kezdemé-
nyeztek a Szekszárdi Klímakör támo-
gatásával.

Nem is gondolnánk milyen sok tár-
sasházban jelent problémát, hogy
egyetlen közös tárolóhelyiség áll ren-
delkezésre, melynek kapacitása túl ki-
csi ahhoz, hogy ott kerékpárokat tárol-

janak. Éppen ezért nagyon sokan nem
is vesznek biciklit. A Fecskeház példá-
jából is kiderül, hogy a legtöbb esetben
elegendõ lenne a probléma megoldásá-

hoz egy összetartó közösség és egy sza-
bad vasárnap.

A fiatalok ugyanis megunták, hogy
nem férnek el a kerékpárok, babako-

csik és egyéb holmik (bútorok, gyerek-
játékok, stb.) a házhoz tartozó tároló-
ban, ezért az önkormányzati bérlaká-
sok üzemeltetõjéhez, a Szekszárdi Va-
gyonkezelõ Kft.-hez fordultak. A kft.
örömmel támogatta a kezdeményezést
és támogatást igényelt a Klímaalapból
egy 20 férõhelyes kerékpártároló elké-
szítéséhez.

A tároló  elkészülte után a lakók ösz-
szefogtak és egy nap alatt rendet rak-
tak. Tanulságos, hogy a tárolóban lévõ
holmik közel fele már korábban elköl-
tözött lakóké volt, akiket megkerestek,
és eljöttek régi tárgyaikért. Most rend
van, a kerékpárok biztos helyen van-
nak, épp ezért a lakók közül egyre töb-
ben választják a közlekedés ezen formá-
ját, a gépjármû használatát mellõzve.
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Országos elsõ lett a „csapós” technikus fiatalember
Tóth Ferenc a gallyapríték energiacélú hasznosításáról értekezett

Jean Pain francia erdőgazda mun-
kássága, a tudós kutató fenntartha-
tó fejlődést szolgáló kísérletei nagy
hatást gyakoroltak a szekszárd-
palánki Csapó Dániel Mezőgazdasá-
gi Szakközépiskola és Szakképző In-
tézet tudományos érdeklődésű diák-
jára, Tóth Ferencre.

A kétéves vidékfejlesztési szak végzõs,
tengelici illetõségû technikusa e témát
jellemzõ szerteágazó és egymással ösz-
szefüggõ ok-okozati összefüggések feltá-
rásával az elsõ helyet szerezte meg a in-
tézményben a közelmúltban megtartott
országos mezõgazdasági versenyen. A
lényeg: az erdõgazdálkodás során kelet-
kezõ gallyak egy speciális aprítógéppel
történõ feldarabolásával, majd a gally-
apríték beáztatásával, kupacolásával, rá
egy fedõréteg elhelyezésével hõterme-
lés indítható el a kupac belsejében. Egy
négy köbméteres rakat esetében hat hó-
napon át garantáltan hatvan Celsius fo-
kos hõmérséklet van a kupac belsejé-
ben, s egy keringetõ-rendszer beépítésé-
vel melegíteni, fûteni lehet - vetíti elõre
többek között Tóth Ferenc dolgozata.
Ettõl mindjárt izgalmassá és érdekessé
kezd válni a téma. Annak fõleg, aki csa-
ládi házának fûtését szeretné olcsóbbá
tenni, és ezért a kényelmét is hajlandó
feláldozni. Az erjesztett gally-apríték-
komposzt több lehetõséget is hordoz
magában. Még az önálló, saját szükséglet-
re történõ energiatermelést is!

- Nem is akármi-
lyeneket - mondja
Tóth Ferenc. - Fel le-
het használni a nö-
vénytermesztésben.
A keletkezõ hõvel ki-
sebb kertészeteket
lehet fenntartani,
gazdaságosabbá le-
hetne tenni a terme-
lést. Az így keletke-
zett anyagnak a talaj-
ba történõ kijuttatá-
sával a tápanyag-
utánpótlás is meg-
oldható. Abban az
esetben pedig, ha
tartályba zárjuk, a
kémia folyamatok
során metángáz keletkezik, ez pedig al-
kalmas motorok, generátorok meghaj-
tására - sorolja a diák a hasznosítás lehe-
tõségeit, amivel számára érthetetlen
módon nem él az emberiség. - Jean
Pain a meleg dél-franciaországi része-
ken kísérletezett, és a 270 hektáros er-
dõterületen tekintélyes mennyiségû
villamos energiát állított elõ.

Az ember tartsa el önmagát!

A fiatalember tudja, érzékeli a tech-
nológia bevezetésével kapcsolatos
problémákat, nehézségeket - különö-
sen a hazai viszonyok közepette. Elõ-
ször is a gallyapríték beszerzését, ösz-

szegyûjtését említi, figyelembe véve
azt, hogy Magyarországon egyre ag-
gasztóbban fogy az erdõállomány, a ki-
pusztult részek töredékén telepítenek
újakat.

Ha be is következne szemléletválto-
zás, ha az agrárgazdaságok, a családi
gazdálkodók tömeges méretekben is-
mernék fel a többcélú hasznosításban
rejlõ páratlan lehetõségeket, miként le-
hetne folyamatos az alapanyag-ellátás,
különösen Magyarországon? - szegez-
tük a kérdést Tóth Ferencnek, aki a pri-
vát életben egy családi házat, s mellette
4-5 hektáros kertészetet mûködtetve
valósítaná meg álmát. Ahol már az ösz-

szes saját villamosenergia-szükségletét
is maga állítja elõ. Kortársaihoz képest
e tekintetben csodabogárnak számít,
hiszen önellátásról, fenntartható fejlõ-
désrõl elmélkedik.

- Ésszerû erdõgazdálkodás esetén ren-
geteg gally keletkezik, ami összegyûjtve,
erre a célra felhasználva kellõ mennyisé-
get adhat. Elkerülhetõ a nem kívánatos
fakivágás. Nem nagy kunszt, csak ko-
moly elhatározás kérdése, hogy ezentúl
úgynevezett bozóttermelõ erdõket tele-
pítünk. Ezekre nem is a hegyvidéki terü-
letek alkalmasak, sokkal inkább a dunán-
túli részeken kellene elkezdeni - ad hatá-
rozott választ az egyik fontos kérdésre
Tóth Ferenc, aki a maga módján már lob-
bizik azért, hogy a gallyaprítékos mód-
szer ne csupán az elméletben, hanem a
gyakorlatban is létezzen, elterjedjen.

A paksi gimnáziumban érettségizett
fiatalember már tavaly felvételt nyert a
Pécsi Tudományegyetem földrajz sza-
kára - a természet- és a növényföldrajz
áll az érdeklõdése fókuszában -, de csak
õsszel tervezi levelezõs tanulmányai
megkezdését. Épülése, látóköre bõvülé-
se szempontjából ugyanis fontosnak
tartotta, hogy elõtte Palánkon szerez-
zen technikusi szakképesítést. Talán
azért is, hogy önálló felnõtt élete során
minden körülmények között megfelel-
hessen határozott világnézetének: „az
ember tartsa el magát, termelje meg
azt, amire szüksége van!”  B. Gy.

Tóth Ferenc egy kisebb kupac gallyaprítékkal
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„Egymás terhét hordozzátok.” Ezt a
bibliai idézetet választották címül a
szekszárdi  Mentálhigiénés Műhely
szervezői az április 4-én, a Illyés Gyu-
la Karon rendezett „Egészség” Sza-
badegyetem soron következő elő-
adásának.

A rendezvény gondolata a hátrányos
helyzetben élõk kriminális személyiség-
zavarainak témájában fogant. E tárgy-
körben Kopasz Árpád, a mûhely bizton-
ságkultúra-bûnmegelõzési szolgálatának
vezetõje egyebek mellett dr. Popper Pé-
ter pszichológus értékes megállapítása-
it vette górcsõ alá. A legendás szakember
úgy vélte, az emberi lélek és a bûnözés
kapcsolatban áll egymással. Kopasz Ár-
pád részletesen taglalta a pszichológus
vélekedése kapcsán az éretlen, infanti-
lis, fejlõdésben elakadt személyiségfej-
lõdéses bûnözõi eseteket, melyekre a fo-
kozott jelenben élés, a változékony ösz-
tönkiélési formák jellemzõek. Az ilyen
emberek rosszul tolerálják a hosszan tar-

tó feszültséget, erõszaknál az érzelmeket
nem képesek elfogadhatóan levezetni,
esetükben a szexualitás tekintetében a
vágyak ösztönszerû kiélése gyakori, de a
sûrû munkahelyváltás, a rendezetlen csa-
ládi élet, az alkohol- és kábítószer-haszná-

lat, s a csökkent önkontroll úgyszintén
jellemzõ rájuk.

