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Augusztusban már az új bázisról érkezhet a csapvíz

Dr. Kertész Ágnes: „kivédhető az Alzheimer-kór”

Elhunyt Szekszárd kutatója, Tóth Zoltán történész
Hosszan tartó súlyos beteg-
ség után 72 éves korában 
elhunyt Tóth Zoltán nyugal-
mazott egyetemi tanár.

Tóth Zoltán az 1970-1980-as 
évek nagy részében Szekszárd 
társadalmát kutatta. Az 1970-
es évek első felében a város 
szociológiai felmérését vezette 
– amelynek dokumentációját 

ma a szekszárdi levéltár őrzi 
–, majd ezt követően a város 
dualizmus kori társadalmát 
kutatta. Tucatnyi, Szekszárd-
dal foglalkozó tanulmányában 
a kibontakozó kapitalizmus 
városunk társadalmára gya-
korolt hatását vizsgálta, kitün-
tetetten kezelve a mobilitás, 
valamint a polgárosodás fo-
lyamatának elemzését, illetve 

a tárgyi kultúra változásának 
bemutatását. Mindezek ösz-
szegzését olvashatjuk az Aka-
démiai Kiadó gondozásában 
1989-ben megjelent könyvé-
ben, amelynek címe Szekszárd 
társadalma a századfordulón, 
Történeti rétegződés és társa-
dalmi átrétegződés a polgári 
átalakulásban. E kötetet a ma-
gyar társadalomtörténet alap-

művei közt tartják ma számon. 
Ugyancsak a nevéhez fűződik 
a városmonográfia dualizmus 
kori időszakának megírása is.

Tóth Zoltán búcsúztatására 
2015. április 7-én 14.30-kor 
Budapesten, a Farkasréti te-
metőben kerül sor. 
Csekő Ernő történész-levéltáros

a szekszárdi levéltár egykori 
munkatársa

A dolgok jelenlegi állása sze-
rint augusztusra lezárul a pró-
baüzem, és az újonnan épített 
bogyiszlói vízbázisról kap-
hatják a szekszárdi lakások 
a csapvizet – derült ki azon a 
március 25-ei sajtótájékozta-
tón, amelyet Ács Rezső, Szek-
szárd polgármestere, Katona 
Ferenc, az E.R.Ö.V. Víziközmű 
Zrt. műszaki igazgatója, va-
lamint Artim Andrásné, a cég 
vezérigazgatója részvételével 
tartottak az átadás előtt álló 
víztelep tisztítóberendezé-
sekkel teli helyiségében.

A városvezetés legutóbb 2014 
augusztusában tartott tájékoz-
tatót a telepen, amelynek akkor 
az alapkőletétele történt meg. 
Nemrég az önkormányzat úgy 
gondolta, fontos tájékoztatni a 
szekszárdi lakosságot a város 
szervezésében zajló projekt ál-
lásáról, hiszen a megyeszékhely 
életére talán a legnagyobb ha-
tással ez a beruházás lesz. 

„Az új vízbázis kivitelezé-
se 6,3 milliárd forintba kerül, 
amelynek során sikerült a for-
rásokat úgy kombinálni, hogy 
megvalósítása a szekszárdi-
aknak ne kerüljön pénzbe” – 
szögezte le az eseményen Ács 
Rezső, emlékeztetve arra: a 
KEOP-pályázat keretében meg-
valósuló projekt előkészítése 
már 2011-ben megkezdődött, a 
munkálatok előkészítése pedig 
rá egy évre kezdetét vehette, 
amellyel egy időben a régészeti 
feltárások is megtörténtek. 

A program befejezésének 
eredeti határideje 2015. már-
cius 30-án lett volna, ám egy 
ekkora méretű, több szakaszt 
magában foglaló, számtalan tu-
lajdonos által érintett, műszaki 
módosításokon is átesett beru-
házásnál célszerűbb egy kisebb 
határidő-módosítás, mintsem 
később próbálnánk a felmerülő 
problémákat orvosolni – hang-
súlyozta a polgármester. Ács 
Rezső a változtatások kapcsán 
ugyanakkor kiemelte: azok a 
bogyiszlói Holt-Duna, illetve a 
Sió-ág alatt megvalósult műsza-

ki megoldásokra vonatkoztak, 
ahol is a rendszer hosszú távú 
fenntartását nem egy, hanem két 
csővel kívánták biztosítani, hogy 
ha az egyiknél hiba merül fel, a 
vízszolgáltatás könnyedén átáll-
hat a másik vezetékre. Az M9-es 
autóút esetében ugyanakkor vé-
dőcsöves rendszerrel küszöbölik 
ki, hogy akár fél percig se kelet-
kezzen hiba a szolgáltatásban. 

A végső határidő, amely a szer-
ződésmódosításban is szerepel, 
2015. szeptember 30-a. Eddig 
nyolc kutat fúrtak a bogyiszlói 
Duna-ág mellett, amelyek vízmi-
nőség-vizsgálata is megtörtént 
már. A közreműködő szervezetek 
helyszíni ellenőrzése megállapí-

totta, hogy a programban vállalt 
feladatok időarányosan teljesül-
tek, s a használatba vétel az erede-
ti szerződés szerinti határidőben 
tartható lesz. A Duna-parton fúrt 
parti szűrésű kutak a 70-80%-ban 
homokos talajon keresztül meg-
szűrt Duna-vizet fogják szívni, 
amelyek egy durván kilenc ki-
lométeres vezetéken jutnak el a 
telepre. Ott ózon oxidációs eljá-
rással működő vas- és mangánta-
lanító technológiával, illetve aktív 
szénszűrő rendszerrel „szedik ki” 
a vízből a nemkívánatos szennye-
ződéseket. E technikáról szólva 
Katona Ferenc elmondta: azzal 
a nyersvízből kiváló minőségű 
vizet lehet előállítani. 

Az átadás előtt álló beruházás 
készültségi foka 70%-os, mely-
ben a kutak már teljes mértékben 
készen állnak a vízszolgáltatásra, 
de a távvezeték is – beleértve a 
nyers- és tisztavizes vezetéket – 
95%-ban kiépült, csupán néhány 
száz méter van hátra, mely a te-
lepen belüli csővezetékek kiépí-
tésére vonatkozik. A tervek sze-
rint májusra már jöhet az üzemi 
próba ideje, legkorábban pedig 
akár augusztusban be is indulhat 
a „nagyüzem”. Ács Rezső hang-
súlyozta: a vízbázis 80-100 évre 
elegendő vizet biztosít Szekszárd 
lakossága számára. 

 – Gyimóthy L. –

A hazánkban is sokakat érin-
tő Alzheimer-kór és az idős-
kori feledékenység kapcsán 
tartott előadást dr. Kertész 
Ágnes, a Tolna Megyei Balas-
sa János Kórház pszichiátriai 
osztályának főorvosa a Ba-
bits Kulturális Központban. 

A 65 évesek 1%-ánál, a 65 év fe-
lettiek 10%-ánál, míg a 85 év fe-
lett már 30-50%-ban észlelhetőek 
bizonyos gondolkodási zavarok, 
amelyek memóriapanaszokkal 
járnak. Fontos, hogy egy kül-
ső szemlélő érzékelje, baj van a 
memóriával: például, ha az illető 
nem képes megmondani család-
tagjának, ki volt a vendége előző 
nap – hangsúlyozta előadásán 

egy jellemzőbb esetre fókuszálva 
a főorvos, arra is kitérve: ezen 
folyamatok 50-60%-ban nem 
állnak meg, hanem súlyosabb 
kórképbe tevődnek át. A tünetek 
az egyre fokozódó alvászavar-
ban, ingerlékenységben és fára-
dékonyságban törnek előre, de 
a hangulati labilitás, a szótalálási 
nehézségek, továbbá az ismere-
tanyag felhasználásának zavara 
is romló állapotról tanúskodhat. 

