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Már csak hét napig látható Szek-
szárdon a „Munkácsy-képek
Amerikából” című vándorkiállí-
tás. A Művészetek Háza a márci-
us 22-én záruló tárlat utolsó nap-
jaiban meghosszabbított nyitva
tartással várja a látogatókat.

Lapzártánkig közel 18 ezren látták a
Munkácsy Mihály festményeibõl és re-
likviáiból összeállított nagyszerû kiál-
lítást, s a nagy érdeklõdésnek köszön-
hetõen az utolsó héten – amikor pén-
teken, szombaton és vasárnap 23 órá-
ig várják a látogatókat – minden bi-

zonnyal a 20 ezredik vendéget kö-
szöntik majd. Miért ne lehetne Ön a
húszezredik?! A monumentális Krisz-
tus-trilógiát, a népszerû Ásító inast és
a többi lebilincselõ Munkácsy-képet
vétek lenne kihagyni! (Bejelentkezés
a 30/582-1509-es telefonszámon.)

Legyen Ön a húszezredik!
Már csak hét napig látható a Munkácsy-kiállítás a Mûvészetek Házában

A Munkácsy-kiállítás március 22-ig látogatható a Mûvészetek Házában. Ön látta már?

Bonnból érkezett
a magyar rendezõ

Az 1943-ban Kolozsvárott született
Tömöry Péter a németországi Bonn-
ból mostanság Szekszárdra tette át
székhelyét. A Deutsche Bühne Un-
garn felkérésére a Stuart Mária (Maria
Stuart) címû Schiller darabot állítja
színre. A bemutató március 17-én,
kedden várja a közönséget.

Írásunk a 6. oldalon.
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SZEKSZÁRD
TÖMEGKÖZLEKEDÉSI

VONALHÁLÓZATA
8. oldal

Program indult
a komfortosabb,

élhetõbb városért
„Szépítsük együtt Szekszárdot!” cím-
mel új programot indított az önkor-
mányzat. Célja, hogy a gazdaság és a vá-
rosfejlesztés mellett jusson figyelem
azokra a kis ügyekre is, amelyek javít-
ják az emberek komfortérzetét, segíte-
nek a várost élhetõbbé tenni. A cél a te-
lepülés rendjének, tisztaságának, köz-
biztonságának javítása.

Cikkünk a 3. oldalon.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének 24/
2009.(II.26.) számú határozata alapján
értesítjük a Kedves Szülõket, hogy a
2009/2010. nevelési évre Szekszárd vá-
ros óvodáiba a beíratás

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

2009. április 23-án (csütörtök)
8-17 óráig

lesz a következõ helyszíneken:
I. 1. Számú Óvoda Kindergar-

ten, Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.
Hozzátartozó telephelyek:
Kölcsey ltp. 15.
Wosinsky ltp. 4.
Bajcsy Zs. u. 6. 

II. 2. Számú Óvoda és Bölcsõde,
Szekszárd, Mérey u. 37-39.

Hozzátartozó telephelyek:
Mérey u. 37-39.
Kadarka u. 100. 

III. Gyermeklánc Óvoda, Szek-
szárd, Perczel u. 2.

Hozzátartozó telephelyek:
Perczel u. 2.
Kecskés F. u. 11. (Kertváros)
Óvoda u. 5. (Szõlõhegy)

IV. Wunderland Óvoda (Kinder-
garten), Wesselényi u. 19. 

V. Pécsi Tudományegyetem Ily-
lyés Gyula Fõiskolai Kar Gyakor-
lóiskola, Alapfokú Mûvészeti Is-
kola és Gyakorlóóvoda, Szek-
szárd, Mátyás király u. 5.

VI. Szent Rita Katolikus Óvoda,
Szekszárd, Kecskés F. u. 9.

VII. „Az én ovim” Óvoda és Böl-
csõde, Szekszárd, Mérey u. 9. 

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda
Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény, Szek-
szárd, Gróf P. u. 23.

A beíratással kapcsolatos részletes
és sajátos tudnivalókat, a beíratás álta-
lánostól eltérõ napon belüli idõinter-
vallumát az óvodák a helyszínen köz-
zéteszik. A mûködési (felvételi) kör-
zetrõl az adott intézményben, vagy a
www.szekszard.hu honlapon tájéko-
zódhatnak.

A beíratáshoz szükséges:
– az egyik szülõ személyi igazolvá-

nya,
– a gyermek születési anyakönyvi ki-

vonata vagy lakcímet és személyi azo-
nosítót igazoló hatósági igazolványa, 

– valamint orvosi igazolása.
Lehetõség szerint a szülõ vigye ma-

gával beíratandó gyermekét. 

– Beíratható az a gyermek, aki
harmadik életévét 2009. május 31.
napjáig betölti, illetõleg 2009. de-
cember 31. napjáig tölti be, és felvé-
telét az óvodai férõhelyek száma le-
hetõvé teszi. 

– A 2010. január 1-jétõl május 31-ig
harmadik életévüket betöltõ gyerme-
kek szülei is ezen idõpontban kérjék
gyermekük elõjegyzését.

– Kötelezõ beíratni azt a gyermeket,
aki a 2009. év folyamán ötödik életév-
ét betölti, és eddig nem járt óvodába.

Abban az évben, amelyben a gyer-
mek az ötödik életévét betölti, a neve-
lési év kezdõ napjától napi 4 órát kö-
teles óvodai nevelésben részt venni. 

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

A mûködési (felvételi) körzettel
nem rendelkezõ óvoda a város
egész lakóterületérõl fogadja a gyer-
mekeket. 

Kérjük a Kedves Szülõket, hogy
gyermeküket a meghirdetett napo-
kon írassák be az óvodába, illetve kér-
jék az elõjegyzésbe vételt. 

Amreinné dr. Gál Klaudia s.k.
aljegyzõ

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön
kormányzata Közgyûlésének 24/
2009.(II.26.) számú határozata alapján
értesítjük a Kedves Szülõket, hogy a
2009/2010. tanévre Szekszárd város ál-
talános iskoláiban az elsõ osztályokba
a beíratás 

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

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

lesz a következõ helyszíneken: 
I. Garay János Általános Iskola

és Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény, Szekszárd, Zrínyi u. 78.

– a sportági, emelt óraszámú osz-
tályba jelentkezõ gyermekek számára
a fizikai képességeket felmérõ alkal-
massági felvételi idõpontja: 2009. áp-
rilis 6. (hétfõ) és  április 7. (kedd) 14-
18 óráig

II. Babits Mihály Általános Isko-
la, Szekszárd, Kadarka u. 17.

III. Dienes Valéria Általános Is-
kola Grundschule, Szekszárd, Kecs-
kés F. u. 6.

– a kétnyelvû német nemzetiségi
osztályába is 

IV. 5. Számú Általános Iskola,
Szekszárd, Béri B. Á. u. 89.

V. Pécsi Tudományegyetem Ily-
lyés Gyula Fõiskolai Kar Gyakor-
lóiskola, Alapfokú Mûvészeti Is-
kola és Gyakorlóóvoda, Szekszárd,
Mátyás kir. u. 5.

VI. Comenius Általános Iskola,
Szekszárd, Kálvin tér 19-21. 

VII. Szent József Katolikus Álta-
lános Iskola, Katholische Grund-
schule, Szekszárd, Garay tér 9.

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény,
Szekszárd, Gróf P. u. 23. 

A tanulók beíratásával kapcsolatos
elõírások, tudnivalók: 

– A szülõ köteles beíratni tanköte-
lessé váló gyermekét a lakóhelye sze-

rint illetékes vagy a választott általá-
nos iskolába.

– Be kell íratni a 2009. december
31. napjáig hetedik életévüket betöl-
tött gyermekeket. 

Kivételes esetben további óvodai
nevelésben részesülhet az a gyermek,
akinek szülõje kéri, a szakértõi és re-
habilitációs bizottság, vagy a nevelési
tanácsadó pedig az óvodai nevelõtes-
tület egyetértésével ezt javasolja. 

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

– A szülõ kérelmére beíratható a
gyermek akkor is, ha hatodik életévét
2009. december 31. napjáig tölti be. 

– A körzeti feladatot ellátó iskola
köteles felvenni a körzetéhez tartozó
gyermeket csak helyhiány miatt uta-
síthatja el a tanuló felvételét. Körze-
ten kívüli lakhelyû tanulót a szabad fé-
rõhelyekre vehet fel. 

A mûködési (felvételi) körzettel
nem rendelkezõ iskola a város egész
lakóterületérõl fogadja a tanulókat. 

– A beíratással kapcsolatos sajátos
tudnivalókat az iskolák a helyszínen
közzéteszik. 

– Az óvoda kiadja a gyermek iskolá-
ba lépéséhez szükséges fejlettség el-
érését tanúsító igazolást, a nevelési ta-
nácsadó és a szakértõi bizottság szak-
véleményt ad. 

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

vonata vagy lakcímet és személyi azo-
nosítót igazoló hatósági igazolványa, 

– az iskolába lépéshez szükséges fej-
lettség elérését tanúsító igazolás, illet-
ve a nevelési tanácsadó vagy a szakér-
tõi bizottság által adott szakvélemény.

Kérjük a Kedves Szülõket, hogy a
jelzett napokon tegyenek eleget gyer-
mekük általános iskolai beíratási köte-
lezettségének.

FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRA FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS
ISKOLAI BEÍRATÁSRA

Igazi portrék az iskolában
Kiss Albert képei egyedi látásmódot tükröznek

„Ezek igazi portrék!” Ezzel a mondattal ajánlotta a megje-
lentek figyelmébe Gottvald Károly, a Tolnai Népúj-
ság fotórovat-vezetõje Kiss Albert fotóriporter kiállítását sz-
erda délután, a Garay téri Szent József Iskolaközpontban.
Mint mondta, a magyar fotózás a reneszánszát éli, most
ugyanúgy, mint az 1930 -as években, a világ újra a legjobbak
között emlegeti hazánk fotósait.

– Bátor, s emellett nagy felelõsséggel járó cselekedet
fotókiállítást nyitni. Kiemelendõ, hogy egy fotóriporter a
napi rohanó munka mellett arra is szakít idõt, hogy
magának fotózzon, s megmutassa egyedi látásmódját az
embereknek. Kiss Albert Pályaudvar és Összkép címû
portrésorozatai csupa nagybetûvel portrék – mondta
Gottvald Károly. A Tolnai Népújság fotóriporterének
kiállítása április 7-ig látogatható. Kiss Albert a kiállítás képeivel
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Bringás ereklyék
Az Ifjúsági Unió Szekszárd 2009-ben
ismét megszervezi az immár nagy ha-
gyományokkal rendelkezõ Gemenci
Nagydíjat. Az idén 35. alkalommal
megrendezésre kerülõ viadal ideje
alatt Kerékpározás-történeti és Ge-
menci Nagydíj emlékkiállítás nyílik. 

Ezúton szeretnénk felhívni kedves
olvasóink figyelmét ereklyegyûjtési
akciónkra! Aki bármilyen, ezen ese-
ménnyel kapcsolatos érdekes fény-
képpel, kupával, kerékpárral, mezzel,
vagy bármilyen más emléktárggyal
rendelkezik, és azt szívesen kölcsön-
adná egy kéthetes kiállítás erejéig,
kérjük keresse fel az Ifjúsági Unió iro-
dáját Szekszárdon, a Szent László u. 19.
alatt, vagy a 74/512-073-as telefonon.



Szépítsük együtt Szekszárdot
címmel új városi program indulá-
sáról adott hírt szerdán Horváth
István polgármester.

I. I. - F. L.

A 2006-os önkormányzati választá-
sokra meghirdetett „Ébresztõ Szek-
szárd”, majd a 2007-ben elindult,  s
azóta a maga útját járó „Szekszárd a
jövõ városa” program – melynek egy
része már megvalósult, és a pályáza-
tok közül is több már csak aláírásra
vár – után itt a „Szépítsük együtt
Szekszárdot!”.

Az új program célja, hogy a gazda-
ság és a városfejlesztés mellett jusson
figyelem az úgynevezett apróbb
ügyekre is. Azokra a kisebb-nagyobb
változásokra, amelyek javítják az em-
berek komfortérzetét, segítenek a
várost élhetõbbé tenni. A cél a tele-
pülés rendjének, tisztaságának a javí-
tása, majd annak fenntartása a lakos-
ság bevonásával. Az összképet nem
csupán a belvárosban szeretnék job-
bítani. Az új összefogás ezen felül
szeretne javítani a város megjelené-
sén. Ehhez várják a cégek, civil szer-
vezetek és a város lakóinak a közre-
mûködését.