A vallomáskényszer, az elkövetés
helyszínére történõ visszatérés, az

egyéb bûnök elkövetésének bevallása,
sõt, a durva, primitív elkövetési mód,
valamint a rejtõzködésre képtelen ter-
mészet mutatja meg: ilyen bûnözõvel ál-
lunk szemben. Velük nem egyformán
kell bánni, mivel a személyiségfejlõdés

különbözõ fokán állnak.
Ezen emberek számára
csak a „most” a fontos: a
múlt és jövõ nem létezik.
Változatos, éretlen szexu-
ális kiélés, az intimitási
igény hiánya, s a szociális
szerepek változtatására
belsõ konfliktus nélkül
történõ hajlam, amelyek
szintúgy jellegzetesek e
bûnözõi típusnál.

A jövõben az egyén
morális szintjének meg-

ítélésére a viselkedésének vizsgálata
önmagában már nem elégséges, a társa-
dalmi veszélyesség megítélésére a jövõ-
ben komplex (személyiség, biológiai,

stb.) vizsgálatok szükségesek. Ideális
lenne, ha ösztönössé vált (interiorizált)
erkölcsi normák motiválnák a szociális
magatartást. A szegénység kapcsán az
elõadó úgy véli: óriási a hivatali és az
emberi szemlélet közötti szakadék, s a
legnagyobb baj, hogy a rossz körülmé-
nyek közt élõk megtanulnak „szegény-
nek lenni”. A dolgok megváltoztatásá-
hoz csak helyben lehet tenni. Szerves
fejlõdésen alapuló, közösségi társadal-
mat szükséges kialakítanunk, amelybõl
a hitet nem szabad kihagyni, de a ké-
pességek szerinti feladatokban való
részvétel, a szülõi készségek fejlesztése,
a gyerekek mentése, a táboroztatás, a
hagyományápolás a közösségi együttlé-
tek tekintetében, valamint egy, a bûn-
megelõzési és bûnözés elleni komplex
környezetfejlesztési program kialakítá-
sa, e mellett a civil és a hivatali szervek
közötti csomópontok megtalálása len-
ne szükséges - vázolta fel a feladatokat
Kopasz Árpád. Gyimóthy Levente

Elõadás a személyiségzavaros bûnözõkrõl
Kopasz Árpád taglalta a megoldásokat az „Egészség” Szabadegyetemen

Mûalkotásokon a szõlõ és bor
A Bárka Szalon mûvészeinek nyílt csoportos kiállítása a Bormúzeumban

„Amikor megszületik egy gondolat,
majd beérik, jóízű alkotás válik belő-
le” - fogalmazott Decsi Kiss János
író, újságíró, képzőművész annak a
csoportos kiállításnak a megnyitó-
ján, amelyet a „Bor és szőlő” tema-
tikájában a Bárka Művészeti Szalon
alkotóinak munkáiból rendeztek a
Fürdőház utcai Bormúzeum emeleti
galériájában.

Decsi Kiss János kiemelte: megtisztelõ
volt számára, hogy válogathatott a kiállí-
tandó képek között, amelyek nagyon
gazdag kínálattal szolgáltak a témában.
„A közösséghez való tartozás meghatá-
rozó élményt jelent a mûvészek számá-
ra” - mondta az újságíró, majd arról is be-
szélt, hogy a Bárka célja továbbra is a ta-
nulás, a tudás fejlesztése, ahogy a bor is
kiforrja magát.

A képeket végignézve elmerenghe-
tünk Laki Erzsébet: Boroskamra címû
festményén, amelyen hordó és boros-
flaskák látványa csalja az embert a pin-
cébe, vagy Rell Kata: Várakozás címû
alkotásán, amelyen szõlõt, háttérben
az egykor Schubert János borbély- és
seborvos által építtetett, a közelmúlt-
ban felújított „csodát”, a Bormúzeu-
mot láthatjuk. Auth Lászlóné szintén

megörökítette az 1850 körül épített,
korábban fürdõházként is funkcioná-
ló épületet. A galériában láthatunk
még lenyûgözõ színekben felvillanó
dûlõket Biszákné Gáspár Erzsébet áb-
rázolásában, Juhász Ildikó képén „Dé-
di” edényeit szemlélhetjük meg, Sütõ
Károly: Életérzés címû grafikáján pe-
dig egy Dionüszosz-figurát láthatunk.
Németh István fémtechnikával készí-
tett alkotásán poharazók vonalai rajzo-
lódnak ki, de tõle egy csendéletet is lát-

hatunk. Egy újabb csendéleten, Ba-
logh László mûvén szõlõ, körte, alma
és borosedény „köszön vissza”, Orbán-
Kovács Patrícia: Ünnep címû alkotá-
sán pedig szõlõfürtök csodaszép össz-
hangja látható.

A megnyitón Víghné Rózsika a várva
várt tavaszt idézte a vendégek elé Vár-
nai Zseni: Csodák csodája címû költe-
ményével, de elõadásában Garay János:
Szegszárdi bordalának részletét is meg-
hallgathattuk. Gyimóthy Levente

Aranykönyvi felhívás
Szekszárd Város Aranykönyvébe törté-
nõ bejegyzéshez Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata a város
aranykönyvérõl szóló 14/2011.(IV.12)
rendelete alapján várja a város polgára-
inak, közösségeinek, valamint intéz-
ményeinek, gazdasági, társadalmi és
egyéb szervezeteinek javaslatait a
2012-es naptári év megörökítésre ér-
demes eseményeirõl. A kellõen indo-
kolt javaslatokat április 22-ig juttathat-
ják el dr. Dobos Gyula ny. levéltár-igaz-
gatónak postai úton (7100 Szekszárd,
Bródy köz 21.), a borítékra írják rá:
Aranykönyvi javaslat) vagy elektroni-
kus levélben: dob6612@mail.iif.hu.

Ortopédiai szûrés
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozat a nagy ér-
deklõdésre tekintettel ismét ingyenes
ortopédiai szûrést és vizsgálatot szervez
április 23-án és április 30-án. Elõzetes
bejelentkezés keddi és pénteki napo-
kon, 8-10 óráig a mûvelõdési  házban
(Szent István tér 15-17.) található irodá-
ban, vagy a 20/415-4867-es telefonszá-
mon. A vizsgálatot ortopéd szakorvos
végzi, gyógycipõ felírására is lehetõség
van. A szervezõk szeretettel várnak min-
den érdeklõdõt.

Decsi Kiss János ajánlotta a tárlatot az érdeklõdõk figyelmébe



10 2013. április 14.AJÁNLÓ



112013. április 14. ÉRDEKLI? BEMUTATJUK!

Fogy a pénz, fogy a türelem
Dr. Szegesdi Judit: A házastársak egymástól válnak, nem a gyerekektõl

Pongrácz Zsófia, a megyei ÁMK Ta-
nulási Képességet Vizsgáló Szakér-
tői Bizottságának vezetője dr.
Szegesdi Judit ügyvédet kérte, ossza
meg az olvasókkal abbéli tapaszta-
latát, hogy a recesszió változtatott-
e a perek - főként a gyermek-elhelye-
zési ügyek - számán, illetve stílusán?

- Az utóbbi idõben miként alakultak
városunkban a gyermek elhelyezése
iránti perek? 

- Induljunk a házasságok felbontásá-
val. Bármilyen meglepõ, a Szekszárdi Já-
rásbíróságon (illetékességi területe
nagyjából megegyezik a volt városi bí-
róságéval) az elmúlt három esztendõ-
ben mintegy negyedével csökkent a
számuk, és a gyerekelhelyezés iránti pe-
rek is hasonló mértékben csökkentek.
A gyerek elhelyezésének megváltozta-
tására indult perek száma szintén keve-
sebb volt. Ez azt jelenti, hogy a gyermek
vagy megegyezéssel, vagy bírói döntés-
sel került egyik szülõhöz. Idõvel a má-
sik fél szerint volt társa körülményei
romlottak, ezért kérelmezi, hogy az el-
helyezést ennek tükrében változtassa
meg a bíróság. Az erre vonatkozó adat
szerint a 2010-es perszám 20 volt, a
2012-es pedig 13. 

- Mindezek összefüggésbe hozhatóak
az emberek romló anyagi helyzetével?

- Hogyne. Az anyagi bizonytalanság
elképesztõ módon megmételyezi az
emberi viszonyokat. A válások számá-
nak csökkenése a létbizonytalansággal
oly módon is összefügghet, hogy a há-
zaspárok kényszerbõl maradnak egy fe-
dél alatt, mert a válási költségekre sem
jut pénzük, nem hogy a különköltözés-
re. Józan belátásuk szerint ketten még
valahogy ki tudják fizetni a rezsit, a hi-
telrészleteket, de ha elválnak? A gyûlö-
let mellett gyakran csak a mínuszt oszt-
ják el, mert például lakáshitelük megha-
ladja jelenlegi otthonuk értékét. Ettõl
az emberi kapcsolatokat megmérgezõ
recessziótól függetlenül sem volt jó vé-
leményem az együttélés minõségérõl,
mert azt tapasztalom, egyre felszíneseb-
bek az emberi viszonyok. A házastársak
alig beszélik meg egymással a napi dol-
gokat, a problémák mélyét még csak
nem is érintik...