A memóriazavar további tü-
neteiről árulkodhat a minden 
célt nélkülöző sűrű pakolgatás, 
a naplemente idején előtörő 
izgatottság, hallucinációk, a 
döntéshalogatás, a hallott szó 
ismétlése, súlyosabb esetekben 
pedig a rokonok, ismerősök 

idegenként való kezelése is. A 
feledékenység könnyedén ki-
egészül gyanakvással, melynek 
során egy éjszakai felriadással 
a beteg azt hiszi, valaki van 
még a szobában, vagy épp a 
„mennyezetről lógnak le em-
berek” – idézte fel a doktornő 
egy páciense „tapasztalatait”. A 
„gyógymód” tekintetében dr. 
Kertész Ágnes egyebek mellett 
a napi öt-hat órás egybefüggő 
alvás fontosságát említette.

Az időskori elbutulás (de-
mencia) leggyakoribb okáról, 
az Alzheimer-kórról szólva ki-
fejtette: középsúlyos állapotban 
súlyosbodik az emlékezetzavar, 
a beszéd, a megértés is súlyosan 
károsodik. Ebben az állapotban 

az idős ember öltözködésében, 
tisztálkodásában is segítségre 
szorul már. Az Alzheimer-kór 
legsúlyosabb fázisában a beszéd 
érthetetlenné válik, a szókincs 
pedig néhány szóra korlátozó-
dik. Ekkorra a beteg a közeli 
hozzátartozóit sem ismeri fel, az 
addig megszokott környezetét 
pedig totálisan idegennek tartja. 

A legfontosabb teendő a ko-
rai szűrés és annak évenkénti 
ismétlése – véli Kertész Ágnes, 
aki szerint a sakkozással, tár-
sasjátékokkal, rejtvényfejtéssel, 
olvasással, tánccal, az aktív ze-
nehallgatással zajló „memóri-
atréningekkel” el lehet kerülni 
a demenciát. 
  – gyimóthy l. - 

Néhány érdekesség 
A sajtóeseményen Katona Fe-
renctől, az E.R.Ö.V. Zrt. műsza-
ki igazgatójától megtudhattuk 
például azt, hogy az ivóvíznek 
szánt nyersvíz a vízfolyások alatt 
történt átemelésénél úgynevezett 
irányított fúrással, rádióvezér-
lésű fúrófejjel készítették el az 
átvezetéseket. A munkálatok 
során két-két párhuzamos lyu-
kat fúrtak a földbe: a bogyiszlói 
Holt-Dunánál 400 méteres hosz-
szúságban, a Sió alatt pedig 240 
méter hosszan, melyek mély-
sége néhol elérte a 16 métert 
is – ezen lyukakba húzták bele 
az előzőleg a parton összeszerelt 
csöveket. Az M6-os autópálya 
és az M9-es autóút keresztező-
désénél már 50-70 méteres az 

átvezetés hossza. Ott szó szerint 
a sztrádák alatt sajtolták át az 
acélcsöveket, amely technológia 
azért is válik hasznossá a későb-
biekben, mivel a csövek sérülése 
esetén nem szükséges kitaka-
rást alkalmazni: pusztán ki kell 
húzni azokat, majd javításukat 
követően gyorsan, időt spórolva 
vissza lehet tolni őket a helyük-
re. Ugyanezen elvet követve, 
a párhuzamos csövek kritikus 
helyeinél – például az ártéri 
részen – gondoltak arra, hogy 
dupla vezetékkel teszik bizton-
ságosabbá, zökkenőmentesebbé 
a vízszolgáltatást. 

A telepről a tisztított víz ak-
kor mehet tovább, ha itt, hely-
ben már megfelelő minőségűvé 
alakították a technológia által 

– emelte ki a műszaki igazgató 
a próbaüzem kapcsán, kitérve 
arra: a vízminőség-vizsgálatok a 
próbaüzemelés beindításával fo-
lyamatossá válnak. Mint mond-
ta, a távvezeték végén ugyanezt 
a tiszta minőséget kell produkál-
ni. Amennyiben ezen eredmé-
nyeket tartósan – az Országos 
Környezetegészségügyi Intézet 
megállapítása alapján, általá-
ban 2-3 hét alatt – el lehet érni, 
már a próba során rákapcsolha-
tó a rendszerre a vízszolgáltatás. 
Tehát, a nagyjából három hóna-
pos próbaüzemeltetés valójában 
egy végső határértéket takar, 
amely jóval rövidebb is lehet, így, 
akár már valóban augusztus fo-
lyamán az új bázisról folyhat a 
helyi csapokban az ivóvíz.
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„A nevetés a
legjobb gyógyszer”
A Piros Orr bohócdoktorok viziteltek a 
szekszárdi kórház gyermekosztályán. Mind 
az orvosok, mind a kórházi ápoló személy-
zet nagy szeretettel fogadta őket.

A kórházi kezelés alatt álló beteg gyer-
mekeknek pedig – úgy véljük, túlzás nélkül 
kijelenthető – felvidították a napjukat. Azok 
a gyerekek is, akik először megszeppenve 
méregették a bohócdoktorokat, végül már 
kórteremről kórteremre kísérték őket és a 
folyósón is ráadást követeltek. De nemcsak 
a gyerekek örültek, hanem a szüleik is, akik 
nagyon hálásak voltak a bohócdoktorok-
nak, hogy a gyerekek figyelmét – ha csak 
néhány percre is – elterelték a betegségről 
és a fájadalomról. SZV
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Baka István életműve megkerülhetetlen

Fúvós-zenésztalálkozóra került sor a Szent István Házban

Hatszáz lakás áramköltségét csökkentik a napelemek
Idén húsz esztendeje, hogy el-
hunyt Baka István költő, mű-
fordító, aki korai halálával űrt 
hagyott hazai irodalmi élet-
ben. Az évforduló alkalmából 
március 19-én az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtár beszélgetős 
esttel tisztelgett a költő-zse-
ni munkássága előtt. Bom-
bitz Attila egyetemi tanár, 
kritikus, irodalomtörténész, 
műfordító, valamint Gacsályi 
József költő, irodalmár, nyu-
galmazott könyvtáros – két, 
Bakát életében is közelről is-
merő ember jóvoltából nyer-
hettünk betekintést az alkotó 
mindennapjaiba. 

Bombitz az alkotóval egy nyári 
iskolai gyerektáborban találko-
zott legelőször, ahol Baka István 
az ifjú versfaragók mentoraként 
segítette a tehetségek kibon-
takozását. Később a Szegeden 
működő Kincskereső irodalmi 
gyermekfolyóirat szerkesztő-
ségében egyetemistaként volt 
szerencséje vele gyakran össze-

futni, ahol felfigyelt arra: Baka 
konzekvens módon tisztában 
volt saját tehetségével, azzal a 
szereppel, amit tudatosan fel-
vállalt. Mindazonáltal Szege-
den, ahol a művész tanított, sem 
kapta meg azt a szereplehetősé-
get, hogy az alkotás szempont-
jából kiélhesse magát: számára 
a főváros lett volna ideális. 
A József Attila-, Déry Tibor-, 
Babits Mihály-, Weöres Sán-
dor- és posztumusz Mészöly 
Miklós-díjas Baka István szi-
gorúan megkomponált, válo-
gatott köteteket hozott létre, 
tudatossága, konoksága révén. 
A beszélgetésben résztvevők 
által megállapítást nyert az is, 
Baka irodalmi hatása mára nem 
veszített sem értékéből, sem te-
matikájából, hiszen mindig jön 
egy újabb generáció, amelyet 
megszólíthat. „Rendkívül kí-
váncsi ember volt: kutató alkat, 
aki mindenre felfigyelt” – erről 
már Gacsályi József beszélt. 
Tárcasorozatokat írt elfeledett 
az orosz költészetről, ugyanak-

kor a szamizdat, mártír és emig-
ráns orosz költők jeles műfordí-
tójaként, szüntelen olvasójaként 
is ismertté vált, tevékenységével 
visszacsempészve az orosz köl-
tészet aranykorát a rendszer-
váltást követően: akkor, amikor 
nem volt éppenséggel divat az 
említett nyelvről fordítani… 
„Neki azért kellett Garay, Liszt, 
Ady, hogy legyen valaki, akin 
keresztül elmondhatja a maga 
dolgát, hiszen túlságosan sze-
mérmes volt” – állítja művésze-
téről Bombitz Attila, aki szerint 

Baka az „alanyi költőséget” nem 
tudta megélni. 
Az est egyik konklúziója, hogy a 
mai magyar irodalomban Baka 
István életműve megkerülhe-
tetlen, amelyet nem szabad ide-
oda rakosgatni: a lényeg, hogy 
igény mutatkozik olvasására. 
Tény: 2003-tól 2009-ig bezá-
rólag a Tiszatáj Kiadó gondo-
zásában már napvilágot látott 
komplett életműve, őszre pedig 
a Kalligram Kiadó új, bővített 
kiadásban közli a költő verseit. 
 Gy. L.