Mind a 14 választási körzetnek lesz
közterület-felügyelõje, és részt vesz-
nek a programban a képviselõk is.
Április elsejétõl hat hónapon keresz-
tül 140 közmunkás dolgozik majd a
város közterületein az „Út a munká-
hoz” program keretében. A civil szer-
vezetek összefogását, a lakossági kéré-
sek és javaslatok koordinálását, a
program menedzselését Páll Laura, a

az Alisca Terra Kft. környezetmérnö-
ke végzi.

A sajtótájékoztatón Horváth István
polgármester hangsúlyozta: a prog-
ram nem pénzkérdés. A szükséges
eszközöket, anyagokat minden alka-
lommal elõteremtik, a szakembert kí-
vánó munkákat a város cégeinek dol-
gozói végzik el, de a a város közterüle-
teinek, parkjainak, játszótereinek csi-
nosításába, tisztán tartásába a lakossá-
got is szeretnék bevonni.

„Természetesen örülnénk neki, ha
virágos városként emlegetnék Szek-
szárdot, de a lényeg, hogy mi, a telepü-
lés lakói jól érezzük magunkat” –
mondta a polgármester.

A program keretében mozgósítani
kívánják a szekszárdi iskolákat is, hi-
szen az elvégzett munka nemcsak a
komfortérzetet növeli, de a diákok

környezettudatos szemléletére is jó
hatással lehet.

A „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
programban a városvezetés számít a
rendõrség és a polgárõrség együtt-
mûködésére, hiszen egy város élhetõ-
ségét a település polgárainak bizton-
ságérzete is befolyásolja. A korábbi-
nál gyakoribb rendõri jelenlét a közte-
rületeken is ezt célozza. Horváth Ist-
ván polgármester elmondta, ennek
érdekében a város hajlandó a korábbi-
nál is magasabb összeggel támogatni
a kapitányság munkáját. Ugyancsak a
biztonság fokozása érdekében újabb
kamerákkal bõvítenék a szekszárdi
térfigyelõ rendszert.

A program részleteirõl, az egyes
körzetek problémáiról, eredményei-
rõl lapunk, a Szekszárdi Vasárnap hét-
rõl hétre beszámol majd.
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Szépítsük együtt Szekszárdot!
Program indul a komfortosabb, élhetõbb, biztonságosabb városért

Megyénkben már elindult, s az
esztendő végéig tart a „Sokszínű
és befogadó munkahelyekért”
program, amelyet a Kék Madár
Alapítvány irányít.

V.H.M.

Az országban összesen hét szervezet
– köztük a Kék Madár – nyert támoga-
tási összeget az Országos Foglalkozta-
tási Közalapítvány pályázatán, a szek-
szárdi székhelyû alapítvány közel tíz-
millió forintot.

Mészáros Andrea, az alapítvány
ügyvezetõje a keddi sajtótájékozta-
tón kiemelte, hogy a program kere-
tében a hátrányos helyzetûeknek
nyújtanak támogatást, elsõsorban a
fogyatékkal élõknek, a kisgyermekes

édesanyáknak, a gyermeküket egye-
dül nevelõknek, a romáknak, az öt-
ven éven felülieknek. Az ügyvezetõ
hangsúlyozta, hogy a felsoroltakról a
jelen gazdasági helyzetben sem sza-
bad elfelejtkezni, sõt. A programba
bevonják a munkáltatókat is, így két-
féle tréninget tartanak, amihez sike-
rült kiváló szakembereket megnyer-
niük. Terveik szerint a mintegy 120
álláskeresõnek, munkavállalónak
tartják az elhelyezkedésükben is se-
gítségül szolgáló tréninget, s igyekez-
nek megtanítani, miként fordíthat-
ják vélt hátrányukat elõnyükké. A
mintegy 40 vállalatvezetõt, illetve
személyzeti vezetõt a sztereotípiák
kiiktatására sarkallják a tervezett
klubjellegû összejöveteleken, ahol a
legfontosabb cél, hogy a továbbiak-

ban hátrányos megkülönböztetés
nélkül, egyenlõ mércével mérlegelje-
nek a munkavállalók, s minél több
sokszínû és befogadó munkahely te-
remtõdjön.

A programhoz csatlakozott az Esé-
lyek Háza is, melynek vezetõje,
Mátisné Orsós Julianna az egyenlõ
bánásmód és az esélyegyenlõség
fontosságáról szólt, aminek megte-
remtésére hazánk is kötelezettséget
vállalt. Hangsúlyozta, remélhetjük,
hogy a jövõben ezt a cégek „nem
csak kipipálandó feladatnak” tekin-
tik. Bodnár Ágnes, az alapítvány
munkatársa, egyben a program veze-
tõje az esélyegyenlõségi terv részle-
teibe és számos konkrét cél megvaló-
sítási lehetõségébe avatta be a tájé-
koztató résztvevõit.

Sokszínû és befogadó munkahelyekért
A hátrányos helyzetûeknek nyújt segítséget a Kék Madár Alapítvány

Növényvédelmi elõadás
a Szent István Házban

n A Szekszárd-újvárosi Római Kato-
likus Társaskör március 19-én, csü-
törtökön, 17.30 órakor növényvédel-
mi elõadásra invitálja tagjait és ba-
rátait a Szent István Házba. Óvári
Gábor (BASF Hungária) a 2008. év
növényvédelmi tapasztalatai, vala-
mint komplex technológiai megoldá-
sok a 2009. évre címmel tart elõ-
adást, míg Módos Ernõ, az Alisca Bor-
rend nagymestere a 2008-as évjára-
tú borok sajátosságairól, aktuális
borkezelésekrõl beszél.

Tolna megyei nõk
a ‘48-as forradalomban
n A Nõk Szekszárdért Közhasznú
Egyesület a Belvárosi Kávéházban
(Garay tér 18) március 15-én 15 órá-
tól megemlékezést tart „Feldobogott
szívvel élt akkor a nemzet” – Tolna
megyei nõk 1848-49 címmel. Elõadó:
Kaczián János nyugalmazott levél-
táros, a Honismereti Egyesület me-
gyei elnöke.

Kedden tart fogadóórát
dr. Braun Márton 

n Dr. Braun Márton, Szekszárd és
környéke országgyûlési képviselõje
március 17-
én, kedden, 16
és 17.30 óra
között tart fo-
gadóórát a
szekszárdi vá-
rosháza föld-
szinti képvise-
lõi termében.

HÍRSÁV

Páll Laura koordinátor és Horváth István a tájékoztatón

Dr. Braun  Márton
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Jótékony célú
hangversenyt ad

a 15 éves Gárdonyi
Március 27-én, pénteken 19.30 órától
a Garay János Gimnázium dísztermé-
ben tartja jubileumi koncertjét a Gár-
donyi Zoltán Református Együttes. A
jótékony célú hangversenyen – az ado-
mányokat a kórus közelmúltban el-
hunyt tenoristája, Michelisz Ferenc
gyermekeinek ajánlják fel – az 1994-
ben Lemle Zoltán lelkipásztor alapítot-
ta együttes zsoltárfeldolgozásokat,
klasszikus kórusmuzsikákat és kortárs
szerzõk mûveit is felvonultató reper-
toárukból adnak ízelítõt.

A két évvel ezelõtt „emelt szintû
hangverseny kórus” minõsítést szer-
zett Gárdonyi Zoltán Református
Együttes az elmúlt másfél évtizedben
sikerrel szerepelt rangos hazai és kül-
földi kórustalálkozókon. A X. Buda-
pesti Nemzetközi Kórusversenyen
arany diplomát, a 2006-os Kodály Zol-
tán versenyen ezüst-, míg tavaly a gra-
zi kórusolimpián vegyeskari és kor-
társ kategóriában egyaránt bronzér-
met szerzett. A Naszladi Judit alapító
karnagy dirigálta kórus 2003-ban és
2007-ben jelentetett meg CD-lemezt.

A Gárdonyi Kórus jubileumi kon-
certje elõtt dr. Szabó István, a
Dunamelléki Református Egyházke-
rület püspöke tart nyitó áhitatot.

A hangversenyen közremûködik:
Auth Zoltánné (brácsa), Ágotha Zol-
tán (brácsa), Köntös Hedvig (gor-
donka), Szabó Dóra (hegedû), Tillai
Tímea (szoprán), Turbuk-Hegedûs
Györgyi (mezzoszoprán), Varga
Tiborné (alt), Lemle Zoltán (tenor),
Lozsányi Tamás (zongora).

A mûsort Decsi Kiss János ismerte-
ti. A belépés díjtalan.

n A VIII. Magyar Karvezetõ Konferen-
cia a „Haydn-év jegyében” címmel öt
napos rendezvénysorozat zajlott Buda-
pesten a Magyar Kórusok és Zeneba-
rátok Szövetsége (KÓTA), valamint az
ELTE Bölcsészettudományi Kar Zenei
Tanszék és a Magyar Kodály Társaság
szervezésében. Ezen a rangos rendez-
vénysorozaton a szekszárdi Mond-
schein Német Nemzetiségi Kórus
Egyesület nemzetiségi kategóriában át-
vehette a KÓTA-díjat. A Magyar Kóru-
sok és Zenebarátok Szövetsége által ala-
pított, és évente átadásra kerülõ elis-
merést március 7-én a Regnum Mari-
anum templomban, a rendezvénysoro-
zat záróhangversenyén vette át az egye-
sület vezetõje, Rosenberger Ferencné.

A Mondschein Kórus 2008-ban ün-
nepelte fennállásának 30. évforduló-
ját, s a díjat a három évtizedes, hagyo-
mányõrzõ, hagyománytovábbadó, a
népviseletet jövõbe átmentõ tevé-
kenységével érdemelte ki. A kórus je-
lenleg 25 taggal rendelkezik, tízszeres
arany fokozatot elért egyesület. Bejár-
ták az országot, s kiterjedt kapcsolattal

rendelkeznek Bietigheim-Bissingen-
ben, valamint jó kapcsolatot ápolnak a
frankensthali kórussal is. A legutóbbi,
10. dicséretes arany fokozatukat 2007-
ben, az Országos Németség Gáláján
nyerték el, ahol a kórusok számára is-
mertetõ hangzott el a sikeres Mond-
schein Egyesületrõl. 

Õrzik, gyûjtik, tanulják a régi dalo-
kat, melyeket hagyományos harmoni-

ka kísérettel, valamint autentikus
népviseletben adnak elõ, amivel or-
szágszerte és külföldön is óriási sikert
aratnak. A díj „mögött” sok munka,
szervezés, próba, tanulás áll, a legjob-
ban azonban az öröméneklés jellem-
zõ a Mondschein Kórus Egyesületre.
Kitüntetésükhöz, munkájuk elisme-
réséhez gratulálunk!

Sas Erzsébet

KÓTA-díj a Mondschein Kórusnak
Kitüntetés a három évtizedes öröméneklésért

Rosenberger Ferencné (jobbról) vette át a díjat

Zenesarok

KONCERT ÉS ZONGORAKURZUS

A Liszt Ferenc Zeneiskola és a Szek-
szárdi Liszt Ferenc Társaság közös
rendezésében Regõs Róbert, Német-
országban élõ zongoramûvész kon-
certjére várjuk a kedves érdeklõdõket
március 18-án, szerdán, 17.30-kor a
zeneiskola nagytermébe. A mûvész
elõadásában hallható: Mozart: C-dúr
zongoraverseny, Beethoven: f-moll
(Apas-sionata) szonáta, Schumann: C-

dúr fantázia. Regõs Róbert március
20-án 10 órától kurzust tart (ugyan-
csak az iskola nagytermében), melyen
a zeneiskola versenyre készülõ zon-
gorista növendékeit tanítja.

EMLÉKHANGVERSENY

A Szekszárdi Madrigálkórus hang-
versenyt ad elhunyt kórustagjai emlé-
kére március 22-én, vasárnap 16 órai
kezdettel Szekszárdon, az Evangélikus
templomban. Mûsoron: Palestrina,
Victoria, Lassus, Gesualdo, Praetorius,

Pachelbel, Bach, Bruckner, Poulenc,
Csemiczky, Händel mûvei. A belépés
mindhárom programra ingyenes.