- Valahol ki kell adniuk a gyötrõ kín-
jaikat...

- Nincs kinek elmondaniuk sérel-
meiket, fájdalmaikat, ezért nálam, az

idegennél „szabadulnak fel”. Mintha
átszakadt volna a gát, ömlik belõlük a
szó. Nem az adott ügyet alátámasztó
tényekre szorítkoznak, hanem el-
mondják teljes történetüket, ami né-
mi megkönnyebbülést is nyújthat szá-
mukra.

- Itt is szerepet játszik az anyagi bi-
zonytalanság?

- Persze. A mondás szerint a pénz
nem boldogít, ám ha tartósan nincs, az
megnyomorítja az embert. Minél job-
ban fogy a pénz, annál jobban fogy a tü-
relem. Ezzel is magyarázható a perek
olykor minõsíthetetlen stílusa. Még én,
a „szókimondó” is bizony elcsodálko-
zom rajta.

- A bíróság helyszíne, légköre nem
visszatartó erõ?

- Nem. Amíg régen öltönyben jelen-
tek meg a bíróságon az emberek, mos-
tanában már láttam strandpapucs és
bermuda összeállítást. Akad, akitõl
meg kell kérdeznem, milyen öltözet-
ben szándékozik a tárgyalásra menni. A
legborzasztóbb amúgy nem is a stílus,
hanem hogy ezekben a perekben a
volt, vagy válófélben levõ házastársak
nem átallják eszközként használni a
gyereket.

- Ezt hogyan kell érteni?
- Van, aki úgy fogalmaz: azért nem

vált el idáig, mert a gyerek érdekét tar-
totta szem elõtt. Megjegyzem, egy rossz
kapcsolat erõszakos fenntartása a gye-
reknek árt leginkább. A felek sok eset-

ben csak takaróznak a gyerekek érde-
kével, holott ezzel a döntésképtelensé-
güket magyarázzák. A lényeget kéne át-
érezniük, miszerint egymástól, nem pe-
dig a gyerektõl válnak el.

- Egy pillanatra eltûnõdött...
- Nem vagyok mindenáron váláspár-

ti, így azt mondom, ha elfogadhatóvá,
elviselhetõvé lehet tenni az adott kap-
csolatot, akkor fenn kell tartani. Javítá-
sára vannak technikák, szükséges a jól
felkészült pszichológusoktól, vagy a
családsegítõ szolgálattól segítséget
kérni. Csak azt kéne belátni, hogy
ilyen esetekben a pároknak együtt kell
kérni a támogatást, és szintén együtt
kell eljárniuk a beszélgetésekre. Sok
férfi ezt elutasítja, így nem jutnak egy-
rõl a kettõre.

- Miért zárkóznak el a férfiak a pszi-
chológustól?

- Mert azt mondják: „én nem vagyok
hülye”. Aki pszichológushoz fordul,
nem hülye. Mert ha baj van a látásával,
elmegy a szemészetre, ha fáj a foga, föl-
keresi a fogorvost. Ám ha az emberi lé-
lekkel van gond, nem megy sehova,
mert „megbélyegezve” érezné magát.
Hát ez a hülyeség! 

- A gyerekelhelyezési ügyekben is fel-
fedezhetõek az anyagi szempontok? 

- Olykor igen. Ugyanis aki eddig gye-
rektartásdíjat fizetett, úgy hiszi, ha ná-
la helyezik el a közös gyermeket, neki
jobb lesz, mert megszabadul a szóban
forgó díj fizetésétõl. Ez rossz gondolko-

dás, hiszen a gyerekrõl való gondosko-
dás általában többe kerül a korábban fi-
zetett összegnél.

- Viszont gyermekét nem kéthetente,
hanem naponta látja...

- Örvendetes, hogy a bírósági gya-
korlat arra tendál, hogy nem csak két-
hetenkénti és nem csupán hétvégi „lát-
hatást” jelöl meg, hanem közte egy-egy
hétköznapot is. Az is örömteli, hogy er-
re egyre több a szülõi - fõként apai -
igény, mert a kicsik zömmel az anyánál
kerülnek elhelyezésre. No nem azért,
mert a bíróságok nõpártiak. 

- Szegesdi Judit miért a jogi egyete-
met választotta és miért lett ügyvéd?

- Hát ezt nehéz pontosan megmon-
dani. Annak idején apám elkezdett jo-
got tanulni, de amikor 1929-ben kitört
a gazdasági válság, anyagiak híján abba
kellett hagynia. Ez azonban nem szegte
kedvét, másutt folytatta tanulmányait,
katonatiszt lett. Gimnazista voltam,
amikor apám megszakadt jogi tanul-
mányairól értesültem, talán ezért kerí-
tett hatalmába a gondolat. Már akkor,
sõt korábban is véleményt mertem
mondani, jól kifejezve magamat, ami
ezen a pályán igen fontos.

- Miért éppen ügyvéd?
- Már az egyetemi évek alatt eldöntöt-

tem, 11 évig mégis jogtanácsosként
mûködtem, mert abban az idõben nem
juthatott be bárki a kamarába. Azt a 11
évet „gyarmati szolgálatként” szoktam
emlegetni, bár a munkámat akkor is
szívvel-lélekkel végeztem.

- Boldogságot jelenthetett, amikor a
sokadik beiktatási kérvényét elfo-
gadták.

- Valóban nagy öröm volt, de tudni
kell, hogy az ügyvédi munka lelkileg
igen megterhelõ, bármennyire is pró-
bálok távolságot tartani klienseimtõl.
Az is igaz, ha az ügyvéd az adott ügybe
valamilyen mértékig nem éli bele ma-
gát, akkor nem érzi sajátjának a kázust.

- Kinek adja át a jelképes stafétabo-
tot?

- Póla Károly nyugalmazott matema-
tika-fizika szakos középiskolai tanár-
nak, aki hangos szó nélkül tudta kordá-
ban tartani a diákokat, s akinek becs-
ületbeli ügyet jelentett, hogy tantárgyát
elsajátítsuk.  V. Horváth Mária
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Brass Band-koncert
A szekszárdi Alisca
Brass Band szere-
tettel meghív min-
den érdeklõdõt áp-
rilis 20-án, szomba-
ton 16 órakor a
Garay János Gim-
názium dísztermé-
ben tartandó hangversenyére. Vezé-
nyel: Kovács Zsolt.

A belépés díjtalan, adományokat kö-
szönettel elfogadnak.

Mi muzsikus lelkek
„Mi muzsikus lelkek...” címmel Radnai
Erzsébet és Kovács Gergõ operett-, mu-
sical- és dalestje lesz április 19-én 19
órakor a mûvelõdési ház dísztermében
(Szent István tér 15-17.). Közremûkö-
dik: Lányi Péter zongoramûvész és Or-
bán György elõadómûvész. Jegyek 800
Ft-os áron a mûvelõdési ház informáci-
óján és az elõadás elõtt a helyszínen
kaphatók.

Siliga nótaest
A Babits Mihály Kulturális Központ Szek-
szárdi  Magyarnóta Klubja „Tiszta fehér
oltár, avagy a muzsikusnak dalból van a
lelke” címmel nótaestet rendez Siliga
Miklós zeneszerzõ dalaiból, nótáiból áp-
rilis 27-én (szombaton) 18 órakor, a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ díszter-
mében (Szent István tér 15-17.)

Közremûködik: Csepregi Péter,
Hauszer Beáta, Kiss Dezsõ, Lukács Tí-
mea, Németi Pál, valamint a magyarnóta
klub tagjai. Jegyek 1200 Ft-os áron kap-
hatók a kulturális központ információ-
ján, és elõadás elõtt a helyszínen.

A Gyár: fotókiállítás
Megérkezett Szekszárdra Tamási Gábor
fotómûvész Budapesten nagy sikert ara-
tott kiállítása, mely az egykori Csepel Vas-
és Fémmûvek jelen állapotát és utóéletét
mutatja be.

A tárlatot április 18-án, csütörtökön
15 órakor prof. Horváth Béla egyetemi
tanár, dékán nyitja meg, egyben bemu-
tatva azt a verses fotóalbumot, melyet
Rekviem címmel Kis Pál István szekszár-
di költõvel közösen készített a kiváló
fotós. A látványos és reprezentatív kiál-
lításnak a PTE Illyés Gyula Kar aulája ad
teret és méltó környezetet. A tárlat
április 26-ig, az intézmény nyitvatartási
idejében tekinthetõ meg.

Budapest, Szeged, Pécs, Debrecen és Mis-
kolc után Szekszárdon is jön a Slam Po-
etry (egy olyan esemény, ahol a résztve-
võk saját verseiket, mûveiket adják elõ
pár percben, és ezek után értékelik egy-
mást). Április 27-én, szombaton a Zrínyi
Sörkertben (Zrínyi u. 1.) tartják az I. Szek-
szárdi Slam Poetry estet, kapunyitás 17
órakor, elõadások kezdete 20 óra. A téma:

a kor (pl.: generációk, fiatalkor, öregkor,
stb.). Nevezés: április 20-ig, csak e-mail-
ben (aliscaslam@gmail.com).