Nagyböjt lévén a fúvós hang-
szereiket otthon hagyták, csak 
a kedvüket, a kíváncsiságukat, 
a barátságukat, az örömüket, 
a sárgult fényképeket és az 
emlékeiket hozták magukkal 
a zenésztalálkozó résztvevői. 

Hiányt pótoltak régiek és újak, 
több mint hatvanan – nemcsak 
Szekszárdról, Tolnáról, Fácán-
kertből, Dunaszentgyörgyről, 
Bátáról, hanem Pécsről, Buda-
pestről is érkeztek néhányan 
– akik elfogadták Szunyoghné 
Klézli Erzsébet invitálását. A 
ma már az égi zenekarban ját-
szókért, köztük a szekszárdi 
fúvószene meghonosítójáért, a 
kiváló karnagy, zeneszerző, pe-
dagógus Véghelyi Miklósért is 
gyertyaláng lobogott. 

A fehér asztalnál szólamon-
ként, koronként elhelyezkedő 
zenészeket a főszervező, Kléz-

li Erzsébet egykori klarinétos 
köszöntötte. Baumann Péter, 
az utód fúvószenekar, az Alisca 
Brass Band egyesületi elnöke a 
jelent ismertette, majd emlékla-
pot és emlékplakettet adott át 
a hűségesen kitartóknak, Bo-
gáncs József újraalapító szó-
lamvezetőnek, mindenesnek és 
Taksonyi Józsefnek. Mindket-
ten több mint ötven esztendeje 
tagjai az együttesnek.  Ugyan-
csak emléktplakettet vehettek 
át a zenekar Véghelyi Miklóst 
követő, eredményes karnagyai: 
Kiss László, Gellén Mária és 
Kovács Zsolt. A jelenlegi egyik 
fenntartó, a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
nevében ifj. Töttős Gábor kö-
szönte meg Bogáncs József 
munkáját. A rendezvényt meg-
tisztelő özvegy Véghelyi Mik-
lósnét, Mária nénit, férje és az 
egykori, a kilencvenes évekig 

működő zenekar biztos hátte-
rét, támaszát virággal köszön-
tötték a résztvevők.

A finom pörkölt és a jóféle 
borok fogyasztása közben és 
után felelevenedtek a régi emlé-
kek. Táborok, hazai és külföldi 
szereplések, próbák, szólamok, 
társak, sosem felejthető esemé-
nyek, csínyek. Úttörőnyakkendős 
kezdet, felnőtt fúvósok közé lépő 
fiatalok, kinevelt profi zenészek, a 
néhai Klézli Jánosnak és id. Hepp 
Ádámnak is köszönhető újraala-
pítás, a Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Baráti Kör Fúvószeneka-
ra… az Alisca Brass Band név, a 
sikerek: Tolna megyei Príma-díj, 
kiemelt aranyminősítések… 
Egymástól vették át a szó-szóla-
mot. Agitált is az egyik karnagy: 
„Szemüveg, protkó a tokba, gye-
re, neked is van egy trombita!” 

Szót kért Farkas István har-
sonás, aki az Operaház zene-

karában játszott évtizedekig, 
és ma, nyugdíjasként is aktív, 
több együttesben játszó zenész, 
a Pécsi Zeneművészeti Egye-
tem tanára. Elmondta, Véghelyi 
Miklós idején kapták a közös ze-
nélés élményét, a zeneszeretetet, 
a szerzők megismerését, a felké-
szültség és a tökéletes hangszer-
tudás igényét, a barátságokat, 
a fegyelemre szokást, és sokan 
neki köszönhetik profi karrier-
jüket. Hiányolta a gyakoribb ta-
lálkozókat. Ígérte, szívesen fellép 
zenekarával az ősszel Szekszár-
don, a fúvószenét meggyökerez-
tető Véghelyi Miklós emlékére 
– a terv szerint 2015. október 
17-én    rendezendő koncerten, 
ahova várja korábbi zenésztársa-
it is közös muzsikálásra.

A jó hangulatú este vége: foly-
tatás következik.

 Alisca Brass Band

Nem csak szőlőt érlel, hanem már lakó-
telepi lakások liftjeit is hajtja a Nap Szek-
szárdon. Az Alisca Lakásszövetkezet két 
éve indult napelemes villamosener-
gia-előállító programja nem csak a fenn-
tartható fejlődést, hanem az emberek, 
a lakóközösségek kiadásainak hosszú 
távú csökkenését is szolgálja. 

A témában megtartott előadások, lakossági 
fórumok jócskán előmozdították a zölde-
nergia szekszárdi alkalmazását. A Mészáros 
Lázár utca 3. alatti toronyház tetejére kerül-
tek fel elsőként a napelemek 2013 tavaszán, 
majd öt közepes lakóépület közösségének 
döntő többsége is zöld utat adott a jelenleg 
452 lakást érintő projektnek. Mint azt Erős 
Istvántól (képünkön), az Alisca Lakásszö-
vetkezet igazgatójától megtudtuk: hamaro-
san újabb 152 lakás követi ezeket.

– Az emberek az első két év eltelte után 
már látják: a napelemek működésének jó-
voltából tíz év alatt teljesen ingyenes lesz 
az egyes házakban a közösségi áramfo-
gyasztás, amit a közösségi költségen belül 
mindenkinek fizetnie kellett – emelte ki az 
egész beruházás közösségi, illetve egyéni 
hasznát Erős István, a hozzávetőlegesen 89 
szövetkezeti és 19 társasház lakásképvisele-
tét ellátó szövetkezet igazgatója.

Mondhatjuk, hogy tíz év olyan rövid idő 
a megtérülést illetően, már azzal „nyernek” 
az érintett lakók, hogy a közös költségeken 
belül a rájuk eső villamosenergia-felhasz-
nálásáért gyakorlatilag nem kell fizetniük, 
hiszen megtermelik az áramot maguknak. 
Azt a pénzt, amiből eddig a közös költsé-
geken belül az egész ház villamos kiadásait 
fizették, most a felvett hitel rájuk eső havi 
törlesztőrészletére fordítják, ami megerő-
sítést, további bizalmat, elkötelezettséget 
váltott ki a beruházás végső sikerességével 
kapcsolatosan.

A Mészáros Lázár utcai háznál a szövet-
kezet hatmillió forint hitelt vett fel tízéves 

futamidőre. A havi ötvenegyezer forintos 
törlesztőrészlet, visszaosztva az egyes laká-
sokra, valóban nem jelent teljesíthetetlen 
terheket. „A hiteltörlesztés végeztével ennél 
a háznál például – amelyre 44 napelemet 
szereltek fel – a megtermelt energia teljes 
egészében kiváltja majd a jelenlegi évi 650 
ezer forint kiadást jelentő, a lépcsőházak, 
egyéb közösségi helyiségek megvilágításá-
ra, szellőzők, ventilátorok működtetésére 
fordított összvillamos költséget. Az így 
keletkezett megtakarítás sorsáról a lakók 
dönthetnek: forrás nyílik a további fejlesz-
tésekre, vagy csökkenthetik az egyéb termé-
szetű közös költségeket” – mondta a vezető.