Újjáalakult a Szekszárdi Madrigálkó-
rus Egyesület vezetõsége. A tagság el-
fogadta a 2009. évi programot,
amelyben több közcélú hangverseny
mellett a neves, nemzetközi Spittal-i
kórusverseny is szerepel. Céljaik meg-
valósításához kérik a kórusmuzsika
kedvelõinek támogatását. Adószá-
muk: 19233095-1-17.
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EVANGÉLIUM
Stabil árfolyam
„…nem veszendõ dolgokon, ezüstön
vagy aranyon váltattatok meg atyáitok-
tól örökölt hiábavaló életmódotokból,
hanem drága véren, a hibátlan és szep-
lõtelen Báránynak, Krisztusnak a
vérén.” (1Pt 1, 18-19)

Azt hiszem, hogy a mostani idõkben van a
legnagyobb esélyünk arra, hogy megért-
sük a fenti üzenetet. Mára ugyanis mind-
annyiunk számára életközelivé vált a felis-
merés, hogy minden érték veszendõ, vi-
szonylagos: a forintunk, a részvények, egy
vállalat jövõje, egy bank poziciója, a család
felvett hitele, a lakás értéke, költségveté-
sünk idõtállósága, munkahelyünk stabilitá-
sa. Megdöbbentõ erõvel tört be a hétköz-
napunkba a felismerés, hogy az ember éle-
tének értéke is zuhanásnak indult: rémisztõ
hírek tucatjai sejtetik, hogy „Ádám árfolya-
ma” is ingadozik attól függõen, hogy hol él,
hány éves, milyen a bõre színe, kinek az ér-
dekkörében, vagy éppen útjában áll.
Mint fuldoklónak a mentõ kéz és a szabad
lélegzés lehetõsége, úgy adhat új reményt
Isten üzenete Péter levelének elejérõl. Van
állandóság, létezik változatlan érték! Isten
az, aki soha nem változik, mindörökké
ugynaz. És Õ az, aki 2000 évvel ezelelõtt
kinyilvánította a bajba jutott Ember meg-
döbbentõen magas értékét, és ebbõl nem
enged: Egyszülött Fiát adta értünk! Nem
holmi ingatag árfolyamú, veszendõ ezüst-
tel, arannyal, hanem az egyetlen biztos ér-
tékkel: Krisztus vérével váltotta ki életünket
a kárhozatból. Így láthatjuk, így kell látnunk
életünk értékét! Vigasztaló, ugyanakkor
szentül szorongató felismerés ez: „…nem
veszendõ dolgokon, ezüstön vagy aranyon
váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábava-
ló életmódotokból, hanem drága véren, a
hibátlan és szeplõtelen Báránynak, Krisz-
tusnak a vérén”.

Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

Az érvényes költészet
Író-olvasó találkozó Csordás Gáborral a megyei könyvtárban

Március 5-én az Élő irodalom
sorozat és a könyvtár vendége
Csordás Gábor költő, műfordító
volt, beszélgetőtársa és kérde-
zője pedig Gacsályi József.

Kosztolányi Péter

Van kötõdése Szekszárdhoz, mondta
el Csordás Gábor, de az idõpontját te-
kintve jórészt a gimnáziumi nyári
szünetek tartamára korlátozódik,
helyszínként pedig a Csörge-tó és
több kocsma merül fel. Jelentõsebb-
nek tartja, hangsúlyozta, az intellek-
tuális kötõdést, hiszen itt ismerkedett
meg Baka és Mészöly irodalmi mély-
ségeivel, illetve az õ írásaik helyszíne-
ivel. Különben pedig tanulmányai és
munkássága is Pécshez köti: itt lett
orvos, bár igazából nem akart gyó-
gyítani, és nem is tartotta magát arra
alkalmasnak. Szintén a baranyai vá-
roshoz kapcsolja a Jelenkor, mint fo-
lyóirat, és mint kiadó is.

Csordás önmagát szorongó típu-
súnak nevezte, és úgy vélte, ennek
egyáltalán nem mond ellent, hogy az
irodalomnál kötött ki, mert az írók

alapvetõen befelé fordulnak, noha
„szeretnek szerepelni, ami azt jelenti,
hogy kiülnek és dadognak”. Ráadásul
a korábban kiadott könyveit sem tart-
ja jónak. Három verseskötete jelent
meg: A nevelõ nevelése 1980-ban, a
Kuplé az elõcsarnokban '84-ben és a
javítások rontások 2002-ben. Az elsõ
kettõt, fõkképp a másodikat rossz-
nak minõsítette. Sok dolog, amit írt,
lerágott csont, kitaposott út, mondta.

Önmagára nézve Petri György költé-
szetét véli érvényesnek, illetve a Sza-
bó Lõrincét, de az õ nárcizmusa nél-
kül. Verseit, mutatott rá, akkor írja le,
ha teljesen készek. „Ha pedig közben
elfelejtem, annál jobb” – tette hozzá.

Csordás sokat fordít: lengyelrõl,
szlovénról, franciáról egyebek kö-
zött. Fordításai között megtaláljuk
Szymborska, Dinescu, Miljenko,
Wouk, Montaigne és Derrida mûve-
it. Ezeket a Jelenkornál adja ki, de
fordított irányban szerinte keve-
sebb a keresnivaló. Bár a kiadóval
rendszeresen részt vesz a Frankfurti
Könyvvásáron, a magyar kiadók kül-
földi megjelenését „semmilyennek”
tartja, s elmesélte, hogy mikor Ker-
tész megkapta a Nobel-díjat, és az új-
ságírók rohantak a könyveit keresni
egy magyar kiadó standjához, akkor
az árusító lány csak annyit felelt:
„Kertész Imre? Ilyen nevû magyar
író nincs…”

Csordás Gábor
Pécsett született 1950-ben
költõ, mûfordító, szerkesztõ, kritikus
a POTE-n diplomázott 1974-ben, hat évig a POTE tanársegédje
1980-tól '85-ig a Jelenkor folyóirat szerkesztõje, '87-tõl olvasószerkesztõ-
je, majd fõszerkesztõje
a Jelenkor Kiadó igazgatója 1989-tõl
több évtizede a Magyar Írószövetség tagja, a József Attila kör 
vezetõségi tagja
díjai között szerepel a Déry Tibor-jutalom és Pécs város mûvészeti díja

Csordás Gábor és Gacsályi József az író-olvasó találkozón
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Bonnból érkezett a rendezõ
A három kultúrát magáénak valló Tömöry Péter állítja színre Szekszárdon Stuart Mária történetét

Dolgozott rendezőként Kecskeméten, Veszp-
rémben és Zalaegerszegen, főrendező volt a
németországi Bruchsalban, a Badische
Landesbühne-ben, 1993-tól szabadfoglalko-
zású, a pforzheimi, a cellei, a szatmárnémeti,
az erlangeni színház, valamint a bonni Junges
Theater állandó munkatársa.

n A fenti – távolról sem teljes – felsorolás csak
Tömöry Péter rendezõ színházi pályafutását érin-
ti, aki emellett kiterjedt írói, költõi munkásságot,
sõt, televíziós szerkesztõi gyakorlatot is felmutat-
hat. Utóbbit egyébként nem Magyarországon, ha-
nem Bukarestben mûvelte. A Kolozsvárott 1943-
ban született Tömöry Péter mostanság Szekszárd-
ra tette át székhelyét. A Deutsche Bühne Ungarn
felkérésére a Stuart Mária (Maria Stuart) címû Schil-
ler darabot állítja színre, a bemutató március 17-én,
kedden várja a közönséget. Az egyik próba elõtt be-
szélgettünk a színházmûvészet nemzetközileg is-
mert képviselõjével.

– Már több mint harminc esztendeje települtem
át Magyarországra, de Szekszárdra Bonnból érkez-
tem – mondta a rendezõ. – A német városban mû-
ködõ Euro Theater Central tanácsadójaként dolgo-
zom. Hosszú volt az út, mire ide eljutottam Kolozs-
várról. Sokszor megkérdezték tõlem, hogy milyen
emlékeket õrzök a negyvenes-ötvenes évek Erdé-
lyérõl, Romániájáról, és mindig azt válaszoltam: ne-
kem azok voltak a legszebb éveim, miután nagy
szeretetben nõttem fel. Elemi iskolába Szé-
kelyudvarhelyen jártam, a jellegzetes magyar nyel-
vi környezet, az onnan származó emlékek máig ki-
apadhatatlan kincsesbányát jelentenek számomra.
Családom egyik része német örökséget hozott ma-

gával, ennek köszönhetõn a német nyelvvel már
otthon megismerkedtem. A kolozsvári egyetemen
magyar-román szakon végeztem, így – a három
nyelv révén – három kultúrát is magaménak vallha-
tok. Itt, a Német Színházban több olyan mûvész is
dolgozik, aki Romániában született. Elõfordult már,
hogy a még nagyobb árnyaltság kedvéért a német
mellett románul is adtam instrukciót... 

Tömöry Péter 1974 és 1978 között Bukarestben
volt az ottani televízió magyar és német stúdiójának
szerkesztõ-rendezõje. Ez az idõszak – miképp jelle-
mezte – még a viszonylag enyhébbek közé tarto-
zott az amúgy mindvégig kemény Ceausescu kor-
szakban. Sõt, ekkoriban a bukaresti színházi élet –
mintegy szigetként az egyre nagyobb hullámokat
vetõ tengerben – egész Európában az egyik legiz-
galmasabbnak számított.

– Ebbõl a szempontból rengeteg fontos dolgot le-
hetett tanulni, nagy szerencsémnek tartom, hogy
ekkor itt lehettem. Érdekességként hadd említsem
meg, hogy – tisztaságáról és kényelmérõl is közis-
mert – szerkesztõségünkben szerda délutánonként
gyakorta megjelent Ceausescu pártfõtitkár Nicu
nevû fia, aki ilyenkor nézte meg a külföldi adókról
leszedett futballmeccseket. Mi persze nem találkoz-
hattunk vele, testõrséggel érkezett, csak a hátraha-
gyott üres whiskey-s üvegek jelezték, hogy ott járt...

A jelenbe visszatérve: a nemzetközi programmal
és munkatársi gárdával rendelkezõ bonni színház,
illetve a szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn közöt-
ti kapcsolatfelvétel gondolata két esztendeje fogal-
mazódott meg. Tömöry tavaly Gisela Pflugradt-
Marteau-val, az Euro Theater Central igazgatójával
együtt látogatott városunkba, egyeztetve az együtt-
mûködési lehetõségeket.

– Elsõ állomásként Frank Ildikó, a Német Színház
igazgatója meghívott vendégrendezõnek, és támo-
gatta javaslatomat, mely szerint a Schiller-évre te-
kintettel mutassuk be a német drámaíró ismert mû-
vét, a Stuart Mária címû tragédiát. Ezen dolgozunk
most. Ami a jövõt illeti, a kedvezõ elõjelek alapján
bízom benne, hogy van távlata ennek a most indu-
ló együttmûködésnek, mindkét fél számára.

Pruzsinszky Sándor Batyubál cí-
mű drámája nyerte a Magyaror-
szági Német Színház (DBU) fenn-
állásának 25. évfordulója alkal-
mából meghirdetett drámapá-
lyázatot.

Kovács Etelka

A kiírás értelmében a magyarországi
németek történetét feldolgozó olyan
színpadi mû megírása volt a feladat,
amelynek alapján létrehozható egy ze-
nés történelmi revümûsor. A darabot
a jubileumi hét keretében, 2009. május
26-án mutatják be, a szerzõ 250.000
forintos jutalomban részesült.

A zsûri – Frank Ildikó, a DBU szí-
nész-igazgatója, Rill Zsófia, a színház
mûvészeti titkára, valamint Ipacs Mik-
lós mûfordító, a DBU volt dramaturg-
ja – a beérkezett 21 pályamû közül ki-
magaslónak ítélte a Batyubál címû, vé-
leményük szerint érdekes, izgalmas,
kiválóan megírt drámát. Frank Ildikó
elmondta továbbá, hogy a pályázat a
vártnál sikeresebb volt, és igazi kultu-
rális missziót hajtott végre. Felkeltette

ugyanis 21 ember érdeklõdését egy
olyan téma iránt, amelyrõl másképp
talán soha nem született volna színpa-
di mû. Emellett a pályázatnak köszön-
hetõen a már létezõ magyarországi
német költészet és prózaírás mellé
immár felsorakozhat az eddig hiány-
zó dráma is. Elmondhatatlanul fontos-
nak tartják, hogy további 5-6 színvo-
nalas pályamûvet antológiába rendez-
ve megjelentessenek.