Az elsõ három helyezett részesül díja-
zásban és egy közönségdíj is gazdára ta-
lál. Zene: White Dice Rockabilly Band
(rockabilly), DJ Kaotik (hip-hop, RnB).
További információ: 20/456- 5027,
20/851- 9510, www.slampoetry.hu.

I. Szekszárdi Slam Poetry est

Léleképítõ
„Egy díj-birkózó
világraszóló pa-
norámája” cím-
mel Szaniszló Fe-
renc, az ECHO
TV mûsorveze-
tõje, a Világpano-
ráma fõszerkesz-
tõje tart elõadást
a Léleképítõ sorozat következõ alkal-
mán, április 15-én, hétfõn 18 órai kez-
dettel a Garay János Gimnázium dísz-
termében.

A következõ alkalmak elõadói: Kéri
Edit (május 13.), dr. Bakay Kornél (júni-
us 3.). A belépés díjtalan.
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"Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne aka-
dályozzátok õket, mert ilyeneké az Isten országa!"
(Lukács evangéliuma 18,16)
Milyen sokszor hallom szülõk véleményét: „Ó, majd
a gyerek eldönti, ha nagy lesz, hogy akar-e vallásos len-
ni!” „A vallás olyan felnõttes, sõt öreges dolog, ráér
még a gyerek erre!”
Az apostolok is hasonlóan gondolkodhattak, amikor
távol akarták tartani Jézustól a gyerekeket. Jézus sza-
va azonban másra inti követõit, szülõket és tanítványo-
kat egyaránt: „Engedjétek hozzám jönni a gyermeke-
ket!” Hogy miért? Ennek több oka, magyarázata van.
Jézus különös szeretettel vette körül a legkisebbeket,
mert jól ismerte õket. A gyermek ugyanis tele van tu-
dásvággyal, kíváncsisággal, bizalommal. A gyermeki
gondolkodásban még helye van a kibeszélhetetlen-
nek, a megmagyarázhatatlannak, a csak megsejthetõ-
nek úgy, mint megtapasztalható és megélhetõ valóság-
nak. Amit a felnõtti korlátok között már nem enge-
dünk életünkben hatni, azt a gyermek komolyan ve-

szi és gazdaggá, színessé, élhetõvé teszi általa saját vi-
lágát. Jézus ezért hívja a gyermekeket: õk még rá mer-
nek kérdezni a lényegre - mi már tudjuk (?), mi a lé-
nyeg. A gyermek még látja a hópihe szépségét, mi
csak a bosszúságot ismerjük, mert tavasszal havat kell
lapátolnunk. Õ még bízik a nagyokban, mi már sen-
kiben és semmiben sem, magunkban a legkevésbé. A
gyermek még nyitott a transzcendens, az Isten felé, mi
már kifogásokat, érveket és követeléseket sorolunk.
Jézus magához hívja a gyermekeket azért, hogy cso-
dálatos kis lényük vonásaiban felmutassa, miben is
rejtõzik Isten országa. Hogy felmutassa, a mi elfelej-
tett, de szívünk mélyén talán visszasírt békességet.
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!”  - mondja Jé-
zus, - „… és ne tiltsátok õket!” Hiszen övék a jövõ, ben-
nük látjuk mi is a jövõnket. Õk azok, akik felnövekedve
gondunkat viselik majd, gyermekeknek adnak életet, új
világot építenek. Hogyan hordozhatnák e súlyos felada-

tot becsülettel, ha nincsen honnan erõt meríteni hoz-
zá? Jézus magához hívja a kicsinyeket, mert életét is oda-
adó szeretetével üzeni, hogy szeretete nem csak szép be-
széd, hanem megélt valóság. S aki Isten szeretetén tájé-
kozódik, azt nem hajtja ide, s tova a tanítás, az ideológi-
ák, a közvélemény akármi szele, hanem tartással, aján-
dékba kapott belsõ erõvel tud szembenézni a próbák-
kal, tud megállni, ember maradni a csábítások közepet-
te. Akinek önismerete és önértékelése abból fakad, hogy
Isten önmagát is érte adó módon szereti, az képes lesz
szeretetet adni minden körülmények között.
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!”  - mond-
ja Jézus 2000 év óta. Földrejöttével, halálával és feltá-
madásával megnyitotta elõttünk - mindenkori gyer-
mekek elõtt - az életnek egy olyan dimenzióját, amit
test és vér nem örökölhet. Aki viszont hittel, gyerme-
ki hittel megragadja azt, annak inflációmentes, örök
gazdagságot, örök és biztos alapot ad - ajándékul.

Kaszóné Kovács Karola
református lelkész

Evangélium

„Engedjétek hozzám jönni”

E heti rejtvényünk megfejtését április 22-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.). Március 31-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Vincent van Gogh, Napraforgók”.A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert:

Hepp Hajnalka (Szekszárd, Alisca u. 28.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

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

Pályázati feltételek:
- kizárólag saját készítésû digitális,

vagy digitalizált kép nyújtható be (évsza-
konként minimum két fényképpel);

- pályázni a Szekszárdi borvidék dûlõ-
it, szõlõtermõ területeit bemutató tájké-
pekkel lehet;

Nevezési díj: 2500 Ft/pályázó. Ama-
tõr és profi fotósok egyaránt pályázhat-
nak. A képek készítésének ideje 2010-
nél nem lehet régebbi. Beküldési határ-
idõ: 2013. augusztus 31. További részle-
tek: www.vagyonkezelokft.hu

Közgyûlés
A Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület vezetõsége értesí-
ti tagjait, hogy az egyesület április 29-
én, 17.30 órai kezdettel tartja 2013. évi
közgyûlését a belvárosi plébánián (Béla
király tér 9.).

A tisztségviselõk megválasztása mel-
lett a közgyûlés elé kerül többek kö-
zött a 2013. évi költségvetés, az egyesü-
let idei munkaterve is. Amennyiben a
közgyûlés határozatképtelen, az ismé-
telt közgyûlés 19 órakor, Bíró László
püspök úr szentmiséje után kerül
megtartásra. A közgyûlés nyilvános,
szeretettel várnak minden érdeklõdõt
és új belépõt.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésének 30/2013. (II. 28.) számú határozata alapján ér-
tesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2013/2014. nevelési
évre Szekszárd város óvodáiba a beíratás

22001122..  áápprriilliiss  2222--éénn  ((hhééttffőő))  88..0000––1177..0000  óórrááiigg
22001122..  áápprriilliiss  2233--áánn  ((kkeedddd))  88..0000––1177..0000  óórrááiigg

lesz a következő helyszíneken:

I. 11..  SSzzáámmúú  ÓÓvvooddaa  KKiinnddeerrggaarrtteenn  SSzzeekksszzáárrdd,,
KKööllccsseeyy  llttpp..  1155..  (tel.: 74/528-900)
Hozzá tartozó telephelyek: Kölcsey ltp. 15.
Wosinsky ltp. 4. (német nemzetiségi nevelés)
Bajcsy-Zs. u. 6. 
MMűűkkööddééssii  ((ffeellvvéétteellii))  kköörrzzeettee:: a melléklet szerinti 1.

számú óvodai körzet

II. 22..  SSzzáámmúú  ÓÓvvooddaa  ééss  BBööllccssőőddee  SSzzeekksszzáárrdd,,
MMéérreeyy  uu..  3377––3399..  (tel.: 74/511-255)
Hozzá tartozó telephelyek: Mérey u. 37–39.
Kadarka u. 100. 
MMűűkkööddééssii  ((ffeellvvéétteellii))  kköörrzzeettee:: a melléklet szerinti 2.

számú óvodai körzet

III. GGyyeerrmmeekklláánncc  ÓÓvvooddaa  SSzzeekksszzáárrdd,,  PPeerrcczzeell  uu..  22..
(tel.: 74/512-251)
Hozzá tartozó telephelyek: Perczel u. 2.
Kecskés F. u. 11. (Kertváros)
Óvoda u. 5. (Szőlőhegy)
MMűűkkööddééssii  ((ffeellvvéétteellii))  kköörrzzeettee:: a melléklet szerinti 3.

számú óvodai körzet

IV. WWuunnddeerrllaanndd  ÓÓvvooddaa  SSzzeekksszzáárrdd,,  WWeesssseelléénnyyii  uu..  1199..
a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája (tel.:

74/510-982, német nemzetiségi nevelés)

V. PPTTEE  IIllllyyééss  GGyyuullaa  GGyyaakkoorrllóóiisskkoollaa,,  AAllaappffookkúú  MMűűvvéésszzee--

ttii  IIsskkoollaa  ééss  GGyyaakkoorrllóóóóvvooddaa  SSzzeekksszzáárrdd,,  MMááttyyááss  kkiirráállyy  uu..  55..
(tel.: 74/528-337, 74/528-338)

VI. SSzzeenntt  JJóózzsseeff  KKaattoolliikkuuss  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa,, KKaatthhoolliisscchhee
GGrruunnddsscchhuullee  ééss  SSzzeenntt  RRiittaa  KKaattoolliikkuuss  ÓÓvvooddaa  SSzzeekksszzáárrdd,,  
GGaarraayy  ttéérr  99..  ((tteell..::  7744//331111--442211))

Hozzátartozó épület: Kecskés F. u. 9. 