Évi harmincezer kilowattóra áramot 
termelnek a napelemek felhasználásával a 
szekszárdi társasházak. Bízni lehet ebben 
a teljesítményben, Szekszárd és környéke 
ugyanis a napsütéses órák számában va-
lamivel jobb az országos átlagnál: ez 2200 
óra évente. Ebből a szempontból az idei év 
sem indult rosszul: az első két hónapban az 

átlagosnál többször volt enyhe idő sok nap-
sütéssel. Persze ez idő tájt nem termelhető 
meg a szükséges árammennyiség – ilyenkor 
vételezni kell a központi hálózatról. De az a 
fontos, hogy a nyári időszak plusztermelése 
és a téli időszak mínusza a kiegyenlítse – 
erre törekszenek, és ezt sikerült is elérniük 
a szekszárdi zöldáram-termelőknek. 

Mint azt a lakásszövetkezet elnöke meg-
jegyzi: „A jelenlegi helyzetben nem éri meg 
jelentősen többet termelni annál, mint ami-
re szükség van. Az áramszolgáltató a fölös-
leget kilowattóránként csak 15,70 forintos 
áron veszi át, amikor pedig átad, annak az 
ára valamivel a 40 forint fölött van. Nyilván 
azért, mert az egész rendszer működtetése 
nem lebecsülendő költségekkel jár. A több 
energia termelése pedig megnöveli a beru-
házás költségeit: több napelemet, nagyobb, 
ezáltal drágább inventort kellene beállítani.”

Szekszárd ezzel a 600 lakással országos 
viszonylatban is reflektorfénybe került, 
egyre többen érdeklődnek a szövetkezetnél. 
Azok is, akik – az ilyen célú állami támo-
gatás hiányában – egyáltalán nem mertek 
belevágni a megújuló energiát felhasználó 
lakótelepi energiatermelésbe. Kíváncsian 
várjuk, hogy hányan csatlakoznak még a 
társasházak közül ehhez a miniprojekthez, 
miután az Alisca kitaposta már az ösvényt 
a bizonytalanok előtt. 

Csak halkan jegyezzük meg: ha az ilyen 
jellegű napelemes fejlesztésekre is lenne ál-
lami támogatás, valószínű, hogy nyolc-tíz 
év leforgása alatt annyi nagyházon szol-
gáltathatná napelemes rendszer a villamos 
áramot Magyarországon, mint amennyit 
2002 és 2010 között leszigeteltek ország-
szerte (Szekszárdon például 90 százalékos 
az arány). De még állami támogatás nélkül 
is érdemes a lakóközösségeknek számolgat-
ni, ahogy a családi házak tulajdonosainak 
is, akiknek eddig csak a napkollektort aján-
lották az energetikusok. 

 B. Gy.
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Március 20-án, pénteken, aki kíváncsi volt rá, Szekszárdon is 
megfigyelhette a részleges napfogyatkozás szépségeit. Délelőtt fél 
10-től déli 12 óráig a Garay János Gimnázium udvarán távcsövön 
keresztül szemlélhették az ifjoncok és tanáraik – illetve minden 
érdeklődő, aki az intézménybe látogatott–, miként takarja el a 
Hold a Napot. A készülékekkel a Nap fotoszférája, illetve kro-
moszférája is behatóan tanulmányozható volt. A jelenség meg-
figyelésére az intézmény speciális szemüvegeket is a nézelődők 
rendelkezésére bocsátott.  Gy. L.

Naplesőben
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Kicsiben nagyot alkotnak
Kis pincészetek mutatkoztak 
be, és hozták el boraikat a 
Szekszárdi Bormúzeumban 
működő BorSzakkör legutóbbi 
rendezvényére, március 20-án.

A tematikus kóstolókkal ellentét-
ben ezúttal egy jóval kötetlenebb 
este részesei lehettek a szakkör 
régi és új vendégei: három fiatal, 
kis területen, egyedül gazdálko-
dó borász, Fülöp Gergő, Göndöcs 
Lajos és Gódor Attila osztotta 
meg hallgatóságával a pincészet 
történetét, munkamódszereit, 
beszélt a szőlőfajtákról, a tételek 
sajátosságaira – s közben persze 
12 bort meg is kóstolhattak a 
résztvevők.

Fülöp Gergő atyai késztetés-
re, autodidakta módon kezdte a 
borászkodást. A bonyhádi Petőfi 
gimi angoltanára később aztán el-
végzett egy szőlész-borász OKJ-s 
képzést is. A Benedek-völgyben 
található 7000 négyzetméteres 
területen mintegy 3000 tőke, el-
sősorban vörösbort adó szőlőt 
nevel – gyom- és rovarirtó sze-
rek használata nélkül. A borsorát 
mégis egy fehér tétellel, egy 2013-
as sárgamuskotállyal nyitotta, 
amely háromszáz tőke termését 
zárta palackba 4-5 hónapos tar-
tályos érlelés után. A friss fehér 
után egy rozé következett, amely 
2014-es és 40% cabernet sauvig-
non, ugyanennyi merlot és 20% 
kékfrankos házasítása. „Nincs 
fix recept, szinte minden évben 
más-más fajtákat adok a kék-

frankos mellé” – adott választ egy 
kérdésre Fülöp Gergő. A borász 
kékfrankosa 2013. december vé-
gétől háromhektós hordóban 
érett, mintegy fél éve palackozta 
13-as alkohollal. A bor nagyon 
szép (cigány)meggyes aromák-
kal bír, miközben szépen hozza 
a szekszárdi jegyeket. Jóval ma-
gasabb extrakt tartalommal bír a 
cabernet sauvignon és merlot há-
zasítása 2012-ből, amely részben 
5 hektós új, részben ugyanekko-
ra régi hordóban érett, és egy éve 
formálódik palackban.

A tamási születésű Göndöcs 
Lajos 2006 óta él Szekszárdon. 
Hatszáz literrel kezdte a borkészí-
tést, ma 1 hektárnyi saját és bérelt 
területről dolgoz fel szőlőt. A tő-
kék a Sauli-, a Bagó- és a Bene-
dek-völgyben, valamint a Csacs-
ka-tetőn nevelkednek. A Brill 
Pálinkaház pálinkafőző mestere a 
szőlőt zömmel kézzel műveli, csak 
a permetezés idejére ül fel a kis 
traktorra. A szakkörre négy bort 
hozott: a rozéja zweigelt és kék-
frankos elegye, egy ideális korú, 
35 éves ültetvényről származik, 
s a palackba kerülés előtt kevés 
szén-dioxidot kapott. A 2012-es 
kékfrankos alapanyagát szeptem-
ber közepén, nagyon töppedt ál-
lapotban szüretelte. A 14,5-15-ös 
alkohollal bíró bor másod- és har-
madtöltésű, 500 literes hordók-
ban érett, s most tartályban várja 
a palackozást. Januárban került 
üvegbe a 2011-es bikavér, ami a 
50 százaléknyi kékfrankos mellett 

10% kadarka, és 20-20% zweigelt 
és cabernet sauvignon tesz teljes-
sé. Göndöcs Lajos meglepetést is 
tartogatott: egy 2013-as portói stí-
lusú, oportó-kékfrankos párlattal 
készült bort töltött a poharakba, 
amelyhez az alapbort egy kései 
szüretelésű cabernet sauvignon 
és franc adta.

Gódor Attila esetében a főisko-
lán dőlt el, hogy a szőlő és a bor 
áll majd érdeklődése középpont-
jában. Az iskola után egy évet 
volt Tokajban, 2003-tól él Szek-
szárdon. Dolgozott a Szent Gaál, 

a Dúzsi és a Merfelsz pincében is 
– mindenhol négy-négy évet töl-
tött el –, új állomáshelye pedig a 
Twickel Szőlőbirtok. Hét éve van 
saját szőlőterülete, 2009-ben pár 
hektó rozéval kezdte, amely 1 hó-
nap alatt elfogyott. A következő 
évben már 450 palackot készí-
tett, s egy idő után a borászko-
dás már több lett, mint hobbi. A 
rozé-vonalat Dúzsiéktól „hozta”, 

de a divat is erősítette – a 2011-es 
bora Cannes-ban ezüstérmes lett. 
Ültetvénye a Porkoláb-völgyben 
van, a rozéhoz vásárol is szőlőt. A 
tőkeösszetétel erősen merlot-túl-
súlyos, de cabernet, kékfrankos 
és zweigelt is terem. A 2014-
es kékfrankos-merlot rozéja a 
szokottnál kicsit vékonyabb, de 
„kihívásokkal teli év volt, ahol a 
szőlő megtartásáért is küzdeni 
kellett” – mondta róla a borász. A 
2013-as alapküvébe merlot, kék-
frankos, cabernet és zweigelt is 
került, tartályos és hordós tételek 

házasítása. A jól iható, gyümöl-
csös vörös még csak tartályminta, 
miként a 2012-es merlot is, amely 
késői szüret után harmadtöltésű, 
kis barrique hordókban érett, és 
majdan egy házasítás része lesz.