Pozsonyban, a Duna-parton felség-
árulásért kivégzik Drechsler Kriszti-
án Dánielt. Ez a kép jelent meg Pru-
zsinszky Sándor elõtt, amikor elolvas-
ta a Magyarországi Német Színház
pályázati felhívását. Ha ez nem törté-
nik meg, nem fogott volna hozzá mû-
ve megírásához. A drámaírás ugyanis
nála mindig úgy kezdõdik, hogy egy
kép felbukkan a fejében, ami aztán
elkezd mozogni, majd hosszabb-rövi-
debb idõ alatt kibontakozik a darab.
A kivégzés 1849 januárjában,
Drechsler alakja, a felségárulási per
mind valós. Volt egy története is,
amelyet a hamburgi jogi egyetemen
megismert Magyarországról kitelepí-

tett barátjától hallott, amikor a Max
Plank Intézet ösztöndíjának köszön-
hetõen ott végzett el két szemesztert.
Ugyanakkor a jelenkorban játszódó
részek, a másik fõhõs, Drechsler ük-
unokája, a családfa, amit felépített,
csak kigondoltak, a cselekmény pe-
dig kis részben valós.

Pruzsinszky vallja, amit Páskándy
Géza fogalmazott meg: „A történelmi
darab nem a részletekben hiteles, ha-
nem az aurájában.” Ezt igyekezett
megteremteni. A Batyubálnak össze-
sen három szereplõjét mintázta
olyan személyrõl, aki valóban léte-
zett, azonban sok népszokást feldol-
gozott drámai helyzetekben gyûjté-
sekbõl, így az isztiméri sváb hagyo-
mányõrzõ dalkör által felkutatott
népdalkincsbõl származó sváb nép-
dalok hangoznak el, egy herendi lako-
dalmi és egy budakalászi szüreti dal,
ezenkívül 100 éves, vagy újabb szójá-
tékon alapuló bécsi kuplék. Két saját
verse is szerepel a drámában, ame-
lyekhez klasszikus zenei futamokat
képzel el. Két farsangi játék keretezi a
mûvet az egyik a múltból, a másik a

jelenbõl diákok színjátékaként. A Ba-
tyubál zenés történelmi tragédia.

Pruzsinszky Sándor azt mondja, há-
rom feje van: az elsõ a jog, a második a
történelem, a harmadik a dráma. Húsz
év jogi pályán végzett munka után egy
magánéleti változás hatására valósítot-
ta meg az érettségi óta dédelgetett ál-
mát, és ma már elsõsorban bölcsészet-
tel foglalkozik, emellett „takaréklán-
gon” dolgozik ügyvédként. A könyv-
hétre jelenik meg harmadik történel-
mi esszéje Hatalom és hóhérbárd cím-
mel, az eddig írt tizenötbõl a Batyubál
lesz az ötödik színdarabja, amit bemu-
tatnak, jelenleg kettõ van mûsoron Bu-
dapesten a Holdvilág Kamaraszínház-
ban, és Révkomáromban, a Thália
Színházban. Tíz drámája jelent meg, és
Paul Lendvai két könyvét is lefordítot-
ta magyarra. Több elismerés mellett
1999-ben Szelek tornya címû drámájá-
ért Nagy Lajos irodalmi díjjal tüntet-
ték ki, 2007-ben Marczibányi-ház cí-
mû színmûvéért Jókay-díjat kapott,
míg Csillagjáró címû drámai víziójáért
a „Hazáért Érdemkereszt” kitüntetés-
ben részesült.

Megteremtették a magyarországi német drámaírást
A DBU jubileumán, május 26-án mutatják be Pruzsinszky Sándor pályázatnyertes darabját

Tömöry Péter a szekszárdi Deutsche
Bühne Ungarn nézõterén
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Sokszor gondolkodtam el a rend-
őrök különleges tehetségén,
azon, miként tudják pillanatok
alatt meghozni a lehető legjobb
döntést, ami meghatározhatja
egy ügy kimenetelét. Mivel na-
gyon sok rendőrt ismerek, gyak-
ran ejt ámulatba ráérző képessé-
gük, egymással szembeni – szak-
mai féltékenység nélküli – bizal-
muk. Következzék két eset, me-
lyeknek főszereplői a Szekszárdi
Rendőrkapitányság munkatársai.

V. Horváth Mária

A kapitányság egyik irodájában három
fõtörzsõrmesterrel beszélgetünk: a
nyomozó Wiesner Csabával, Bergman
József körzeti megbízottal, valamint a
körzeti megbízotti alosztály helyettes
vezetõjével, Zádori Lászlóval. Már más
alkalommal is megjegyeztem, hogy a
kapitányság légköre remek, köszönhe-
tõen az összetartó csapatnak. A beszél-
getések – ahogyan most is – igazán jó
hangulatban zajlanak, igaz, téma-füg-
gõek. 

– Rádión közölték, pánikriasztás
történt a medinai postán, de az alkal-
mazottat nem lehet telefonon elérni.
Úgyhogy fegyverestül „pattanjunk”
autóba, és irány Medina – emlékezett
vissza a megyében megdöbbenést
okozott esetre Wiesner Csaba. Hozzá-
tette, a riasztó a posta központjában
jelzett, s onnan értesítették a Tolna
Megyei Rendõr-fõkapitányság ügyele-
tét. Így folytatta:

– Boros Tibor kollégámmal lero-
hantunk a garázsba, beültünk a szolgá-
lati civil Fordba, s már indultunk is…

– Mozolai Krisztián zászlós kollé-
gámmal elõször mi is csak annyit tud-
tunk, hogy Szedres-Medina útvonalon
kell elindulnunk – vette át a szót
Bergmann József. Õk ketten szirénáz-
va robogtak a rendõrautóval. Közben
újabb értesítést kaptak: két maszkot
viselõ, fegyveres férfi kirabolta a me-
dinai postát.

Csabáéknak mázlijuk volt, mert a vá-
rosból kifele menet becsatlakozhattak
a szirénázó Suzuki terepjáró mögé.

– Amikor értesültek, hogy fegyve-
res rablókkal kerülhetnek szembe,
mi volt az elsõ gondolatuk?

– Hogy mindenáron el kell kapni
õket – így a válasz. (Bevallom, nem er-
re számítottam, de hát én civil va-
gyok.)

– Ilyenkor az emberben nem me-
rül fel a félelem. Ha menni kell, akkor
menni kell…

– Közben folyamatosan érkeztek az
információk… A postai alkalmazottól
értesült az ügyelet, hogy egy szürke
Suzuki Altóval menekültek el az elkö-
vetõk. Alig kanyarodtunk fel a 63-as
útra, szembe jött velünk egy rend-
szám nélküli szürke Nissan Micra. Mi-
vel ez az autó hasonlít az említett
Suzukira, kollégámnak azt javasoltam,
állítsuk meg. Szabályszerûen kiintet-
tem a jármûvet.

– Akkor sem félt, József? Magára
ránthatták volna a kormányt…

– Félelem? A munkámat végeztem.
Nyilván nem az út közepére álltam,
hanem a szélére, hogy ügyelve saját
biztonságomra, szükség esetén az
árok felé tudjak ugrani. De ez csak

egyszerû rutin… Az autó, amiben ket-
ten ültek, lassított, majd megállt,
szemben a mi kocsinkkal. Wiesner
Csabáék is kiszálltak, s autójuk oldalá-
nál állva biztosítottak bennünket.

– Gyanították, hogy a postarabló-
kat kapták el?

– Elõször nem tudhattuk, hiszen
megérzés alapján állítottuk meg õket
„gépjármû-ellenõrzésre”. Krisztián
odalépett a sofõrhöz, én pedig a má-
sik oldalra, s mondtam, szálljanak ki.
Ellenkezés nélkül megtették. Ponto-
san tudták, nekik befellegzett… Való-
színûleg nem értették, hogyan lehet-
séges, hogy az igen alapos elõkészíté-
sük ellenére a rablástól számított 13.
percben rendõrkézre kerülnek.

Kiderült, hogy a bérelt Nissanra
másik rendszámtáblákat loptak, s mi-
re elkapták õket, már megszabadultak
maszkjaiktól, a kesztyûktõl, fegyve-
rektõl. A kocsi hátsó ülésén viszont
halomban álltak a berolnizott pénzér-
mék. Addigra már Csabáék is a bûnö-
zõk autójánál voltak. Megtörtént a fil-
mekbõl is jól ismert motozás, majd
hátrabilincselték a rablók kezét.

– Mindent lehet rájuk mondani,
csak azt nem, hogy jóarcú emberek. A
jókötésû, kigyúrt sofõr karján tetová-
lások sora. A másik, a legalább 190
centi magas inkább szikárnak mond-
ható – adta a személyleírást Csaba, s
megjegyezte, hogy a papírpénzeket
zsebeikbe tömték. Tehát amikor telje-
sen bizonyos volt, hogy a postarabló-
kat fogták meg, Csaba jelentette az
ügyeletre.

Összegezve azt mondhatnánk, ez
férfimunka volt. Sõt, annál jóval több. 

A posta mind a négy bátor rendõrt
megjutalmazta. 

Megakadályoztak
egy öngyilkosságot

Bergmann József azon a péntek
délelõttön Zádori Lászlóval ült a járõr-
autóban. A várost járták. Mint mindig,
figyeltek mindenre, ami rendkívüli,

szokatlan. Tizenegy óra lehetett, ami-
kor a Skoda Oktáviával Keselyûs felõl
jövet felhajtottak a Damjanich utcai
felüljáróra.

– Láttuk, hogy a másik forgalmi
sávban áll egy személykocsi. Egy fia-
talember, az autótól 2-3 méterre fejét
a korlátra hajtotta. Az jutott eszünkbe,
hogy valami probléma lehet, mivel
azon a részen záróvonal van, tehát a
kocsi akadályozza a forgalmat – idézte
fel a képet László. József hozzáfûzte: 

– Azon a ponton állt a fiatalember,
ami legalább 10-12 méterre van a te-
hermentesítõ út felett. Odalent folya-
matosan robogtak a kamionok. Ha le-
ugrik, összetöri magát, a kamionok
pedig védhetetlenül átgázolnak rajta.

A két fõtörzsõrmester döntött: le-
álltak szemben a Mazdával.

– Észre sem vett bennünket. Na-
gyon sírt… Óvatosan, de egyre köze-
lebb léptünk hozzá. Megpróbáltuk el-
kérni a kocsi iratait, de nem reagált.
Két oldalt fél-fél méterre megközelí-
tettük, miközben felajánlottuk a segít-
ségünket.

– Ekkor röviden közölte magánéle-
ti problémájának az okát, s máris dob-
ta át magát a korláton. Egyik lába és a
mellkasa már a túloldalon volt. Laci a
nyaka környékén ragadta meg, én pe-
dig a derekánál. Sikerült visszahúz-
nunk… Egymáshoz egy szót sem szól-
tunk, mégis egyszerre cselekedtünk.
Mindketten tudtuk, mit tesz majd a
másik.

– Lent sorra leálltak a jármûvek, s
mindenki azt figyelte, mi történik
odafent. Amikor visszahúztuk, leültet-
tük a szalagkorlát mellé. Ekkor meg-
próbálta kiszabadítani magát, minden
áron véget akart vetni az életének…
Kezünk szorítása, szavaink hatása és a
metszõ szél azért megtette a magáét –
hangzott László még mindig kicsit
megrendült hangú beszámolója.

A két rendõr azóta már látta né-
hányszor a megmentett embert. Úgy
gondolják, sikerült feldolgoznia prob-
lémáit, s örül az életnek.