VII. „AAzz  éénn  oovviimm””  ÓÓvvooddaa  ééss  BBööllccssőőddee  SSzzeekksszzáárrdd,,
MMéérreeyy  uu..  99..  (tel.: 74/412-489, német nemzetiségi
nevelés)

VIII. SSzzeekksszzáárrddii  WWaallddoorrff  ÓÓvvooddaa,,  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ééss
AAllaappffookkúú  MMűűvvéésszzeettookkttaattáássii  IInnttéézzmméénnyy  SSzzeekksszzáárrdd,,

GGrróóff  PP..  uu..  2233..  (tel.: 74/410-529)

AA  bbeeíírraattáásshhoozz  sszzüükkssééggeess::
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány,
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolványa, valamint
- a gyermek orvosi igazolása.

LLeehheettőősséégg  sszzeerriinntt  aa  sszzüüllőő  vviiggyyee  mmaaggáávvaall  bbeeíírraattaannddóó  ggyyeerr--
mmeekkéétt..

KKöötteelleezzőő  bbeeíírraattnnii  aazztt  aa  ggyyeerrmmeekkeett,,  aakkii  aa  22001133..  éévv  ffoollyyaa--
mmáánn  ööttööddiikk  éélleettéévvéétt  bbeettööllttii  és eddig nem járt óvodába.
Abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét
betölti, a nevelési év kezdő
napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt ven-
ni.
Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének
nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható el-
lene.

BBeeíírraatthhaattóó  aazz  aa  ggyyeerrmmeekk,,  aakkii  hhaarrmmaaddiikk  éélleettéévvéétt  22001133..
aauugguusszzttuuss  3311..  nnaappjjááiigg  bbeettööllttii,,
illetőleg 2013. december 31. napjáig tölti be, és felvétel-
ét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.

- A 2014. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévü-
ket betöltő gyermekek szülei is
ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.

- A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körze-
téhez tartozó gyermeket, a
gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el.
A működési (felvételi) körzettel nem rendelkező óvoda a
város egész lakóterületéről fogadja a gyermekeket.

Az óvodai felvételről az óvodák a beíratást követő egyez-
tetés után, 2013. május 15-ig értesítik a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15
napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda
fenntartójához.

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tud-
nivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, vala-
mint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen
közzéteszik.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek
óvodai felvételével kapcsolatban érdeklődjön a választott
óvodában.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirde-
tett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az elő-
jegyzésbe vételt.

DDrr..  GGööttttlliinnggeerr  IIssttvváánn  ss..kk..
aalljjeeggyyzzőő

1. SZÁMÚ ÓVODAI KÖRZET – 1. SZÁMÚ ÓVODA KINDERGARTEN, KÖLCSEY
LTP. 15. Aranytó u., Árpád u., Augusz I. u., Bajcsy-Zs. u., Balassa u., Bárányfok,
Béketelep u., Berzsenyi u., Bogyiszlói út, Borrév, Csaba u., Damjanich u., Garay
tér, Hunyadi u., Józsefpuszta, Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Kinizsi u., Kis-
korzó tér, Korsófölde u., Kölcsey ltp., Liszt tér, Luther tér, Mátyás király u., Mészá-
ros L. u., Nyámándpuszta, Ózsákpuszta, Petőfi S. u., Pollack M. ltp., Pollack M.
u. páratlan oldala, Pollack M. u. páros oldala 2–72. számig, Rákóczi u. páratlan
oldala 1–47. számig, Sport u., Széchenyi u. páros oldala 2–38. számig, Szent Ist-
ván tér, Szentmiklósi út, Szluha Gy. u., Tavasz u., Tinódi u., Toldi u., Tompa u.,
Tormay B. u., Wosinsky Mór ltp., Zrínyi u. páratlan oldala 1–47. számig, Zrínyi u.
páros oldala 2–42. számig.

2. SZÁMÚ ÓVODAI KÖRZET – 2. SZÁMÚ ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE, MÉREY U.
37–39. Akácfa u., Babits M. u., Bagóvölgy, Baka u., Bakony u., Bálint köz,
Balparászta, Balremete, Bartina köz, Bartina u., Bartók B. u., Batthyány u., Béla király
tér, Benedek apát u., Benedekvölgy, Dr. Berze Nagy J. u., Bethlen G. u., Bikavér u.,
Bocskai köz, Bocskai u., Bodza u., Bólyai J. u., Bor u., Borkút, Borzsák E. u., Bottyán-
hegyi lakótelep, Bükk u., Csapó D. u., Cserfa u., Cserhát u., Csonka u., Dicenty D. u.,
Diófa u., Dorogi köz, Dózsa Gy. u., Dűlő u., Előhegy, Előhegyi u., Erkel F. u., Esze T. u.,
Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy, Flórián u., Fukszvölgy, Fürdőház u., Fürt u., Gárdonyi
G. u., Halász B. u., Hársfa u., Herman O. u.,  Hidaspetre, Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u.,
Hrabovszky u., Illyés Gy. u., Jelky A. u., Jobbparászta, Jobbremete, József A. u., Kablár
köz, Kadarka köz, Kadarka ltp., Kadarka u., Kálvin tér, Kandó K. u., Kapisztrán u., Ká-
polna tér, Katona J. u., Kemény S. u., Kerékhegy, Kerékhegy u., Kisbödő u., Kisbödő-
hegy u., Kiskadarka u., Kiss J. u., Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth
L. u., Kőrösi Csoma S. u., Landler J. u., Leopold L. u., Liszt F. u., Lisztes u., Lisztesvölgy,
Lőtéri köz, Madách I. u., Martos F. u., Mecsek u., Mérey u., Mocfa, Muskotály u.,
Nagybödő u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Nyár u., Palánk, Palánki hegy, Palánki út,
Parászta u., Páskum u., Pásztoru., Patak u., Pázmány tér, Pince u., Pollack M. u. páros
oldala 74. számtól végig, Présház u., Puskás T. köz, Puskás T. u., Rákóczi u. pá-

ratlan oldala 49. számtól végig, Rákóczi u. páros oldala, Remete u., Rizling u.,
Rózsa u., Rózsamáj u., Rövidvölgy, Ságvári E. u., Sauli-völgy, Séd köz, Selyem u.,
Semmelweis u., Soós S. u., Szakály testvérek u., Szalai völgy, Szászipuszta,  Szé-
chenyi u. páratlan oldala 1-37. számig, Székely B. u., Szent László u., Szücsény-
szurdik., Szüret u., Táncsics M. köz, Táncsics M. u., Tanya u., Tolnai L. u., Újfalussy
I. u., Vak Bottyán u., Vár köz, Vendel u., Vörösmarty u., Wigand J. tér, Zápor köz,
Zápor u., Zöldkert u., Zrínyi u. páratlan oldala 49. számtól végig, Zrínyi u. páros
oldala 44. számtól végig.

3. SZÁMÚ ÓVODAI KÖRZET – GYERMEKLÁNC ÓVODA, PERCZEL U. 2. Ady
E. u., Alisca u., Alkony u., Alkotmány u., Allende u., Almás, Alpári Gy. u., Arany J. u.,
Árnyas u., Árok u., Bakta, Bakta köz, Baranya-völgy, Barát J. u., Barátság u., Baráz-
da u., Bátaszéki út, Bem u., Bencze F. u., Benczúr u., Bercsényi u., Béri B. Á. u.,
Bertók Róbertné u., Bezerédj u., Bodzás, Bródy köz, Bródy S. u., Cinka, Cinka u.,
Csalogány u., Csap u., Csatár, Csatári u., Csébi fiúk u., Csend u., Cseri J. u., Cso-
bolyó utca, Csokonai u., Csopak u., Csötönyi-völgy, Dobó u., Domb u., Ebes u.,
Ebespuszta, Epreskert u., Fagyöngy u., Faluhely, Fáy A. u., Flach I. u., Gemenc u.,
Gesztenyés, Görögszó, Gróf P. u., Gurovica, Gyertyányos, Gyűszűvölgy, Halasi A. u.,
Harang u., Harmat u., Háry J. u., Hébér utca, Hegyalja u., Dr. Hirling Á. u., Holdfény
u., Hollós u., Holub u., Honvéd u., Ibolya u., Istifán gödre u., Ivánvölgy, Jókai u., Ka-
cor utca, Kalász u., Kálvária u., Kecskés F. u., Kerámia u., Kertész u., Kilátó u., Kis-
faludy u., Kövendi S. u., Kurta u., Kuruc u., Lajos király u., Lehel u., Levendula u.,
Lugas u., Magyar S. u., Major u., Május 1. u., Mester u., Mikes u., Móricz Zs. u.,
Munkácsy u., Muskátli u., Dr. Nagy István u., Napfény u., Népfront u.,  Ocskó L. u.,
Otthon u., Óvoda u., Perczel M. u., Porkoláb-völgy, Prantner J. u., Puttonyos u.,
Rozsnyai M. u., Sárköz u., Szabó D. u., Széchenyi u. 39. számtól mindkét oldal vé-
gig, Szekér u., Dr. Szentgáli Gy. u., Szérű u., Szilas u., Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő
u., Szőlőhegy, Szőlőhegy u., Tartsay V. ltp., Tartsay V. u., Dr. Tóth L. u., Tóth-völgy,
Tüske u., Tüzér u., Vadász u., Vasvári u., Venyige u., Vessző u., Vincellér u., Vitéz
u., Völgy u.,  Wesselényi u., Ybl M. ltp., Ybl M. u., Zengő u., Zöldfa.

FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRA

Az egyes óvodai körzetekhez tartozó utcák a 2013–2014-es nevelési évre
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Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl

szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §- a ér-
telmében a tartás helye szerint illetékes
települési önkormányzat - ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében, illet-
ve a veszettség elleni oltás járványvédel-
mi vonatkozásaira való tekintettel - há-
rom évente legalább egy alkalom-
mal ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás alapján az önkor-
mányzat helyi elektronikus nyilvántar-
tást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és
más személyek jogainak, személyes biz-
tonságának és tulajdonának védelme,
valamint ebrendészeti és állatvédelmi

feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az
ebösszeíráskor köteles a törvényben
meghatározott adatokat a települési ön-
kormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2013. évi ebösszeírás céljából
kérem a Szekszárd közigazgatási
területén tartott ebek tulajdonosa-
it/tartóit, hogy szíveskedjenek -
ebenként - kitölteni az
„Ebösszeírási adatlap 2013” nyom-
tatványt, és azt  2013. május 31-ig
Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalához eljuttatni
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.; sze-
mélyesen leadható a Polgármesteri Hi-

vatal portáján, illetve ügyfélszolgála-
tán). Az „Ebösszeírás adatlap 2013” le-
tölthetõ a www.szekszard.hu városi
portál közügyek oldaláról, illetve besze-
rezhetõ a Polgármesteri Hivatal portá-
ján, illetve ügyfélszolgálatán is. A letöl-
tött adatlap elektronikus úton is továb-
bítható az ebosszeiras2013@szek-
szard.hu e-mail címre.

Az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesíthetõ a meghirdetett eboltá-
sok helyszínén közremûködõ
munkatársunknál.

A fentieken túl ismételten felhívom a
Tisztelt Ebtartók figyelmét arra is, hogy
2013. január 1-jén hatályba lépett a kedv-

telésbõl tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szóló 41/2010. (II.10.)
Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése,
mely szerint a négy hónaposnál idõsebb
eb csak transzponderrel (bõr alá ültetett
mikrochip) megjelölve tartható.

Tájékoztatom a Tisztelt Eb-
tartókat, hogy mind az adatszolgál-
tatási kötelezettség teljesítését,
mind az ebek transzponderrel tör-
tént ellátását 2013. júniusától a jegy-
zõ szúrópróbaszerûen ellenõrzi.

Együttmûködését és adatszolgáltatá-
sát köszönöm!

Dr. Göttlinger István
aljegyzõ

Felhívás ebtartók számára adatlap kitöltésére

Ebek veszettség
elleni oltása 2013.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy
Szekszárdon 2013. április 15. és 24. kö-
zött tartják a kutyák veszettség elleni
összevezetett oltását. Az oltások ára
2800 Ft. Felhívjuk a tisztelt állattartók
figyelmét, hogy 2013. január 1-tõl a ve-
szettség elleni kötelezõ oltás csak
mikrochippel ellátott kutyának adható.
A fenti idõszakban az oltásokat végzõ ál-
latorvosok kedvezményes, 2800 Ft/eb
áron vállalják 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 idõ-
pontokban és helyszíneken:

Április 15., 7.00-8.00: Böllérbolt, Al-
kotmány 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, buszfor-
duló,

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

Április 19., 7.00-7.15: Palánk, kommu-
nális; 7.15-7.30: Mocfa csárda; 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: Ózsák-
puszta; 8.00-8.30: Keselyûs; 8.35-8.50:
Béketelep.

Április 23., 7.00-7.30: Jobbparászta.
Április15. és 24. között rendelési idõ-

ben: újvárosi állatorvosi rendelõ.
Pótoltás: április 24., 18.00-20.00:

Hirling Á. u. 1.
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A kis Ficza újabb nagy „dobása” Monzában
A szekszárdi tehetség a Zengõ Motorsport színeiben Eb-futamokon bizonyíthat

A várakozás és a vágyakozás bizser-
gető érzésével várta sorsának ala-
kulását a magyar túraautózás egyik
legnagyobb tehetségének tartott
szekszárdi ifj. Ficza Ferenc.

Tavaly mindössze 15 évesen elõbb a ma-
gyar bajnokságon aratott futamgyõzel-
meivel, aztán beugróként a monzai
ETCC (túraautó Európa-bajnokság) ver-
senyen elért harmadik helyével váltotta
ki a sportág rajongóinak elismerését. A
még jogosítvánnyal sem rendelkezõ fia-
talember - aki nem keveset örökölt édes-
apjától - valóban erre a sportra született.
Persze, mit ér az adottság, a száguldás-
hoz szükséges különleges érzék, ha vala-
ki mögött nem sorakozik föl egy komo-
lyabb istálló? Hányan kénytelenek le-
mondani emiatt az álmaikról - különö-
sen határainkon belül? Azt azért jó esély-
lyel sejteni lehetett, hogy a tavaly üstö-
kösként berobbant szekszárdi fiatal nem
marad, egyszerûen nem maradhat szer-
zõdés nélkül 2013-ra.

- Nagy öröm számunkra, hogy itthon
maradhattunk, és a Zengõ Motorsport
segítségét, támogatását, szakértelmét
és mindennemû segítségét élvezhetjük
- jegyezte meg az édesapa, Ficza Ferenc,
korábbi sokszoros bajnok autóverseny-
zõ. -  Nem kis dolog egy csapatban lenni
a sportág elsõ számú hazai képviselõjé-
vel, Michelisz Norberttel, aki már világ-
bajnoki futamot is nyert, s akinek sze-
replését óriási érdeklõdés övezi ideha-
za. Igazi példakép a fiatal generáció szá-
mára. A Zengõ Motorsport - amely az
egyik, hanem a legkomolyabb hátterû
istálló Magyarországon - a már egy éve
versenyzõ Nagy Norbert mellett karolta
fel a fiamat, mert komoly fantáziát lát-

nak benne. Azt hiszem, a sportág jelen-
legi hazai helyzetében nem lehetünk
eléggé hálásak ezért Zengõ Zoltán tulaj-
donosnak, s az általa évek alatt felépített
teamnek. 

Bravúros ötödik hely
A Zengõ Junior Team tagjaként a kis

Ficzát benevezték a túraautó világbaj-
nokság „elõszobájának” számító ETCC
futamokra, egészen pontosan ötre. A
2013-as „debütáláson” már túl is van a
Bezerédj István Kereskedelmi Szakkö-
zépiskola tanulója. Monza számára jó
ómen, hisz a nemzetközi porondon ott
tette le a névjegyét. Ez azonban egészen
más helyzet volt, mint tavaly az Alfával.
Ferike gyakorlatilag az olasz futam pén-
teki szabadedzésen, majd a másnapi
idõmérõn ismerkedett új versenygépé-
vel, a majd 300 lóerõs gyári Seat
Leonnal. A kormányváltós autó vezetése
a fiatal pilóta szerint nem igényelt olyan

fizikai felkészültsé-
get mint a tavalyi
autó. Ifj. Ficza azon-
ban semmit sem bí-
zott a véletlenre, a
lehetõ legjobban
felkészülve várta az
SMT kategória rajt-
ját. Különbözõ
szankciók miatt
azonban csak a 16.
helyrõl rajtolhatott,
ráadásul rövid ideje
maradt összebarát-
kozni az új kocsival,
s ez nem sok jóval
kecsegtetett ETCC-s
bemutatkozást ille-

tõen. S ehhez képest azonban már az el-
sõ futamban felküzdötte magát a 8.
helyre, és mindent egybevetve, az ösz-
szes versenykört alapul véve a szekszár-
di tehetség jegyezte a második leggyor-
sabb kört a monzai ringen. Gyorsasága
a második futamban kategóriájában az
ötödik helyhez, abszolútban pedig a ha-
todikhoz volt elég. A már ecsetelt elõz-
mények ismeretében egészen remek
kezdés. Az sem mellékes, hogy a nála
idõsebb, rutinosabb Nagy Norbertnél
is jobban ment. Persze Ferike a csapat-
tól érkezõ gratulációk ellenére nincs
„elájulva” magától.