A három kis pincészet borai 
jól példázzák: kellő odafigye-
léssel, szakmai alázattal és el-
hivatottsággal kicsiben is lehet 
nagyot alkotni.  - fl -

Nyolcadik alkalommal rendez 
borvidéki borversenyt a Szek-
szárdi Hegyközség és a Szek-
szárd Borvidék Nonprofit Kft. 
A legnagyobb presztízsű vetél-
kedésre idén 225 mintát nevez-
tek be a termelők, melyekből az 
előzsűrizésnél 9 tételt találtak 
versenyre alkalmatlannak. 

A 216 bort – nagy többségében 
palackos tételeket – nyolc bizott-
ság kóstolta olyan jeles szakem-
berek vezetésével, mint Mészáros 

Gabriella borakadémikus, dr. 
Pásti György egyetemi docens, a 
Corvinus egyetem borászati tan-
székének vezetője, és pincészetek 
vezetői is, mint Balla Géza, Buj-
dosó Ferenc vagy Koch Csaba. Az 
5-6 fős bizottságokban a szekszár-
di borászok mellett – a Sebestyén 
Csaba-vezette szervező csapat 
meghívását elfogadva – az ország 
szinte minden borvidékét képvi-
selték termelők, így a tokaji Fogl 
János, az alföldi Frittmann Péter, 
az egri Lamport József, a villányi 

Riczu Tamás és Kvassay Levente, 
vagy a pécsi Andreas Ebner.

Ács Rezső polgármester kö-
szöntője után Heimann Zoltán, 
a borvidék elnöke nyitotta meg 
a versenyt március 26-án, ame-
lyen az érmek mellett külön 
elismerésekért is vetélkednek a 
2009-2014-es évjáratú borok. A 
legjobb vörösbor címet már a nap 
végén – lapzártánk után – nyilvá-
nosságra hozza az Eszterbauer Já-
nos, Heimann Zoltán, Mészáros 

Pál, Takler Ferenc, Vesztergombi 
Ferenc és Vida Péter alkotta csúc-
szsűri, ami minden, 90 pontot 
elérő tételt újra kóstol. 

A többi díj azonban csak az 
április 25-ei, Szent György-napi 
borünnepen válik publikussá, így 
akkor derül ki, hogy az 5 kadarka, 
8 kékfrankos és 12 bikavér közül 
melyik pince nyeri el a Szekszárd 
Város Bora címet, és hogy a tíz 
nevezőből 2015-ben ki lesz a leg-
eredményesebb fiatal borász. - fl -

Evangélikus borfesztiválon taroltak a Halász-borok
Az elmúlt hétvégén immár 9. alka-
lommal rendezték meg Révfülöpön az 
Országos Evangélikus Borfesztivált és 
versenyt. Az ország minden tájáról ér-
kezett borászok és kistermelők között 
idén is ott volt a szekszárdi Halász Já-
nos, aki a hagyományokhoz hűen ezút-
tal is kitűnően szerepelt: mind a négy 
benevezett bora érmet kapott, három 
közülük aranyat.

A dr. Urbán András vezette zsűri Halász Já-
nos 2013-as kékfrankosát, és az ugyancsak 

ebből az évjáratból származó bikavérét, va-
lamint egy kékfrankos-cabernet franc-zwe-
igelt összeállítású, 2012-es barrique cuvée-t 
is a legfényesebb medállal jutalmazta. A 
negyedik bor, egy 2014-es kékfrankosból 
és cabernet francból készült siller pedig ép-
pen csak lemaradt az aranyéremről.

Halász János teljesítményét – aki a Fad-
di völgy tetején, 1400 négyzetméteren 
mintegy 750 tőke kékfrankos, zweigelt és 
merlot szőlőt nevel – a szervezők külön is 
méltatták: „Külön ki kell emelnünk Halász 
János szekszárdi borász tevékenységét. 

Halász János hosszú évek óta részt vesz és 
kiemelkedően szerepel ezen a rendezvé-
nyen. Ebben az esztendőben is nem csak 
az evangélikus egyházon belül, hanem 
szakmai körökben is rangot adott a szek-
szárdi bornak. Jelenléte, szakmai tudása, 
bölcsessége és hallatlan nagy tapasztalata 
növelte az országos találkozó színvonalát” 
– áll a Fekete Kinga, a Nemzetközi Boraka-
démia tagja, dr. Lackner Pál püspök és dr. 
Hafenscher Károly lelkész, az Ordass Lajos 
Evangélikus Oktatási Központ igazgatója 
által szignált levélben.   - fl -
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BorSzakkör a BormúzeumbanA BorSzakkör gondolata a ta-
valyi Szüreti Napok alkalmával 
fogalmazódott meg, mégpedig 
abból az apropóból, hogy nyil-
vánvalóvá vált: van egy réteg, 
aki érdeklődik a borok iránt, és 
van egy sokkal nagyobb, akit el 
kell indítani az úton. 

Eredetileg úgy terveztük, hogy 
a szakkörök laikusoknak szól-
nak majd, de négy-öt borász is 
minden alkalommal jelen van, 
és nemcsak olyankor, amikor 
szerepel a boruk a repertoárban. 
Van ezen kívül egy kemény mag, 
aki állandó résztvevője a prog-
ramoknak, és mindig akadnak 
újabb érdeklődők. A visszajelzé-
seik alapján az emberek szeretik, 
szükségesnek és jónak tartják.

Manapság nagyon divatos do-
log borozni. Programjaink arról 
szólnak, hogy megálljunk és be-
szélgessünk borral a poharunk-
ban, sőt, beszéljünk magáról a 
borról. Mindezt persze kötetlen 
formában, mert valljuk, hogy a 
borozás szórakozás, élmény. 

Legfeljebb 30 fős létszámban 
gondolkodtunk, ez még kezel-
hető, tud családias lenni. Úgy 
akarunk szórakoz(tat)ni, hogy 
mellette gyors és egyszerű alap-
tudást nyújtunk. Azt gondolom, 
hogy jó úton haladunk. 

A BorSzakkör csapatát hárman 
alkotjuk. Hefner Gábor felel az 

operatív feladatokért, ő beszél 
a borászokkal, beszerzi a boro-
kat és természetesen biztosítja a 
helyszínt. Kovács Viktor készíti a 
fotókat, hozzám pedig a kommu-
nikáció tartozik, illetve tematikus 
kóstolók esetében az előadásokat 
tartom. Ezek nagyjából egy órás 
szakmai részek, ilyenkor egy-

egy fajtát veszünk górcső alá. 
Az előzetes ismeretekkel nem 
rendelkezők számára is megpró-
báljuk érthetővé tenni az egyes 
szakkörök anyagát, igyekszünk 
mindent szemléltetni, kézzelfog-
hatóvá tenni, az ismeretterjesztést 
beszélgetős, szórakoztató részek-
kel fűszerezni, miközben 6-8 bort 
mindenképp megkóstolunk.

Egypincés kóstolóink során 
egy adott termelő tételeit vesz-
szük sorra. Meghívott borász-
vendégeink bemutatják a pin-
cészetet, munkamódszereiket, 
az évjáratokat, a szőlőfajtákat, a 
különböző tételek sajátosságait.

Fontosnak tartjuk a külföldi 
kitekintést is, hiszen a szuper-
marketek jó része tele van ilyen 
borokkal. Megpróbálunk segí-
teni egy kicsit abban, hogy sen-
ki ne jöjjön zavarba, ha meglát 
egy külföldi címkét.

A borszakkör aktuális esemé-
nyei megtalálhatóak a közösségi 
oldalunkon  és a bormúzeum 
honlapján is.