Döntés másodpercek alatt
Akik elkapták a postarablókat – Megmentettek egy életet

Bergmann József

Zádori László

Wiesner Csaba
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Megtalálták a postarablók fegyverét 
A közelmúltban megtalálták a január végi, medinai postarablás során használt
pisztolyt az Óceán Könnyûbúvár SE búvárai - tájékoztatott Hortai Tamás, az
egyesület elnöke.
A fegyvert a rablók a község határában lévõ hídról dobták be a Sióba. Mint
Hortai Tamás elmondta, a szekszárdi OKTEL Kft. szakembereivel közösen
egyedülálló keresõ mûszert fejlesztettek ki, amely a sötétben és a zavaros víz-
ben is tökéletesen „lát”. Amikor lemerült a vízbe a fegyverért, azt tapasztalta,
hogy szabad szemmel semmit sem lehetett látni. Találtak például a vízben egy
újságdarabot, és a mûszerrel el tudták olvasni a cikkrészlet szövegét. A pisz-
tolyt hat napon át keresték. Könnyû elképzelni, mennyire megkönnyítette a
dolgukat, hogy a búvároknak nem kellett ennyi idõt a két fokos vízben tölteni.
A keresõ mûszer segítségével nemcsak megtalálni lehet a bûncselekmények
tárgyi bizonyítékait, hanem azt is meg tudják mondani, hogy az átkutatott te-
rületen biztosan nincs ott a keresett tárgy - tette hozzá Hortai Tamás. I. I.
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Gyakran az ötletei ébresztik
Óriási retró buli – Internetes világjátékok – A lelke a televíziózás

Horváth Péter vállalkozó javasla-
tára ez alkalommal a sokak által
ismert Kindl Gábor „régi-új” disz-
kóssal, sikeres televízióssal be-
szélgettünk. Eddigi izgalmas pá-
lyafutásával kapcsolatban már
most, a bevezetőben is megem-
lítem, hogy felkérésre asszisz-
tensként közreműködött egy
olyan amerikai film készítésé-
ben, amely több díjat is nyert.

V. Horváth Mária

– A „mi a foglalkozása?” kérdésre
kapásból mit válaszol?

– Húsz éve valamilyen formában,
de folyamatosan foglalkozom a televí-
ziózással. Ebbe belefér a helyi televízi-
ózás, illetve fõszerkesztés, országos
show-mûsorok hátterében való tevé-
kenykedés, s közben dolgoztam játék-
filmben, a történet pedig 2005 óta, a
széles sáv elterjedésével párhuzamo-
san az internetes televíziózással foly-
tatódott, s folytatódik.

– Tehát televíziós? Vagy inkább disz-
kós? Vagy mindkettõ a szerelme?

– A hetvenes évek második felétõl
15 éven keresztül a diszkós szakmá-
ban tevékenykedtem, de mellette ren-
dezvényszervezéssel is foglalkoztam.
Ebbe országos programsorozatok is
beletartoztak, mint az Országjáró Diá-
kok Országos Találkozója. Szép szám-
mal „vezényeltem” rangos – mondjuk
úgy – helyi programokat is, például a
Dombori Fesztiválokat, amelyeket jó
húsz évvel ezelõtt indítottam útnak.

– Szeretnék a mosolya mögé pillan-
tani...

– Akkoriban egy traktor pótkocsija
volt a színpad...

– Újságot is írt, a megyei lap ifjúsá-
gi rovatában rendszeresen jelentek
meg anyagai. Hogyan került a tévé
közelébe?

– A nyolcvanas évek vége felé elin-
dultak a városi televíziók, miként
Szekszárdon is. Kezdetben a lapban
megírtakat dolgoztam fel képújság
formájában, majd összehoztam a POP
TV-t, amely tulajdonképpen megelõz-
te a magyar kereskedelmi televíziózás
beindulását. Anyagi okok miatt 1998-
ban befejeztük, mivel abban a formá-
ban egy kis kereskedelmi televízió
nem tudott fennmaradni.

– Már az elõbb közbe akartam bök-
ni, hogy gyakran megelõzte korát.
Kérem, folytassa a városi tévével!

– Igen, fõszerkesztõnek kerültem
át, és 2001-ig, a tévé átalakulásáig dol-
goztam ott. Ezt követõen sok felké-
rést kaptam, például bedolgoztam

Frei Tamás monumentális, szórakoz-
tató mûsorába, a Kóstoló-ba. Én rak-
tam össze az országjáró Road Show-t,
ami kimozdult a stúdióból.

– Nyilván rengeteg ismerõse van a
fõvárosban.

– Igen, de különösen azoknak örü-
lök, akik itt nõtték ki magukat, most
pedig a magyar televíziózás élvonalá-
ban dolgoznak.

– Úgy tudom, hogy rendezõ asz-
szisztensként dolgozott egy ameri-
kai játékfilmben.

– Brazíliában és az USA-ban játszó-
dik ez modern Rómeó és Júlia törté-
net, ami azóta több fesztiválon zse-
belt be díjakat. Mindkét helyszínen
jártam, de maga a film Miamiban ké-
szült. 

– Hogy került a stábba?
– A film rendezõje egy magyar szár-

mazású barátom, Karl Bardos, azaz
Bárdos Károly, a New Yorki Egyetem
professzora. Tagja az Amerikai Film-
akadémiának, s õ a tulajdonosa a szin-
tén New Yorkban mûködõ amerikai-
magyar televíziónak. Egyébként több
anyagot is készítettem a tévéje számá-
ra. Õ hívott meg stábtagnak.

– Tudom, hogy jól bírja az angol
nyelvet, de mi volt a filmkészítés so-
rán a feladatköre?

– A kosztümök és a megjelenések
koordinálása… Például egy három
részbõl álló jelenetet nem egyszerre
vettük fel. Az egyik részben megérke-

zik a lány házához a fiú, és becsönget.
Találkozásukat viszont csak egy hét
múlva forgattuk. A srácnak pontosan
ugyanúgy kellett kinéznie, mint elõt-
te. Nem mindegy, hogyan volt begom-
bolva az inge, vagy borostás volt-e?
Ezeket rendre digitális géppel lefény-
képeztem, nehogy hiba csússzon a
dologba, ugyanis a nézõk az apróságo-
kat is felfedezik.

– Már létezett digitális fényképezõ-
gép 2002-ben?

– Igen, bár még nagyon gyermekci-
põben járt. A gépet én akkor odakint
vásároltam.

– Még nem válaszolt arra, hogy el-
sõsorban televíziós, vagy diszkós?

– Nem elhanyagolható, hogy 15
évig a diszkóból éltem, az is a szak-
mám. Papírom is van róla: „hivatásos
lemezbemutató”. Amikor a kilencve-
nes évek elején e téren is megtörtént
a váltás, bejött az elektronikus zene.
Akkor úgy gondoltam, abbahagyom.
Nagyrészt azért, mert az éjszakai éle-
tet nem tudtam összeegyeztetni a te-
levíziózással. Teljes szellemi erõbedo-
bással tévéztem, a diszkózást pedig
abbahagytam.

– A közelmúltban két este erejéig
visszatért a diszkó hangulatához...

– Valóban, csináltam egy igényes
diszkót, amit nyugodtan nevezhe-
tünk retró bulinak. Saját sikereim és a
közönség igénye visszapörgött, hatal-
mas tömeg és siker volt, a mûsort
ugyanis azokból a régi dalokból állí-

tottam össze, amelyek a mai napig ak-
tuálisak és nagyon jók.

– Zorán, Máté Péter, Csepregi Éva,
Szikora Robi?

– Pontosan. A nyolcvanas évek zené-
it „tálaltam” a kor követelményeinek
megfelelõen. Nyugodtan mondhatom,
minden elemével együtt világszínvona-
lon. Óriás kivetítõk, intelligens lámpák,
két hatalmas teljesítményû lézer…
Olyan híre lett ennek a rendezvénynek,
amire Nyíregyházától Budapestig min-
denhonnan jöttek baráti társaságok,
sõt családok: a szülõk együtt a most
„diszkós korban” levõ gyermekeikkel.

– Mekkora apparátus dolgozott a
bulin?

– Százharmincan mûködtek közre,
s több ezer ember szórakozott együtt.

– Miközben élõben közvetítették az
interneten, a Pixel TV-n. Azért ki-
csit csapodár. Úgy látom, mindkét
mûfaj egyszerre a „szerelme”.

- Nem, nem… A televíziózás a lel-
kem. Közvetítéseinket a világ minden
pontján nézik. Hogy hol és hányan, az
látható és mérhetõ.

– Az internetes tévével szintén élre
tört. 

– Valóban, a Pixel volt az országban
a második. Jó, hogy erre rákérdezett,
mivel az emberek többsége ezt a for-
mát – mármint a technikát és a prak-
tikát –, illetve az ebben rejlõ lehetõsé-
get nem ismeri.

– Sajnos, alig maradt helyünk a
2004-es szekszárdi Európa Majá-
lisra, az éveken itt folytatott filmes
játékra, amibõl tavaly már világjá-
ték született.

– Az volt az elsõ internetes-filmes
világjáték. Idén szeptemberben kö-
vetkezik a folytatás – szintén a Vörös-
kereszt és Habsburg György hathatós
közremûködésével, valamint Oscar-
díjas filmrendezõk és más világnagy-
ságok zsûrizésével. Most a véradás és
az életmentés lesz a téma.

– Elképesztõ a millió szuper ötlet,
melyekbõl rendre telitalálat válik.
Honnan e sok remek éca? Ezeken
gondolkodik éjszakánként?

– Az ember úgy lesz konstruktív, ha
gondolatait az adott témák töltik ki. S
mivel nálam ez így mûködik, gyakran
ébredek föl az ötleteimre.

– Én viszont az aktuálisra vagyok
kíváncsi.

– Czirok Róbertre, az ugyancsak
kreatív tetováló mesterre voksolok. Õ
egyébként remek boros-címkéket is
tervez, és sok mással is foglalkozik.

Kindl Gábor az internet-televízióban látja a jövõt
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Ezer esztendeje, 1009. augusztus
23-án Győrben, Azo bíboros-püs-
pök, pápai követ jelenlétében ad-
ták ki a pécsi egyházmegye, ben-
ne Tolna megye természetes ha-
tárokat kijelölő alapító oklevelét.

Az egyházmegye védõszentje Szent
Péter apostol, a hagyomány szerinti
elsõ pápa. Tolnának nincs külön oltal-
mazója, de legrégibb ismert címe-
rünkben Szent István és Szent Imre
látható, bár az utóbbi feje fölül – nem
tudni, miért – az 1836-os magyar
nyelvûvé való átfestéskor elmaradt a
dicsfény.

Az egyházmegyében éltek a máig
titokzatos fekete magyarok, akik
Querfurti Brúnó térítõ fõpap sze-
rint 1009-re már „kereszténnyé let-
tek”. Nem tudjuk, kik voltak, de a
történelem országútján fekvõ me-
gyénk területén az elmúlt két évez-
redben húsznál több nép, nemzet
vagy önállóságot mutató népcso-
port élt, további tíz pedig szórvány-
ként ad hírt magáról 1945-ig.

Az elsõ név szerint ismert kelták a
brit szigetekig terjesztik kapcsolata-
inkat, az õket leigázó római katonák
soraiban kis-ázsiaiak is voltak: talán
õk plántálták ide az elsõ szõlõvesszõ-
ket. Már ekkor zsidó közösség nyo-
mait találjuk megyénk területén, de
megtelepedtek itt a hunok, keleti
gótok, gepidák, longobárdok és alá-
nok. Talán megérték a honfoglalást
az avarok, akikkel békés közelség-
ben élhettek a Gemencet elnevezõ
szlávok. A magyar törzsek után bese-
nyõk, kunok nyomait találjuk, s az
országban egyedül itt adtak nevet
egy községnek a Kijevet és Moszk-
vát alapító varégek. A szerbek és
horvátok egy része már a török elõtt
ideért, a hódoltság alatt azonban bi-
zonyosan: nekik köszönjük a kadar-
kát és vörösborkultúránkat. Ekkori-
ban már jelentõs a cigány népesség,

de Dombóvár mellett élnek iflákok
is, s a török elõtt külön falut alapítot-
tak a csehek. A török után, amikor -
ki hinné – spanyol fõispánunk is
volt, betelepülnek a németek, s a
XX. századig jelentõs kisebbséget al-
kotó szlovákok. Szórványként lelünk
osztrákokat, franciákat, olaszokat,
lengyeleket, de akad skót, orosz, nor-
vég, holland, bolgár, görög, sõt arab
is. Újabb idõben vietnami, kínai, ör-
mény, ukrán s még számos nép és
nemzet érkezett az öt világrészrõl. 

Hajtsunk fejet elõttük néhány ki-
váló egyéniségük felvillantásával. Ily-
lyés Gyula magát A faj védõi címû

versében fél-besenyõnek
mondja, Jelaèiæ (akinek ne-
vét alig látni helyesen, mi-
közben elborul tekintetünk,
ha a mi ékezeteinket elhi-
bázzák!) horvát tisztjei kö-
zül ketten Ozoránál álltak az
1848-as magyar zászlók alá.
Bartók Béla 1905-ben több
olyan népdalt gyûjt Csehi-
pusztán, amely évszázad-
okon át megõrizte cseh ere-
detét és dallamait.