- Ami a beállításokat illeti, nem vol-
tunk messze a szûkebb élmezõnytõl. Saj-
nos én voltam messze az autótól. Ez a
helyzet azonban változhat a Slovakia
Ringen sorra kerülõ következõ futamig,
április utolsó hétvégéjén ugyanis újra
tesztelhetek a Seattal - bizakodott az ifjú
pilóta, akinél csak Jordi Oriola személyé-

ben volt fiatalabb versenyzõje a mezõny-
nek. A spanyol a legutóbbi világbajnoki
futam gyõztesének öccse, akivel a kis
Ficza a verseny jelentõs részében fel tud-
ta venni a küzdelmet.

A  következõ Eb-futamon akár a szek-
szárdi fiú is reménykedhet a dobogós
helyezésben. Részint mert minden bi-
zonnyal még jobban uralja majd a gyári
Leont, másrészt pedig mert az SMT ka-
tegóriában nincs számottevõ különb-
ség az egyes márkák mûszaki teljesítmé-
nye között, vagyis a pilóták tudása a
hangsúlyosabb. A Zengõ Motorsport fi-
ataljával kapcsolatban még az is felvetõ-
dött - ami számára felettébb hízelgõ -,
hogy Michelisz hondás beállításait alkal-
maznák a Seaton... Dunaszerdahelyen,
Salzburgban, s talán Imolában erre is
sor kerülhet.

- Hát igen! Ahhoz hogy így legyen, úgy
kellene mennem a dunaszerdahelyi rin-
gen, mint Norbi. Ez azért nem realitás,
persze törekedni kell rá - mondja a még
nem elvárt extrateljesítménnyel kapcso-
latosan, majd ismét a kulisszák mögé pil-
lantva megjegyzi: azért az több mint va-
lószínû, hogy Norbi és a Wéber Gábor
telemetriai adatait fogjuk használni a kö-
vetkezõ futamokon. 

Ficzát minden bizonnyal idehaza, a
magyar bajnoki futamok némelyikén is
láthatjuk majd, mint ahogy az a tavalyi
idényben is volt. Ezzel kapcsolatban még
nem tud biztosat mondani - és az is erõ-
sen kérdéses, melyik kategóriában száll-
na be a gyorsasági ob idei küzdelmeibe.
Azt mindenesetre nagyon sajnálja, hogy
a hazai szentélyben, a Hungaroringen az
idén sem tud versenyezni. Persze: ami
késik, nem múlik...  B. Gy.

SPORTHÍREK
AMERIKAI FOCI. Megkezdi szereplését a Divízió II-
ben a Szekszárdi Bad Bones együttese, amelynél a fel-
készülés finisében edzõváltozás történt: Gál Zoltánt
Cserjés Károly váltotta. Az elsõ mérkõzésen idegen-
ben, a Debreceni Gladiators otthonában mutatkoz-
nak be a felkészülési meccseiken gyõzelmet gyõze-
lemre halmozó „Rosszcsontok” (ez egyébként már a
bajnokság második fordulója lesz, az elsõ az idõjárás
miatt elmaradt). Mindössze két hetet kell várni a sport-
ág szekszárdi híveinek az elsõ hazai meccsre: április
27-én a Bad Bones az Újbuda Rebels második csapa-
tát fogadja a mûfüves pályán.

KÉZILABDA. Már szokásosnak is nevezhetõ nagy kü-
lönbségû gyõzelmet aratott a Szekszárdi Fekete Gó-

lyák KC NB I/B nõi együttese a Pécsi EAC vendége-
ként. A Nyugati csoport listavezetõje már az elsõ fél-
idõben ellépett ellenfelétõl, a szünetben 17-9-es ven-
dég elõnyt mutatott az eredményjelzõ. A gyakorlatilag
edzõmeccsnek beillõ találkozón a legeredményesebb
szekszárdi játékos a 7 gólig jutó Farkas Anita volt, mel-
lette Horváth Szimonetta és Gulya Krisztina talált 5-5
alkalommal a pécsi kapuba. E hétvégén (vasárnap, 16
óra) hazai pályán játszik az FGKC, az ellenfél a Pénz-
ügyõr csapata lesz.

.
KOSÁRLABDA. Önbizalom-növelõ gyõzelmet aratott a
férfi NB II-ben szereplõ Alisca Terra FKSE Szekszárd. Az
alsóházi rangadón a szekszárdiak 101-54-re kiütötték a
Sárvár együttesét. A vártnál is nagyobb különbségû gyõ-
zelem az FKSE remek triplaszériájának volt köszönhe-
tõ: Murvai Árpád edzõ csapatában a 28 pontig jutó

Bakk, a 16 pontos Csûrös és a 8 pontos Szántó egyaránt
két-két triplát süllyesztett el az ellenfél gyûrûjében. A
szekszárdiak védekezését dicséri, hogy a Sárvár az utol-
só tíz percben mindössze két pontra volt képes.

LABDARÚGÁS. Tizenhat forduló elteltével is õrzi ve-
retlenségét a labdarúgó NB III Dráva-csoportjában az
éllovas Tolle UFC Szekszárd, elõnye hat pont a Duna-
újváros elõtt. Kvanduk János együttese a Szentlõrinc
ellen játszott hazai környezetben, és az elsõ félidõ ki-
egyenlített játéka után a folytatásban két góllal ellenfe-
le fölé nõtt (3-1). Az UFC góljait Horváth P., Márton E.
és Ranga M. szerezték. A hétközi Magyar Kupa selejte-
zõjében az erõsen tartalékos UFC a rendes játékidõben
3-3-ra végzett a megyei elsõ osztályban szereplõ
Kakasd ellen, ám a hosszabbításban kicsikarta a gyõzel-
met (5-3), s ezzel tovább jutott.

Ismerkedés: ifj. Ficza Ferenc az új Seatban
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Utcai futóverseny hetedszer
Középiskolásokat is várnak a belvárosba

A szekszárdi Sportélmény Alapítvány
április 27-én, szombaton immár he-
tedik alkalommal rendezi meg a Do-
maine Gróf Zichy utcai futóversenyt.

A megye legnagyobb ilyen rendezvé-
nyén tavaly közel 850 indulót regisztrál-
tak, a szervezõk remélik, a nevezõk szá-
ma idén eléri a bûvös ezret. Scherer Ta-
más, a nonprofit szervezet vezetõje, a
verseny fõszervezõje lapunknak el-
mondta: a programban tavaly végrehaj-
tott a változások - nem rendeztek profi
futamot és a pálya vonalvezetésén is mó-
dosítottak egy picit - igazolták a várako-
zásokat. A profiknak idén sem, az általá-
nos iskolásoknak azonban mind a négy
korcsoportban indítanak futamokat: az
I. és II. korcsoportnak 1000 méter a táv,
a III. és IV. korcsoportosok pedig 2000
métert teljesítenek a Garay tér (verseny-
központ)-Szent István tér-Bajcsy-Zsilin-
szky utca (fasor)-Garay tér útvonalon.

A gyerekek idejét is chip méri, így
gyorsabb, precízebb lesz az eredmé-
nyük. A befutónál emblémázott póló -
újabb színben -, Tolle túrórudi és frissí-
tõ jár minden célba érkezõnek. A gyer-
mek futamokban nincs nevezési díj, de
nem csak nekik, hanem az újdonság-
ként jelentkezõ "Kamasz futam" mezõ-

nyébe várt középiskolásoknak ingye-
nes az indulás. Az amatõrök 5 km-es fu-
tására és a 4x1 körös váltóra nevezni a
www.sportelmeny.hu, valamint a
www.odinsport.eu oldalon található
online nevezési lap kitöltésével, illetve
személyesen a verseny napján 12 órától
a Garay téri versenyközpontban lehet.
(A helyszíni nevezés a futamok rajtja
elõtt 60 perccel lezárul.) Nevezési díj:
április 10-ig 1000 Ft, április 10-tõl és a
helyszínen 2000 Ft. Váltófutás: 5.000
Ft/váltó. Minden induló belépõt kap
bikali reneszánsz élménybirtokra.

A versenyre - amely akár felkészülési
állomás is lehet a május 11-i Borvidék
Félmaratonra - a szervezõk sok szere-
tettel várnak mindenkit. Részletes in-
formációk a www.sportelmeny.hu ol-
dalon.

IDÕREND ÉS VERSENYTÁVOK

13.40: megnyitó, 13.45: közös
bemelegítés, 14.00: I. korcsoport futa-
ma (1000 m), 14.15: II. korcsoport futa-
ma (1000 m), 15.00: III. korcsoport
futama (2000 m), 15.15: IV. korcsoport
futama (2000 m), 15.45: 4x1km váltó-
futás, 16.15: amatõrök (5km),17.00:
Integrált futam, egyben a középiskolá-
sok futama (2 km).