 Kovács-Szabó BernadettFO
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ÁCS REZSŐ polgármester
Március 30. (hétfő) 14-16 óráig
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület 
(Közösségi Tér)

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig, 
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Április 14. 
(kedd) 16-17 óráig. Garay J. Általá-
nos Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület A hónap harma-
dik keddjén 16–17 óráig. Garay J. Ál-
talános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület A hónap 
harmadik szerdáján 17–18 óráig.

I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap har-
madik hétfőjén 16–17 óráig. Babits 
M. Általános Iskola (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits Mihály 
Kulturális Központ, Remete terem 
(Szent István tér 10.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épü-
let (Közösségi Tér)

DR. MÁTÉ ISTVÁN
képviselő
VII. sz. választókerület 
A hónap utolsó keddjén 17-18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület klubhelyiség (Mészáros 
L. u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 
óráig. Dienes Valéria Ált. Isk., Szek-
szárd, Szent-Györgyi Albert u. 6.

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16-17 óráig. 
Baka István Általános Iskola (Béri 
B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY képviselő
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épü-
let (Közösségi Tér)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épü-
let (Közösségi Tér)

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2015. március – áprilisFELHÍVÁS – ÓVODAI BEÍRATÁSRA

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlé-
sének 29/2015.(II.26.) számú 
határozata alapján értesít-
jük a kedves Szülőket, hogy a 
2015/2016. nevelési évre Szek-
szárd város óvodáiba a beíratás
–  2015. április 27-én (hétfő) 

08.00–17.00 óráig
–  2015. április 28-án (kedd) 

08.00–17.00 óráig
lesz a következő helyszíneken:

I. Szekszárdi 1. Számú Óvoda 
Kindergarten
Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.
(Telefon: 74/528-900)
Hozzátartozó épületek: 
– Kölcsey ltp. 15. 
–  Wosinsky Mór ltp. 4. (választha-

tó német nemzetiségi nevelés is) 
– Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Működési (felvételi) körzete: 
a melléklet szerinti 1. számú 
óvodai körzet.
(Német nemzetiségi nevelés igé-
nye esetén a város egész lakóterü-
letéről fogadják a jelentkezőket.) 

II. Szekszárdi 2. Számú Óvoda, 
Bölcsőde és Családi Napközi
Szekszárd, Mérey u. 37-39.
(Telefon: 74/511-255)
Hozzátartozó épületek: 
– Mérey u. 37-39.
– Kadarka u. 100.
Működési (felvételi) körzete: 
a melléklet szerinti 2. számú 
óvodai körzet.

III. Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda
Szekszárd, Perczel Mór u. 2.
(Telefon: 74/512-251)
Hozzátartozó épületek:
– Perczel Mór u. 2.
– Szent-Györgyi Albert u. 11.
– Óvoda u. 5.
Működési (felvételi) körzete: 
a melléklet szerinti 3. számú 
óvodai körzet.

IV. Wunderland Kindergarten 
a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Óvodája
Szekszárd, Wesselényi u. 19.
(Telefon: 74/510-982)
Német nemzetiségi nevelést 
folytat.

V. Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Gyakorlóiskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gyakorlóóvoda
Szekszárd, Mátyás király u. 5.
(Telefon: 74/528-338)

VI. Szent József Katolikus Ál-
talános Iskola Katholische 
Grundschule és Szent Rita Ka-
tolikus Óvoda
Szekszárd, Garay tér 9.
(Telefon: 74/311-421)
Hozzátartozó épület:
– Szent-Györgyi Albert u. 9.

VII. „Az Én Ovim” Óvoda és 
Bölcsőde
Szekszárd, Mérey u. 9.
(Telefon: 74/412-489)
Német nemzetiségi nevelést 
folytat.

VIII. Szekszárdi Waldorf Óvo-
da, Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola
Szekszárd, Rákóczi u. 132. 
(Telefon: 74/311-104) 

A beíratáshoz szükséges:
–  a gyermek személyazonosí-

tására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány, 

–  a szülő személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa, valamint

– a gyermek orvosi igazolása.
Lehetőség szerint a szülő vigye 
magával beíratandó gyermekét. 

– Kötelező beíratni azt a gyerme-
ket, aki 2015. augusztus 31. nap-
jáig a harmadik életévét betölti:
A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjá-
ig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt.

– Teendő külföldön tartózko-
dás esetén:
Ha a gyermek óvodakötelezett-
ségét külföldön teljesíti, a szülő 
írásban köteles erről értesíteni a 
gyermek lakóhelye szerint ille-
tékes jegyzőt.

– Óvodakötelezettség teljesíté-
se családi napköziben:

A gyermek hároméves korá-
tól annak az évnek az augusztus 
31. napjáig, amikor az ötödik 
életévét betölti, az óvodába já-
rási kötelezettségét családi nap-
köziben is teljesítheti.

A jegyző – az egyházi és ma-
gán fenntartású intézmények 
esetében a fenntartó – a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, 
valamint a védőnő egyetérté-
sével, a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, az ötödik éle-
tév betöltéséig felmentést adhat 
a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól, ha a gyer-
mek családi körülményei, ké-
pességeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja.

– Beíratási kötelezettség el-
mulasztásának és óvodakö-
telezettség megszegésének 
következményei:

Amennyiben a szülő beíratási 
kötelezettségének nem tesz ele-
get, szabálysértési eljárás indít-
ható ellene.

2015. szeptember 1-jét követő-
en, ha az óvodai nevelésben való 
részvételre kötelezett az óvodai 
nevelésben való részvételi kö-
telezettségét megszegi, az adott 
évben igazolatlanul mulasztott 
huszadik óvodai nevelési nap 
után az óvoda vezetőjének jelzése 
alapján a gyámhatóság kezdemé-
nyezi a kincstárnál a családi pót-
lék ellátás szüneteltetését.

– Három évesnél fiatalabb gyer-
mek felvétele (előjegyzése):

Az óvoda felveheti azt a gyer-
meket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven be-
lül betölti, feltéve, hogy minden, 

a felvételi körzetben lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és 
annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.

– Működési (felvételi) körzettel 
rendelkező óvoda: 

A körzeti feladatot ellátó óvoda 
köteles felvenni a körzetéhez tarto-
zó gyermeket (a gyermek a körzet-
ben lakik vagy a szülő a körzetben 
dolgozik). A gyermek felvétele 
csak helyhiány miatt utasítható el.

A működési (felvételi) kör-
zettel nem rendelkező óvoda a 
város egész lakóterületéről fo-
gadja a gyermekeket.

– Értesítés óvodai felvételről, 
jogorvoslati lehetőség:

Az óvodai felvételről az óvo-
dák a beíratást követő egyeztetés 
után, 2015. május 27-ig értesítik 
a szülőket.

Az elutasító határozat ellen a 
kézhezvételtől számított 15 na-
pon belül nyújtható be jogor-
voslati kérelem az óvodában az 
óvoda fenntartójához címezve.

– Integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermek óvo-
dai felvétele: Érdeklődjenek a 
választott óvodában.

A beíratással kapcsolatos rész-
letes és egyéb sajátos tudnivaló-
kat, a beíratás általánostól eltérő 
időpontját, valamint az óvoda 
nyitvatartási idejét az óvodák a 
helyszínen közzéteszik. 