A hon a dunaföldvári dal-
mátnak, Tomori (Theodo-
rovits) Anasztáznak köszön-
heti az elsõ teljes magyar
Shakespeare-kiadást. Fran-
cia nemes, kajmádi birtokos
a cilinderes skót gépészek-

kel szántató Bombelles, aki Ferenc
József nevelõje lett; egy másik fran-
cia eredetû család, a Szévald, alispánt
adott Tolnánknak. A lengyel mene-
kült fia volt Wosinsky Mór, megyei
múzeumunk alapítója; a holland
Styrum-Lymburg gróf alapítványa az
országban a három legnagyobb egyi-
ke akkoriban: ösztöndíjából tanult
Garay és Babits is. 

Az olasz eredetû Diczenty-család
egyik fia európai hírû szõlész-bo-
rász, a másik a Szekszárd képét meg-
határozó építész. A világhírû itteni
selyemtenyész-tési központ olasz
fordítója a Petõfivel csillagot válasz-
tó Sass Erzsike lányát vette el, gyer-
mekük Mattioni Eszter, akinek
hímeskövei három földrészen várják
a múzeumi látogatókat. Krumm
Cajus, a magyarrá lett norvég vasút-
és védgátépítõ mérnök Pakson élt. A
szíriai arab, Fadlallah el Hedad Mi-
hály a megyeházán mondta állam-
polgári esküjét: õ a magyar lipicailó-
tenyésztés világkiállításon aranyér-
mes fellendítõje. A presztízs címû
könyvével máig világhírû a zsidóság
jeles képviselõje, Leopold Lajos. Õ
fogalmazta meg 1918-ban: „Kelet és
Nyugat közé ékelve, történelmi kül-
detésünk, hogy híd legyünk ellenté-
tes érdekszférák és érzelmi világok
között. A magyarság nagy hivatása,
hogy úgy viselkedjék a világtörténe-
lemmel szemben, mint tízmillió
gentleman.”

Vajon ennek megyénkben élõ ré-
sze fogadta-e a török utáni helyreál-
lítás fontos tényezõit, a XVIII. szá-
zadban telepített-települt német
népcsoportokat? Identitásukat meg-
õrizték 1848-ig, de hatott rájuk a ter-
mészetes asszimiláció is. Nemeseik,
mint a Perczelek, a reformkor veze-
tõ egyéniségei. A forradalom- és sza-
badságharcban közhonvédként és
tisztként tömegével küzdenek e
nemzetiség fiai: Gábor Áron után
még Erdély tüzérparancsnoka is
gyönki sváb. Vérét hullatta a közös
ügyért a zsidóság és szlovákság. Szá-
mos cigány katonája (s nemcsak ze-
nésze!) szintén akadt a honvédse-
regnek. Egyiküket, Barát Jánost,
egész Szekszárd megtisztelte utolsó
útján, s nemrég lakótelepet nevezett
el róla. Az elsõ magyar-cigány szó-
tárt megyénk fia írta és adta ki, de
Rudolf trónörökös elsõ emlékkon-
certjén ugyancsak szekszárdi cigá-
nyok húzták – Torontóban.

E röpke körültekintést Babits Mi-
hály Hazám! címû versének részleté-
vel illik zárnunk, mert megírása óta
még aktuálisabb lett: „…láttam né-
pet mordat és vidámat: / így talál-
tam nagyobbik hazámat. / Rómát
fiús tisztelettel jártam, / mintha
õseim várossa volna / és Avignon
nevetett, mint Tolna, / vígan fürdött
egyazon sugárban / és egy lélek
font be néptõl népig / messze föld-
részt eleven hálóba: / egy lélek, egy
ország végtül-végig / magát-tépõ
hazám: Európa.”

A költõ másik verse a most megje-
lent Emlékezetre méltó Tolna me-
gyei évfordulók 2009-ben kötet bel-

sõ borítóján arra is emlékeztet, hogy
akad egy kisebb évforduló is: me-
gyénkben 200 éve, 1809. március
15-e óta mondhatjuk hivatalos nyelv-
nek a magyart. Errõl s még ezernyi
érdekes eseményrõl szól a könyv,
amely olvasmány és gondolatébresz-
tõ egyszerre szeretne lenni. 

Dr. Töttõs Gábor

Ódon időben
MÁRCIUS 16-ÁN

130 éve, 1879-ben Tolna megkö-
szönte dalárdánknak a világítás fej-
lesztésére adott mûsort.
MÁRCIUS 17-ÉN

135 éve, 1874-ben szégyenében
anyja sírján lett öngyilkos egy öthó-
napos-terhes helyi leány. 130 éve,
1879-ben született ifj. Ditrói Mór:
verseket írt városunkról, mert édes-
anyja, Eibenschütz Mari színésznõ
itt született. 
MÁRCIUS 18-ÁN

135 éve, 1874-ben az addig ár-
nyékban lévõ Boda Vilmos járásbíró
átvette elsõ újságunk, a Tolname-
gyei Közlöny szerkesztését.
MÁRCIUS 19-ÉN

155 éve, 1854-ben hangversenyt
adtak a Nemzeti Színházban Garay
árvái javára. 150 éve, 1859-ben
született Augusz Imre, családja utol-
só férfi tagja: házát s vagyonát ránk
hagyta. 
MÁRCIUS 20-ÁN

120 éve, 1889-ben elutazott
Pulszky Ferenc: elõzõ nap Kos-
suthról tartott elõadást, s ezért egy
hordó vörösbort kapott.
MÁRCIUS 21-ÉN

100 éve, 1909-ben helyi borterme-
lõ részvénytársaság alakult.
MÁRCIUS 22-ÉN

130 éve, 1879-ben a szegedi árvíz-
károsultak javára gyûjtöttek leg-
szebb lányaink.

Tolna megye címere (1836)

Tomori Anasztáz, a dunaföld-
vári dalmát

Szíriai honpolgárunk: Fadlallah
el Hedad Mihály

„Egy lélek font be”
Ezeréves a történelem országútján fekvõ Tolna megye – 200 éve hivatalos nyelv a magyar
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Hol is vagyunk valójában?
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A rejtvény megfejtését 2009. március 24-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Március 1-ei rejtvényünk helyes megfejtése: "A hólé zöngve, csobbanón csurog, a föld hátáról pattan a bu-
rok" (Dsida Jenõ: Március).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Huffler Ernõné, Györköny, Fõ u. 85/A és Geisz Péterné, Mun-
kácsy u. 5. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Vannak kisebb nagyobb illúzióink, pillanatnyi am-
néziás tüneteink. Például a 2-eske a kórteremben

diszkréten magához inti az ápolónõt: – Mondja, kedves
nõvérke, nem kellene szólni a fõorvos úrnak, hogy a mel-
lettem fekvõ beteget ideje volna az elfekvõbe vinni? Az
ápolónõ megnyugtatja az aggodalmaskodót: – Nyugod-
jon meg, bácsikám, ez már az..

Aminap akaratlanul is tanúja voltam egy szemlá-
tomást rendkívül idegesen gesztikuláló hölgy dör-

gedelmes dühkitörésének, amit szerintem nagyon elõvi-
gyázatlanul nagy nyilvánosság elõtt, közterületen köve-
tett el a szekszárdi sétálóutcában (választ se várva), mert
meg volt gyõzõdve arról, hogy a mi mai modern, civili-
zált társadalmunk sokkal biztonságosabb a félelmetes-
nek, titokzatosnak és szörnyûségesen kegyetlennek látszó
õserdõnél.

A sszonyom, rossz hírt kell közölnöm önnel, önt fel-
tehetõen lelkiismeretlen média szakemberek (eset-

leg celebek?) alaposan félretájékoztatták. Ugyanis a há-
borítatlan õserdõben nincs se munkanélküliség, se inflá-
ció, nincs semmiféle világválság (a globális felmelegedés
se érzõdik), de még a politizálás is teljesen ismeretlen fo-
galom. Ezzel szemben egy világhírû etológus szerint az
emberi kultúrák, társadalmak által még háborítatlanul
tenyészõ õserdõben nagyobb az élõlények esélyegyenlõ-
sége, mint a Föld más tájain, még a világ legcivilizáltabb
és legmagasabb életszínvonalú országai sem vehetik föl
ezen a területen a versenyt az õserdõvel. Ugyanis az itt
élõ élõlényeknek olyan – életben maradásukat lehetõvé
tevõ – olykor 5-600 millió éve kialakult adottságaik van-
nak, amelyek képessé teszik õket, akár náluknál sokkal-
ta erõsebb és hatalmasabb élõlényekkel szemben is az
életben maradásukra. Bizony, bizony, még az úgyneve-
zett tápláléklánc csúcsán lévõ élõlényeknek is alaposan
meg kell dolgozniuk (sokszor a végkimerülésig) egy-egy
náluknál sokkal gyengébb és teljesen esélytelennek látszó
zsákmányállat elejtéséért. (Általában 20 próbálkozásból
egyszer vagy kétszer sikerül, de sokszor elõfordul, hogy
egyszer sem.) Itt protekcióval, korrupcióval semmit sem
lehet elérni.

A sszonyom, remélem, sikerült meggyõznöm önt, és
legközelebb, ha váratlanul újra elönti a pulykamé-

reg, már egy kissé óvatosabb lesz. A civilizált embernek
olykor teljes biztonságot nyújthat az a képessége, hogy
egyidejûleg képes egészen mást mondani, mint amit ép-
pen gondol. Máskor gondolja meg kétszer is, hogy nagy
nyilvánosság elõtt, közterületen mit mond, elvégre – saj-
nos – már nem vagyunk az õserdõben.

Bálint György Lajos
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Érmekkel indult a dzsúdós idény
A szekszárdi Gemenc JK fiataljai ott folytatták, ahol tavaly abbahagyták

Jól indult a várakozásokkal teli új
esztendő a szekszárdi dzsúdó-
ban, amely sportágat szerencsé-
re a gazdasági válság nem érin-
tett meg, a támogatók egyelőre
hűségesek.

Bálint György

Kell is ez, hiszen amirõl Szepesi József
vezetõedzõ legutóbb beszélt, miszerint
több versenyzõ is kopogtathat valame-
lyik válogatott kapuján – megidézve a
régi szép idõket –, az alig két hónap el-
teltével elérhetõ valóság. A remény el-
sõ megtestesítõje az 1993-as születésû,
ifjúsági korú Égi Fruzsina, aki a korosz-
tályos magyar bajnokságon bronzér-
mes lett olyan teljesítménnyel, amivel
az idei világversenyek elõtt továbbra
is a válogatók látókörében maradt. Fru-
zsi nagy harcos hírében áll – öccse, a
szintén aktív versenyzõ Barna „fertõz-
te” meg a sportággal – és felettébb fel-
dobja egy komolyabb sportsiker meg-
szerzésének lehetõsége, ami a tatamin
elvégzett eddigi három és fél éves
munka gyümölcse lehet. A Gemenc Ju-
do Klub is mellette áll, így az anyagia-
kon nem múlik a zágrábi nemzetközi
megméretésre való kijutás.

Égi Fruzsina
a válogatottság kapujában

– Ha ott is olyan eredmény születik,
ami önmagáért beszél, ha verseny-
zõnk a nemzetközi mezõnyben is
helytáll, akkor a cseh, a lengyel, a né-
met viadalon is ott leszünk – mondta
Szepesi József vezetõedzõ, a szekszár-
di judoka felkészítõ edzõje. – Kíván-
csian várom a felhozatalt ebben a
súlycsoportban nemzetközi poron-
don. Fruzsi harcmodora, kitartása,
akaratereje és a földharcban megmu-
tatkozó kvalitásai miatt jó eséllyel ve-

szi fel a küzdelmet. Egy szabályválto-
zás ugyan nem kedvez neki: pechünk-
re a karfeszítést kiiktatták az ifik és a
juniorok harcmodorában, pedig ta-
nítványom meccseinek felét ezzel a
technikával nyerte meg. Maradt azon-
ban más hatékony eszköz a repertoár-
ban, amivel eredményesek lehetünk
nemzetközi porondon is.

– A bajnoki harmadik hely a reá-
lis hazai erõsorrend is?