Népszerû az aquatlon
Rekord számú induló a sportág megyei döntõjén

Minden eddigit felülmúlt az elõnevezet-
tek száma a Sport XXI. Aquatlonon. A
barátságtalan idõjárás ellenére hetven-
nél is többen indultak, még a megyén-
ken kívülrõl is érkeztek a Dynamic Tri-
atlon Club által rendezett, úszásból és
futásból álló versenyre április 6-án.

A városi uszodában hat korosztály
úszott 66-400 méteres távot, majd az at-
létikai centrum rekortánján 500-2400
métert futottak a versenyzõk. Bár szür-
ke, szeles volt az idõ, szerencsére az égi
áldás elmaradt. A remek hangulatú ver-
senyen a legfiatalabbak, a 8-9 évesek
vettek részt a legnagyobb számban, de
a szeniorok is kitettek magukért. A kor-
elnök az idén a 60. évét betöltõ Czencz
Péter, a Magyar Triatlon Szövetség fõ-
titkára volt. A bajai Mogyi SE utánpótlás
versenyzõi is nálunk teljesítették a tá-
vot, nagy sikerrel. Az országos aquatlon
döntõt május 11-én, Egerben rendezik.

A verseny a Sport XXI. utánpótlás
program keretén belül valósult meg -
mondta el lapunknak Szélné Bajor Ág-
nes, fõszervezõ. A triatlon sportág ese-
tében a fiatal életkorban az úszás és a
futás fejlesztését tartják célszerûnek a
szakértõk, ezért 2010 óta minden me-

gyében évente megrendezik az aquat-
lon döntõt. A versenyfelhívás idén
nemcsak a gyerekeknek szólt, hanem
bevonta a szekszárdi általános iskolák
testnevelõ tanárait is azáltal, hogy a leg-
több gyereket nevezõ tanárnak egy
mikrohullámú sütõt ajánlott fel. Az ösz-
szesítéskor derült fény arra, hogy
Hammer Mária, a Garay iskola tanára
lett a háztartási gép boldog tulajdono-
sa, aki elmondta: gondoskodik arról,
hogy a nyeremény jó helyre kerüljön,
vagyis is gyerekeket szolgálja. K. E.

A verseny korosztályos gyõztesei:
Újonc fiú, 1. kcs.: Horváth Álmos Le-
vente. 2. kcs.: Jámbor Márton (Mogyi
SE, Baja). Újonc lány, 1. kcs.: Borbandi
Lili. 2. kcs.: Sükösdi Fanni (Bátaszék
SE). Gyermek, fiú: Brettner Dávid
Anonym SE Bonyhád), Gyermek, lány:
Hangya Adrienn (Anonym SE). Serdü-
lõ, fiú: Arató Balázs (Dynamic TC Szek-
szárd). Ifjúsági, lány: Zákányi Eszter
(Dynamic TC). Junior, fiú: Tumpek Pé-
ter (Dynamic TC). Lány: Frey Tímea
(Mogyi SE Baja). Felnõtt, nõk: Arató
Csilla (Dynamic TC) Felnõtt férfi: Má-
tyás Kristóf (Dynamic TC). Szenior fér-
fi: Klem Zsolt (Dynamic TC).

Czencz Péter fõtitkár gratulál a szekszárdi Arató Balázsnak

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

HHHHAAAASSSSZZZZNNNNÁÁÁÁLLLLTTTTAAAAUUUUTTTTÓÓÓÓ
értékesítése nagy választékkal!

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

Szekszárd, 6-os sz. fõút, siófoki elágazó

HHHH IIII TTTT EEEE LLLLÜÜÜÜ GGGGYYYY IIII NNNN TTTT ÉÉÉÉ ZZZZ ÉÉÉÉ SSSS
3 bank

ajánlatával

A gyerekek tavaly is nagyon élvezték, hogy övék lehetett a fél belváros

FOTÓ: HUNRUN.COM
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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.

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

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó 30/461-2949• A szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi
titkárság, Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: szekvas@gmail.com • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • Terjesztés: Kék Bt. 30/213-4373
HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: AS-NYOMDA Kft. Szilády Üzem, 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 63. • Tördelés: Árki Attila

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) 15-16 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-én (csütörtök) tartotta.
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.

Elsõ olvasásra meglepett az a
rendõrségi hír, miszerint egy
érsekcsanádi férfi Szekszárd kör-
nyéki lakóházába betörtek, s elvit-
tek mindent, ami mozdítható volt -
hûtõláda, használaton kívüli motor-
kerékpár, vashulladék... A furcsaság
az elkövetés idejét illeti, ugyanis ta-
valy szeptember és idén április 8-a
között történt az eset. Ez azt jelen-
ti, hogy bõ fél esztendeje senki nem
nézett rá a házra.

Dr. Deák Balázs, a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõ-
jével megvitattuk a történteket. Ki-
fejtette, amennyiben ilyen hosszú
idõn át nem foglalkoznak egy hasz-
nálaton kívüli ingatlannal, a rendõr-
ség számára meglehetõsen nehéz az
elkövetõ személyét kideríteni. Hi-
szen még arról sincs pontos infor-
máció, melyik héten, vagy hónap-
ban pakolták ki a házat, s így még az
esetleges szemtanúk felkutatásához
sincs támpontjuk a rend õreinek.

A szakember azt javasolja, a tulaj-
donosok rendszeresen ellenõrizzék
az ilyen ingatlanokat. Amennyiben
erre - például a nagy távolság miatt -
nincs lehetõségük, kérjék meg a
szomszédokat, a házhoz közel lakó
ismerõsöket, hogy olykor ellenõriz-
zék az épületet és annak környékét.
Ezáltal akár megelõzhetõ a bûncse-
lekmény elkövetése, de ha az már
meg is történt, egy a betörés idõ-
pontjának közelítõ megjelölésével a
rendõrség is könnyebben boldogul
a felderítéssel. 

Egy ismerõsöm a tél folyamán
rendre kilátogatott szekszárdi tanyá-
jához, a biztonság kedvéért mégis
egy kis jelet tett a lakhoz. Olyat, ami
a betörõknek fel sem tûnik, neki vi-
szont nyomban „jelez” a kis tárgy. A
lehetséges elkövetõnek akár fel is
tûnhet a „csel”, s az eltántoríthatja a
betöréstõl. Figyeljünk egymásra,
egymás értékeire - mondja dr. Deák
Balázs sajtószóvivõ. - hm -

Ellenõrizzük lakatlan ingatlanunkat!

Polgárõr tagtoborzó
A Szekszárdi Polgárõr Egyesület várja
azon szekszárdiak jelentkezését, akik
szeretnének tenni a városunkért, a köz-
biztonság javításáért és a magántulajdon
védelméért. Mi azért dolgozunk 11 éve,
hogy a bûnmegelõzés segítségével ja-
vuljon a lakosság biztonságérzete. Tevé-
kenységünk non-profit jellegû és önkén-
tes. Legyen Ön is polgárõr!

A jelentkezés feltétele:
- betöltött 18. életév
- büntetlen elõélet
- felelõsségtudat
Helyismeret és B-kategóriás vezetõi

engedély elõny.
Jelentkezni lehet: Bakodi Róbert el-

nöknél a 30/625-4400-es telefonon.

Foto-, kamera-, telefon-
töltõk, tápegységek
egyedi akkuk gyártása!



20 2013. április 14.HIRDETÉS

ITT A TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS IDEJE!

VÁSÁROLJON 100%-BAN MAGYAR 
HELYI VÁLLALKOZÁSTÓL! 

NÁLUNK A VÁSÁRLÁS UTÁN IS ÜGYFÉL MARAD!

VC6100 SZÁRAZPORSZÍVÓ 
AZ IGÉNYESEN TAKARÍTÓKNAK

QuickClick – egyedülálló
tisztítófej csere – 

EasySlider – bútorokat kímélõ 
akadálymegkerüléssel.

Bruttó akciós ár: 
52 600 forint

K2.38+T50
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
TERASZTÍSZTÍTÓVAL,
AKI GYORSAN AKAR
SZÉP MUNKÁT!

Bruttó akciós ár:
31 500 forint

Vendéglátóeszközök boltja

Szekszárd, Pollack M. u. 93. 
Tel.: 74/312-053, Fax: 74/510-740 
Nyitva H-P 8-16.30 
www.vendesz.hu

Hollóházi Porcelán Márkabolt
Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
Tel.: 74/416-988

Zsolnay Márkabolt 
Szekszárd, Kölcsey ltp. 2. 
Tel.: 74/319-126 

évesek lettünk! Ünnepeljen velünk!
Születésnapi cipõvásár a Tisza Cipõboltban!

Április 15-16-án
a bolt teljes választékára 10% kedvezmény!

29évesek lettünk! Ünnepeljen velünk!
Születésnapi cipõvásár a Tisza Cipõboltban!

Április 15-16-án
a bolt teljes választékára 10% kedvezmény!
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