Kérjük a Kedves Szülőket, 
hogy gyermeküket a meghir-
detett napokon írassák be az 
óvodába, illetve kérjék az elője-
gyzésbe vételt. 
 Dr. Göttlinger István s.k.
 jegyzőt helyettesítő aljegyző 

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. nyílt, 
egyfordulós versenytárgyalásokat 

 hirdet az alábbi ingatlanok  
bérleti jogainak megszerzésére: 

– Szekszárd, Széchenyi u. 26. üzlethelyiség (46 m²)
– Szekszárd, Széchenyi u. 38. (Augusz-ház) üzlethelyiség (16 m²)

– Szekszárd, Széchenyi u. 40. üzlethelyiség (20 m²)
A versenytárgyalások időpontjai: 2015. április 2. (csütörtök) 9.00 órától

A versenytárgyalási részvétel feltételeiről érdeklődni lehet:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 

Tel: 74/510-422 • www.vagyonkezelokft.hu(Ö00026)

1. számú óvodai körzet
Szekszárdi 1. Számú Óvoda 
Kindergarten, Kölcsey ltp. 15.
Ady Endre u., Aranytó u., Árpád u., 
Augusz Imre u., Bajcsy-Zsilinszky 
u., Balassa u., Bárányfok, Békete-
lep u., Berzsenyi u., Bogyiszlói út, 
Borrév, Csaba u., Damjanich u., Dr. 
Szakály Ferenc u., Garay tér, Holub 
József u., Hunyadi u., Józsefpuszta, 
Kapisztrán u., Kendergyár, Keselyűs, 
Keselyűsi út, Kinizsi u., Kiskorzó tér, 
Kiss János u., Korsófölde u., Kölcsey 
ltp., Liszt Ferenc u., Liszt tér, Luther 
tér, Mátyás király u., Mészáros Lázár 
u., Nyámándpuszta, Ózsák puszta, 
Petőfi Sándor u., Pollack Mihály ltp., 
Pollack Mihály u., Rákóczi u. párat-
lan oldala 1-47. számig, Sipos Már-
ton u., Sport u., Széchenyi u. páros 
oldala 2-38. számig, Szent István tér, 
Szentmiklósi út, Szluha György u., 
Tartsay Vilmos ltp., Tavasz u., ,Ti-
nódi u., Toldi u., Tompa u., Tormay 
Béla u., Wosinsky Mór ltp., Zrínyi u. 
páratlan oldala 1-47. számig, Zrínyi 
u. páros oldala 2-42. számig.

2. számú óvodai körzet
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, 
Bölcsőde és Családi Napközi, 
Mérey u. 37-39.
Akácfa u., Babits Mihály u., Bagó-
völgy, Baka u., Bakony u., Bálint köz, 
Balparászta, Balremete, Bartina köz, 
Bartina u., Bartók Béla u., Battyány 
u., Béla király tér, Benedek apát u., 
Benedekvölgy, Bethlen Gábor u., 
Bikavér u., Bocskai köz, Bocskai u., 

Bodza u., Bólyai János u., Bor u., 
Borkút, Borostyán u., Borzsák End-
re u., Bottyán-hegy, Bottyán-hegyi 
lakótelep, Bükk u., Csapó Dániel u., 
Cserfa u., Cserhát u., Csonka u., Di-
centy Dezső u., Diófa u., Dorogi köz, 
Dózsa György u., Dr. Berze Nagy 
János u., Dűlő u., Előhegy, Előhegyi 
u., Erkel Ferenc u., Esze Tamás u., 
Ezerjó köz, Ezerjó u., Faddivölgy, 
Ferenc szurdik, Flórián u., Fuksz-
völgy, Fürdőház u., Fürt u., Gárdo-
nyi Géza u., Hársfa u., Herman Ottó 
u., Hidaspetre, Hirlingpuszta, Hor-
váth Károly u., Hosszúvölgy, Rizling 
u., Roboz Zoltán u., Rózsa u., Ró-
zsamáj u., Rövidvölgy, Saul-völgy, 
Séd köz, Selyem u., Semmelweis 
u., Sió u., Szalai völgy, Szászipuszta, 
Széchenyi u. páratlan oldala 1-37. 
számig, Székely Bertalan u., Szent 
László u., Szücsény-szurdik, Hosz-
szúvölgy u., Hrabovszky u., Illyés 
Gyula u., Jedlik Ányos u., Jelky And-
rás u., Jobbparászta, Jobbremete, Jó-
zsef Attila u., Kablár köz, Kadarka 
köz, Kadarka ltp., Kadarka u., Kálvin 
tér, Kandó Kálmán u., Kápolna tér, 
Katona József u., Kerékhegy, Kerék-
hegy u., Kisbödő, Kisbödő u., Kis-
bödő-hegy u., Kiskadarka u., Klap-
ka György ltp., Klapka György u., 
Kodály Zoltán u., Kossuth Lajos u., 
Kőrösi Csoma Sándor u., Leopold 
Lajos u., Létay Menyhért u., Lisztes 
u., Lisztesvölgy, Lőtéri köz, Madách 
Imre u., Mecsek u., Mérey u., Mocfa, 
Muskotály u., Nagybödő, Nagybödő 

u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u., Nyár 
u., Palánk, Palánki hegy, Palánki 
út, Parászta u., Páskum u., Pásztor 
u., Patak u., Pázmány tér, Pince u., 
Présház u., Puskás Tivadar köz, Pus-
kás Tivadar u., Rákóczi u. páratlan 
oldala 49. számtól végig, Rákóczi u. 
páros oldala, Remete u., Rizling u., 
Roboz Zoltán u., Rózsa u., Rózsamáj 
u., Rövidvölgy, Saul-völgy, Séd köz, 
Selyem u., Semmelweis u., Sió u., 
Szalai völgy, Szászipuszta, Széche-
nyi u. páratlan oldala 1-37. számig, 
Székely Bertalan u., Szent László u., 
Szücsény-szurdik, Szüret u., Tán-
csics Mihály köz, Táncsics Mihály 
u., Tanya u., Tolnai Lajos u., Ujfa-
lussy Imre u., Vak Bottyán u., Vár 
köz, Vendel István u., Vörösmarty 
u., Wigand János tér, Zápor köz, 
Zápor u., Zöldkert u., Zrínyi u. pá-
ratlan oldala 49. számtól végig, Zrí-
nyi u. páros oldala 44. számtól végig.

3. számú óvodai körzet
Szekszárdi Gyermeklánc Óvo-
da, Perczel Mór u. 4. 
Alisca u., Alkony u., Alkotmány u., 
Allende u., Almás, Arany János u., 
Árnyas u., Árok u., Bakta, Bakta 
köz, Baranyavölgy, Barát János u., 
Barátság u., Barázda u., Bátaszéki 
út, Bem u., Benczúr u., Bercsényi 
u., Béri Balogh Ádám u., Bezerédj 
u., Bodzás, Bródy köz, Bródy Sán-
dor u., Búzavirág u., Cinege u., Cin-
ka, Cinka u., Csalogány u., Csap u., 

Csatár, Csatári u., Csend u., Csen-
gey Dénes u., Cseri János u., Csobo-
lyó u., Csokonai u., Csopak u., Csö-
tönyivölgy, Dienes Valéria u., Dobó 
u., Domb u., Dr. Hadnagy Albert 
u., Dr. Hirling Ádám u., Dr. Nagy 
István u., Dr. Szentgáli Gyula u., Dr. 
Tóth Lajos u., Ebes u., Ebespuszta, 
Epreskert u., Fagyöngy u., Faluhely, 
Fáy András u., Gemenc u., Geszte-
nyés, Görögszó, Gurovica, Gyer-
tyányos, Gyűszűvölgy, Halas u., 
Harang u., Harmat u., Háry János 
u., Hébér utca, Hegyalja u., Hold-
fény u., Hollós László u., Honvéd 
u., Ibolya u., Istifán gödre u., Iván-
völgy, Jácint u., Jókai u., Kacor utca, 
Kalász u., Kálvária u., Kerámia u., 
Kertész u., Kilátó u., Kisfaludy u., 
Kurta u., Kuruc u., Lajos király u., 
Lehel u., Levendula u., Liget u., Lu-
gas u., Magyar Sándor u., Major u., 
Május 1 u., Mattioni Eszter u., Mes-
ter u., Mészöly Miklós u., Mikes u., 
Móricz Zsigmond u., Munkácsy u., 
Muskátli u., Napfény köz, Napfény 
u., Obsitos u., Orgona u., Otthon 
u., Óvoda u., Perczel Mór u., Por-
kolábvölgy, Puttonyos u., Rozsnyai 
Mátyás u., Sárköz u., Sárvíz u., Strá-
zsahegy, Szabó Dezső u., Széchenyi 
u. 39. számtól mindkét oldal végig, 
Szekér u., Szent-Györgyi Albert u., 
Szérű u., Szilas u., Szilfadűlő, Szőlő 
köz, Szőlő u., Szőlőhegy, Szőlőhegy 
u., Tartsay Vilmos u., Tóthvölgy, 
Tüske u., Tüzér u., Vadász u., Vas-
vári u., Venyige u., Vessző u., Vin-
cellér u., Viola u., Vitéz u., Völgy u., 
Wesselényi u., Ybl Miklós ltp., Ybl 
Miklós u., Zengő u., Zöldfa.