– Nem feltétlenül, sõt! Talán a gyõz-
tes Szabó Katinka lehet jobb nála, aki-
nek az apukája Tuncsik József egyko-
ri legnagyobb ellenfele volt. Úgy lá-
tom, két éven belül ebben a súlycso-
portban Fruzsinak kell uralkodnia
idehaza.

A vezetõedzõ vívja a maga csatáját a
színfalak mögött a komoly versenyek
elé csak mostanság kerülõ, már bizo-
nyított tehetségekkel, ahogy abba ko-
rábban bennünket is beavatott. Nem

áll rosszul a szemléletformálásban, az
élsportmentalitás szülõket is megérin-
tõ átplántálásában. A „bekeményítés”
elsõ néhány hete után, amikor többen
nem látogathatták az edzéseket, csak
egy srác adta le a szerelést a tehetséges
'97-es korosztályból, de a tréner reméli,
az idõ, a higgadt elõrelátás itt is meg-
oldja a gondokat. Sajnálná, ha ez az eset
kivételt jelentene, mert egy született
adottsággal bíró gyerekrõl van szó. A
szekszárdi országos bajnokság ugyan-
akkor rámutatott: többen is nem akár-
milyen kvalitásokkal bontogatják szár-
nyaikat az említett korosztályban. Az
idei elsõ komolyabb megméretés, a
Magyar Köztársaság Kupa is igazolta,
hogy a szekszárdihoz képest hadsereg-
nyi szakosztályoknak – mint a miskol-
ciaknak, az újpestieknek vagy a gyõri-
eknek – az idén még inkább lesz félni-
valója a Gemenc JK csipet-csapatától,
amely a tavalyi ob-n le is pipálta õket.

Ács Balázs újra
legyõzte riválisát

Patyi Károly, szekszárdiak edzõje
féltõ-óvó gondossága, szakmai ala-
possága egyfajta garancia arra, ha
srácok is akarják, hétrõl hétre job-
bak lesznek.

– Nyolc versenyzõvel szerepeltünk
az MK-n, és egy-egy arany-, ezüst- és
bronzérem mellett egy negyedik és
két ötödik hellyel térhettünk haza. Ez-
zel azt gondolom, elégedettek lehe-
tünk – értékelt a több mint húsz éve
a szekszárdi cselgáncsban ténykedõ
tréner. – A tavaly berobbant Ács Ba-
lázs megint bebizonyította, hogy re-
mek versenyzõtípus. A megbeszélt
taktikát ezúttal is remekül alkalmazta.
Mondanom sem kell, megint nagy ri-
válisa, az újpesti Telek Bence volt az
ellenfele a döntõben, és rosszul álltak
a dolgok, de hátrányból egyenlített, a
bírák pedig egyhangú döntéssel õt
látták jobbnak. 

– Noha Pesten volt a meccs...
– Engem is meglepett a korrekt

döntés, ám azok után különösen jól
esett, hogy volt ezen a kupán nyolc
másik, ami bennünket érintett, és
csak kétszer voltunk kedvezményezet-
tek. Matics András elvesztette a finálét,
de az okot itt nem a bírókban kell ke-
resni, a gyõzelemhez még technikai-
lag mindenképpen fejlõdnie kell. A
harmadik helyezést elért Kasó Gergõ
akár nyerhetett volna, ha az elsõ
meccsén egy ritkán elõforduló hiba
miatt – a csípõkiemelés után peches
módon magára rántotta ellenfelét –
veszített, de utána kihozva magából a
maximumot, a bronzot megszerezte.

Beindult tehát a versenyidény a
cselgáncsban, s az elsõ jelekbõl ítélve
cseppet sem alaptalan az eddigieknél
magasabb ívû szekszárdi várakozás.

Harcos ifjú „amazonokból” a szekszárdi klubnál sincs hiány

Visszapillantó tükör
ASZTALITENISZ. A várakozásnak megfelelõen ma-
gabiztos gyõzelmet aratott a nõi Szuper Liga 7.
helyéért zajló elsõ mérkõzésen a Szekszárd AC a
szlovák Dunajska Streda otthonában. A Juhász-
Wittinger-Tóth összetételû együttes csupán egy
meccset engedélyezett az alapszakaszban két-
szer is legyõzött házigazdának - ezt az egykor
Szekszárdon játszó Marcekova nyerte Wittinger
ellen -, így a szekszárdi visszavágó csupán forma-
litásnak tûnik.

JÉGKORONG. Helyi sporttörténeti eseményként
vonulhat be a krónikákba az elsõ szekszárdi jég-
korongbajnokság, amely január 3. és február 27.
között hét csapat zajlott az immár fedett mûjégpá-
lyán. A csoportmérkõzések, majd a négyes dön-
tõ után a gyõzelmet a Léhûtõk együttese szerezte
meg a Noném Keletném, a Tolnai Vonalasok és a

Jégcsákány gárdája elõtt. A gyõztes csapat tagjai:
dr. Gabi Géza, Elter Balázs, Major Vilmos, dr.
Domonyai István, Gergely Tibor, Kovács Marcell,
Uzner György.

KÉZILABDA. Izgalmas hajrában harcolta ki a gyõ-
zelmet hazai pályán a Nagykanizsa ellen az
UKSE Szekszárd NB II-es együttese (25-24). Az
utolsó percben Izsák góljával vette vissza a veze-
tést a Szekszárd, majd Papp Tímea ziccert
hárított, így a legvégén még egy kihagyott hetes
is belefért.

KOSÁRLABDA. A nõi élvonalbeli bajnokság alap-
szakaszának hétközi fordulójában az Atomerõmû-
KSC Szekszárd a vártnál nagyobb küzdelemre
késztette a vendég BSE gárdáját (73-69). A fõvá-
rosiak már 20 ponttal is vezettek a betegségektõl
gyengített KSC ellen, amelyben az amerikai
Wilson nem tudott pályára lépni, de Tamis és Ta-

más is csak muszájból vállal-
ta a játékot. A jelentõs hát-
rányt a 18. születésnapját
ünneplõ Bálint Réka pont-
erõsségével - a bedobó 22
egységgel a legeredménye-
sebb szekszárdi - partiban
volt Ujhelyi Gábor együttese.
A nyáron Szekszárdról a fõ-

városba igazoló Makszimovics 10 ponttal terhelte
meg a KSC gyûrûjét.

LABDARUGÁS. Gyõzelemmel kezdte a tavaszi
idényt a Szekszárdi UFC NB III-as együttese. A
Dombóváron lejátszott megyei rangadón 1-0-s fél-
idei vezetés után 2-1-re nyert Kniesz Mátyás
együttese. A gólokat Vizdár és Vituska szerezte.
Sikerével a Szekszárd egy ponttal megelõzte a
Paksot, és legjobb Tolna megyei alakulatként már
az 5. a Dráva-csoport tabelláján.

Bálint Réka
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Ismét utcai futóverseny
A kétszeres gyõztes Kálovics Anikó májusban visszatér Szekszárdra

Épek és fogyatékkal élők idén
közös futamban indulhatnak a
III. Domaine Gróf Zichy Futóver-
senyen Szekszárdon május 2-án.
Erről és a verseny további részle-
teiről csütörtökön sajtótájékozta-
tón számoltak be a rendezők.

n A névadó támogató Baron von
Twickel Szõlõbirtok Liszt Ferenc ter-
mében tartott tájékoztatón a viadal
egyik fõszervezõje, Scherer Tamás, a
Sportélmény Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke bejelentette, hogy honlap-
jukon (www.sportelmeny.hu) már él
az on-line nevezés a viadalra, amely
idén is kínál újdonságokat.

Ami változatlan: a verseny központ-
ja idén is a Garay téren lesz, az 1 km-
es pálya is megegyezik a tavalyival. Az
általános iskolások négy korcsoportjá-
ban továbbra sem kell nevezési díjat
fizetni. Az amatõr, illetve a profi fu-
tamra jelentkezõknek március 31-ig
1000 Ft-ba kerül az indulás, a helyszí-
nen pedig 2000 forintot kérnek a rajt-
számért. A nevezési díj természeten
ezúttal is magában foglalja a frissítõt
és egy emblémázott pólót.

Az idei évben a Sportélmény Alapít-
vány a Tolna Megyei Fogyatékosok

Szövetségével együttmûködve közös
futamot szervez az épek és a fogyaték-
kal élõk részére. A szervezõk remélik,
hogy a profik közül is többen vállalják
ezt az egy körös (1 km) közös futást.

Csillag Balázs, a szervezõ csapat tag-
ja beszámolt arról, hogy a chipes idõ-
mérést az idei évben a váltók futamára
is kiterjesztik. A Márker Kft. nevét vise-
lõ 4x1 km-es staféta keretében a szer-
vezõk szeretnék megmozgatni a város
cégeit és civil szervezeteit. A chippel
mért futamokban az indulók sms-ben
kaphatnak értesítést idõeredményük-

rõl, sõt a részidõkrõl is. Ajándéksorso-
lás is lesz, melyen minden rajtszámmal
rendelkezõ futó egyenlõ eséllyel indul
az értékes nyereményekért.

Csillag Balázs elmondta, hogy idén
is Szekszárdra látogat a korábbi két-
szeres gyõztes Kálovics Anikó. Re-
mény van arra, hogy a többszörös
mezei futó Európa-bajnok Bene Bar-
nabást is láthatja a szekszárdi közön-
ség futni, de várják a veszprémi
Minczér Albertet is, aki a közelmúlt-
ban véget ért fedett pályás kontinens-
viadalon döntõs volt 3000 méteren.

Hozzávalók:
l 40 dkg gomba
l 1 db. hagyma
l 2 ek. liszt
l 3 ek. olaj
l petrezselyemzöld
l 2-3 db. húsleveskocka
l 2 ek. tejföl

Elkészítés:
A hagymát apróra vágjuk, és az ola-
jon megpirítjuk. Hozzáadjuk a meg-
mosott, felszeletelt gombát, együtt
tovább pirítjuk, megborsozzuk. Fel-
öntjük másfél liter vízzel, és hozzá-
adjuk a leveskockákat. Kb. 10 per-
cig főzzük, majd a tejfölt, a lisztet, az

apróra vágott petrezselyemzöldet
egy kis vízzel kikeverve behabarjuk
a levest.

Vajgaluska:
l 1 tojás
l 2-3 dkg vaj
l liszt, só, bors
A puha vajat kikeverjük a tojással,
sóval, borssal, annyi lisztet adunk
hozzá, hogy galuska keménységű
massza legyen, a levesbe szaggat-
juk. Jó étvégyat!
(A receptet a dr. Hollós László-em-
lékév alkalmából a Nők Szekszár-
dért Egyesület gyűjtésében adtuk
közre.)

Gombaleves vajgaluskával

Éremhalmozó
Ötös iskolások

Hét arany-, tíz ezüst- és öt bronzérmet
nyert az 5. számú Általános Iskola Ta-
gozatának 16 sportolója Dombóváron,
a sajátos nevelési igényû tanulók szá-
mára rendezett megyebajnokságokon
március elsõ hétvégéjén.

Az atlétikaversenyen 30 és 600 mé-
teres futásban, helybõl távolugrásban,
magasugrásban és tömöttlabda-dobás-
ban, három korcsoportban mérhette
össze erejét a Paksról, Tolnáról,
Iregszemcsérõl, Dombóvárról és
Szekszárdról érkezett mintegy 70
résztvevõ. A szekszárdiak legeredmé-
nyesebb versenyzõi: Takács Zoltán
(tömöttlabda 1., magasugrás 1.), Lend-
vai Tímea (helybõl távolugrás 1., 30 m
2.), Boros Kinga (600 m 1., 30 m 2.),
Lázár Aranka (30 m 1., 600 m 2.), Me-
zei Zoltán (30 m 1., 600 m 2.), Kolo-
nics János (tömöttlabda 1., 600 m fu-
tás 3.), Balogh Andrea (helybõl távol-
ugrás 2., tömöttlabda 3.), Szabó Zoltán
(tömöttlabda 3., magasugrás 3.).

Asztaliteniszben 10 lány és 10 fiú
indult, a bonyhádi, dombóvári és
iregszemcsei diákok mellett négy
szekszárdi. A tagozat diákjai közül
Leipold Éva bronz-, Csepella Zoltán
pedig ezüstérmet szerzett. Felkészí-
tõ tanáruk: Schönhardt Jánosné test-
nevelõ. K. E.

Idén is sok gyereket várnak a szervezõk a futóversenyre
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2009. MÁRCIUS 15.
NEMZETI ÜNNEPÜNK
SZEKSZÁRDI PROGRAMJA
„Várd örömmel a szép derült ünne-

pet” (Petõfi Sándor)
10.00 óra
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A

BÉLA KIRÁLY TÉREN

Ünnepi beszédet mond: Horváth
István, Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Az ünnepi mûsort elõadják: a SZT.
JÓZSEF ISKOLAKÖZPONT TANU-
LÓI (felkészítõk: Vadóc Eszter, Szabó-
né V. Ildikó, Köpenczeiné T. Lilla)

A mûsorban közremûködik a Mus-
linca Férfikar Lányi Péter karnagy
vezényletével

KOSZORÚZÁS
Az ünnepi megemlékezésben köz-

remûködik: az ALISCA BRASS BAND
fúvószenekar és a 608. sz. SCHOLA
CARITATIS cserkészcsapat

Az ünnepség után a Honismereti
Egyesület és a tisztelgõk virágot he-
lyeznek el az alsóvárosi és az újvárosi
temetõben a szekszárdi '48-asok,
Garay Antal és Hollós Alajos sírjánál.

AZ IFJÚSÁG ESTI MÛSORA
18.00 óra
Zenés, táncos toborzó a Babits

Mihály Mûvelõdési Ház elõtt
18.20 óra
A szekszárdi ifjúság esti mûso-

ra a márványteremben
Közremûködnek:
I. Béla Gimnázium és a Garay János

Gimnázium diákjai
Bartina Néptánc Egyesület Ifjúsági

Csoportja
Csurgó Zenekar
Art Contact Mozgásszínház
Rendezõ: Sárvári János

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház
Március 16 - 29-ig az üvegteremben
A Föld, ahol élünk – Origami kiál-
lítás. A Szekszárdi Origami Baráti Kör
rendezésében 

Megnyitó és az azonos címmel
meghirdetett pályázat díjkiosztója:
március 16-án (hétfõ) 15 órakor. 

A kiállítás megtekinthetõ az intéz-
mény nyitvatartási idejében.

A pályázat a NKA támogatásával va-
lósulhatott meg.

Március 16-án, hétfõn, 19 órakor
Hegedûs bérlet 3. elõadása

Osztrigás Mici zenés komédia 3
felvonásban

Színházjegyek 2000 Ft-os áron
válthatók munkanapokon a jegy-
pénztárban 14-18 óra között.

Március 18-án, szerdán, 11 órakor
Víz Világnapja alkalmából „A csap-
ból folyó kék arany” címmel elõ-
adás a vízrõl az általános iskolák 7-8.
osztályosai és középiskolások számá-
ra. Elõadó: Gaálné Tóth Terézia, a
ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Alapít-
vány kuratóriumi tagja.

Várjuk az iskolás csoportok jelent-
kezését! Tel.: 74/ 529-610 

A rendezvény támogatója: A Zöld-
társ Környezetvédelmi Közhasznú
Alapítvány

Március 18-án, szerdán, 14 órakor
Babits Népfõiskola keretében a

Bibliáról tartanak elõadást a dombó-
vári Illyés Gyula Gimnázium tanulói.
A belépés díjtalan.

Március 19-én, csütörtökön, 11-16
óráig a színházteremben az OKM által
kiírt mûvészeti iskolák országos ta-
nulmányi versenyének regionális
szólótánc versenye. Nyolc mûvé-
szeti iskola tanulói  mérik össze tánc-
tudásukat Somogy, Tolna, Baranya
megyébõl. A versenyprogramok meg-
tekintése díjtalan.

Március 21-én, szombaton, 10.30-
kor a táncteremben Kicsinyek ze-
nés délelõttje

– Ismerkedés a fafúvós hang-
szerekkel – (3 és 10 éves kor közötti
gyerekeknek ajánljuk!)

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

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

Az elõadások további idõpontjai: 
Április 4-én, szombaton, 10.30

órakor (rézfúvós)
Május 9-én, szombaton, 10.30

órakor (vonósok)

Bérletek és jegyek megvásárolha-
tók a Mûvelõdési Házban. 

Bérlet ára 1200, a szólójegy 500 Ft.
Érdeklõdni lehet: 74/529-610/122;

20/250-9454
Hasznos szabadidõs programunk-

kal kiváló kikapcsolódást és jó szóra-
kozást kívánunk!

Március 21-én, szombaton, 16 óra-
kor a színházteremben Alisca Brass
Band koncert. Belépés díjtalan.

Március 25-én, szerdán, 19 órakor
Garay bérlet 3. elõadása

A szegény hekus esete a papa-
gájjal – bûnügyi vígjáték a Budapesti
Kamara Színház elõadása

Jegy: 2000 Ft

Március 27-én, pénteken, 20 órakor
Moldvai táncház

„Moldvai szokásrendek, tánchagyo-
mányok” elõadó: Farkas Lilla, arany-
gyöngyös táncos

Táncházvezetõ: Szarka Zsolt (örö-
kös aranysarkantyús táncos) és Far-
kas Lilla

Zenél a Berbécs zenekar.
Jegy: 500 Ft

Figyelem!
Április 27-én ZORÁN-koncert

Jegy: 2900 Ft. 

Panoráma Mozi
Nagyterem
Március 12-18-ig
16.00 és 17.45: Volt (12) amerikai

animációs film
20.00: Valkûr (12) amerikai-német

film 
Március 19-22-ig
17.30, 20.00: Nem kellesz eléggé

(12) amerikai vígjáték

Art terem
Március 12-18-ig
17.00: Frost/Nixon feliratos ame-

rikai akciófilm
19.00: A látogató (12) feliratos

amerikai krimi 
Március 19-április 1-ig
17.00: Puskás Hungary (-) ma-

gyar dokumentumfilm 
Március 19-25-ig
19.00: Gettó milliomos (12) fel-

iratos amerikai krimi

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
szervezésében március 17-én (kedd)
17 órakor a Hunyadi u. 4. szám alatt
(fsz. nagyterem) kerül sor a Szekszár-
di Bûnmegelõzési Szabadegyetem
márciusi elõadására.

Téma: Az Áldozatsegítõ Szolgálat ál-
tal nyújtható támogatások

Elõadó: Dr. Nyirõ Árpád, a Tolna
Megyei Igazságügyi Hivatal mb. igaz-
gatóhelyettese.

Bûnmegelõzési
szabadegyetem

Tavaszi játékok:
Kemp Zsuzsa képei
Kemp Zsuzsa festõmûvész fenti címet
viselõ kiállításának megnyitóját márci-
us 15-én, vasárnap, 17 órakor tartják a
a Fürdõház utcai Mirázs Teaházban
(ex Piccolo).

A tárlatot Gacsályi József költõ
ajánlja az érdeklõdõ nagyérdemû fi-
gyelmébe. A megnyitón közremûkö-
dik: Fábián Péter (vers), Illés Alexand-
ra (gitár), Leposa Krisztina és Leposa
Gyula (gitár, ének).

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum új
idõszaki kiállítása, a Magyar Nemzeti
Múzeum anyagából összeállított Tér-
be zárt pillanat címû tárlat megnyitó-
ját március 18-án (szerda) 15 órakor
tartják.

A kiállítást Tímár László ajánlja az
érdeklõdõk figyelmébe, a megnyitón
közremûködik Lotz Kata és Pitz Me-
linda, a DBU színmûvészei, és Lozsá-
nyi Tamás orgonamûvész. A tárlat má-
jus 31-ig látogatható.

Április 1-jétõl változik a megyei mú-
zeum és szekszárdi kiállítóhelyeinek
nyitvatartási rendje. A megyei múze-
um, a Babits Mihály Emlékház és az
Irodalom Háza – Mészöly Miklós Mú-
zeum vasárnap és hétfõ kivételével 10
és 16 óra között tart nyitva, a Megye-
házi kiállítások zárva tartanak. A 15 fõ
feletti csoportoknak elõzetes bejelent-
kezés a 74/410-783 telefonszámon
kérhetõ. A belépõdíj változatlan: teljes
árú 500, diák és nyugdíjas 300 Ft/fõ.

Térbe zárt pillanatok
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KÖZLEMÉNYEK

APRÓHIRDETÉS

ELÕADÁS A NEURPHATIÁRÓL

A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesületének következõ elõadása
március 30-án, 14 órai kezdettel lesz
a szekszárdi kórház kultúrtermében, a
„Lila” épületben. Az elõadás címe: A
neuropathia kombinált kezelése - Mi-
ért veszélyes a kezeletlen neuro-
phatia? A WÖRWAG PHARMA felké-
résére dr. Sudár Zsolt fõorvos tart elõ-
adást. Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak!

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Március 24. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Március 31. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Március 24. (kedd) 16-18 óráig

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

V. sz. választókerület

Március 31. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Március 10. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Március 9. (hétfő) 17-18 óráig

Március 23. (hétfő) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

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

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén 16-

18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
MÁRCIUSI FOGADÓÓRÁJA

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Fekete László • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, aljegyzõi
titkárság, Szekszárd, Béla tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: AS-
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a 2001-ben módosított
29/1994.(VIII.22)KT. számú rendeleté-
re hivatkozva a következõ módon és az
itt jelzett határidõre várja a város polgá-
rainak, civil szervezeteinek, intézmé-
nyeinek, vállalatainak javaslatait a 2008-
as naptári év megörökítésre érdemes
eseményeirõl.

Az Aranykönyvbe való bejegyzés in-
doka lehet, olyan

– kiemelkedõen fontos pozitív, Szek-
szárdot érintõ esemény, amely méltó
arra, hogy a város történetének részé-
vé váljon,

– kiemelkedõ – szekszárdi személy-
hez, közösséghez, intézményhez kötõ-
dõ – teljesítmény, ezt elismerõ Tolna
megyei, Szekszárd városi képviselõ-tes-
tületi, illetve országos, nemzetközi
szervtõl kapott kitüntetés,

– neves személyiség látogatása,
– természeti jelenség, amelynek je-

lentõs kihatása volt a város életére,

– események és teljesítmények – a
reál és a humán szférában – amelyek új
értéket teremtettek, illetve a város hír-
nevét jelentõsen emelték, vagy a város-
ban lakók életminõségét pozitívan be-
folyásolták,

– kitüntetéseknél azok a szekszárdi
polgárok javasolhatók, akik Tolna me-
gye, vagy Szekszárd város közgyûlése
által alapított, a köztársasági elnök,
ill.etve országos hatáskörû szervek ki-
tüntetettjei,

– a rendszeresen ismétlõdõ esemé-
nyek, megemlékezések, nagyrendez-
vények esetén a javaslatban a jubileu-
mi alkalmakon kívül felterjeszthetõ az
adott évben különösen kitûnt rendez-
vény (illetve annak eleme) is, 

– az általános és a középiskolák diák-
jainak tanulmányi, sport-, mûvészeti,
kulturális versenyein az országos I-III.
helyezettek, illetve az arany-, ezüst-,
bronzéremmel kitüntetettek, az
OKTV és az OSZTV versenyeken az or-

szágos I-X. helyezettek kerülhetnek
Szekszárd város Aranykönyvébe. 

A bejegyzésre javaslatot tehetnek
szekszárdi polgárok, közösségek, intéz-
mények, gazdasági, társadalmi és
egyéb szervezetek.

A javaslathoz szükséges ûrlap letölt-
hetõ a Polgármesteri Hivatal honlapjá-
ról, ill. hivatali idõben átvehetõ az ügy-
félszolgálati irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi lehetõ-
ségükkel és alapító okirat követelmé-
nyeinek megfelelõ eseményekrõl, telje-
sítményekrõl, személyekrõl küldjenek
kellõen indokolt javaslatokat 2009.
március 31-es határidõig az alábbi cím-
re:

Dr. Dobos Gyula igazgató, Tolna Me-
gyei Levéltár Szekszárd, Pf. 33. (A borí-
tékon: Aranykönyvi javaslat), vagy e-
mail: dob6612@mail.iif.hu 

A közgyûlés által jóváhagyott Arany-
könyv a Szekszárdi Vasárnap 2009. au-
gusztusi, ünnepi számában jelenik meg.

Felhívás javaslattételre Szekszárd város
Aranykönyvébe történõ bejegyzéshez

A MINÕSÉG GARANCIÁJA.

Richter László
kárpitosmester
Bútor- és autókárpitozás
Mûhely: Szekszárd, Béri B. Á. u. 95.
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