Óvodai felvételi körzetek
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Március 22-ei rejtvényünk megfejtése: Szvjatoszlav Richter

Szeretettel meghívjuk
Önöket és gyermekeiket 

a Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda OVI-VÁRÓ 2015

programsorozatának  
következő rendezvényére,  

a húsvéti bábelőadásra.
2015. március 31. kedd,

11.00 óra: Kertvárosi Óvoda
2015. március 31. kedd,
11.00: Perczel u. Óvoda
2015. április 01. szerda, 

11.00 óra: Szőlőhegyi Óvoda
Az óvónénik bábelőadása 
után ajándékkal kedveske-
dünk kis vendégeinknek.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Kérjük, hogy gyermekeik 
számára szíveskedjenek vál-
tócipőt hozni! Együttműkö-

désüket köszönjük.
Elérhetőségeink: 
Perczel utcai Óvoda: Perczel 
M. u. 2. Tel.: 74/512–251 
óvodatitkár, 74/316–233 
óvodapedagógusok 
Kertvárosi Óvoda: 
Szent-Györgyi Albert utca 
11. Telefon: 74/312–168
Szólóhegyi Óvoda: Szek-
szárd-Szőlőhegy, Óvoda u. 5. 
Telefon: 74/314–307 
Közös honlapunk:
www.gyermeklancovi.hu

Március 29. 15:00, 17:00 
és március 30-31. 17:00, 
április 1. 17:00
HAMUPIPŐKE Színes szink-
ronizált amerikai film. Korha-
tár: 6 éven felülieknek!

Március 29-31. 19:00 
és április 1. 19:00
ÉJSZAKAI HAJSZA
Színes szinkronizált amerikai 
akciófilm. Korhatár: 16 éven 
felülieknek!

AGÓRA MOZI

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Március 28. (szombat), 18 óra  
– Művészetek Háza
A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 
50 éves jubileumi hangversenye
A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 
1965-ben alakult Szekszárd város 
és környéke zenét kedvelő peda-
gógusaiból. Kezdetben a szűkebb 
pátria zenei hagyományainak 
ápolását, interpretálását tűzte ki 
célul, majd repertoárja az egyházi 
zenével bővült. Napjainkban mo-
dern zenei irányzatok is fellelhe-
tők az előadott művek között. A 
kórus mind a hazai, mind a kül-

földi zenei életben jelen van. Ma-
gyarországon különböző feszti-
válokon, kórustalálkozókon vesz 
részt, így többek között a Bárdos 
Lajos Kórusfesztiválon, vagy az 
Országos Pedagógus Kórusfeszti-
válon. Külföldön is rendszeresen 
szerepel, így eljutott már Auszt-
ria, Franciaország, Hollandia, Né-
metország, Olaszország, valamint 
a volt Szovjetunió és Jugoszlávia 
városaiba is. Karnagy: Simon 
Péter. Közreműködik: Lozsányi 
Tamás orgonaművész és a Szek-
szárdi Kamarazenekar.

VÁSÁROZÓK
FIGYELEM!

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata megbízásából 

a Babits Mihály Kulturális 
Központ 2015. május 1-jén 

VÁROSI MAJÁLIST rendez 
Szekszárdon, a Prométheusz 

park környékén. 
A vásárba árusok jelentkezését 
várjuk, jelentkezési határidő: 

2015. április 8.
A vásáron való részvétel felté-
teleiről, a rendezvénnyel kap-
csolatos egyéb tudnivalókról 

az érdeklődőknek vásári  
rendtartást küldenek.

Információkérés: 
Péter Judit 74/ 529-610 vagy  

peter.judit@szekszardagora.hu.

Tisztelettel és szeretettel
meghívjuk 

Önt, barátait, ismerőseit
hangszeravató ünnepségre 

2015. március 31-én ( kedd) 
15.30 órakor

a Szekszárdi Garay János 
Gimnázium ének-zene  

tantermébe
Közreműködnek:  

Sándor Dániel (12.D) zongora
(felkészítő tanár: Erősné Máté 
Éva), Garay János Gimnázium 
Népdalköre (művészeti veze-
tő: Döményné Ságodi Ibolya 

tanárnő).
Konferál: Ihos Iringo (9. NY)

Köszöntés:
Gerzsei Péter – a KLIK Szek-
szárdi Tankerület igazgatója

Heilmann Józsefné –  
a Szekszárdi Garay János  

Gimnázium, igazgató

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozata
2015. április 8-án, (szerda) 14.00 órakor előadást tart

a Babits Mihály kulturális Központ földszinti termében.
(Szent István tér 10.sz.)

Előadó: dr. Tam Beátrix gasztróenteorológus főorvos.
Előadás címe: A daganatos betegségek szűrése.
Szeretettel várunk minden érdeklödő nyugdíjast.

Jól sikerült a gyakorló óvoda bálja
Rendkívül jó hangulatban zajlott a 
Hét Mesterlövész Gyakorló Óvoda 
március 14-én megtartott bálja. A 
hangulatot az óvónők és a szülők 
country-stílusú tánca alapozta meg, 
melyet odaadó felkészülés eredmé-
nyeként adtak elő James Blunt zené-
jére (a világhálón is megtekinthető 
a produkció). Ezt követően a fan-
tasztikus G and B zenekar gondos-
kodott a hangulatról reggelig a 204 
vendég számára. A táncparkett zsú-
folásig megtelt a mulató bálozókkal 
és a tombolasorsolást követően is 
szép számban maradtak a mulatók.

A támogatóinknak és felajánló-
inknak ez úton is köszönjük segít-
ségüket és ígérjük, hogy beszámo-
lunk az összegyűjtött támogatás 
felhasználásáról. A kezdeménye-
zés közösségépítő hatását is ki-
emelnénk, mely az ovis szülőket, 
oviscsoportokat és óvónőket egy-
aránt közelebb hozta egymáshoz.
A gyakorló ovis bál újraélesztése, 
együtt, közös erővel, fantasztikus 
hangulatban megvalósult. Köszön-
jük mindazoknak, akik hozzájárul-
tak a sikerhez! Jövőre újra együtt 
– gyakorló ovis bál!  A szervezők

A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete  
ezúton meghív minden érdeklődőt:

„A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak rend-
szere Hazánkban” című előadás meghallgatására.

Helyszín: CIC Civil Információs Centrum,
7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 

Időpont: 2015. április 2. (csütörtök) 16.30 órai kezdéssel.
Előadó: Hosszúné dr. Ágó Krisztina igazgatóhelyettes, Tolna 
Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve.
Rendezvényünk nyitott, minden érdeklődőt szerettel várunk.

Szikla József, elnök

EVANGÉLIUM

Passió (Jn 18-19. fejezet)

Szent János evangélista írja le a legrészle-
tesebben Krisztus Urunk szenvedését, hi-
szen ő ott volt, ő végigkísérte, végignézte, 
végigszenvedte Jézussal és Máriával a Ke-
resztutat.

Talán figyeljünk oda Szent János egy el-
ejtett mondatára. Krisztus maga vitte ke-
resztjét, míg oda nem ért az úgynevezett 
koponyák hegyére, amelyet Golgotának 
hívnak.

Jézus egyedül vitte keresztjét. Ez szá-
munkra azt jelenti, testvéreim, hogy ne-
künk is egyedül kell hordoznunk a saját 
keresztünket, vagyis senki nem vállalhatja 
át az én szenvedésemet. De ahogy Jézus 
is elfogadta a segítséget, mint pl. Cirenei 
Simonét vagy Veronikáét, ugyanúgy mi is 
elfogadhatunk segítséget másoktól, illettve 
mi is segíthetünk másokon, ezzel könnyítve 
a keresztjüket. De teljesen nem tudjuk hor-

dozni egymás terhét, még akkor, sem ha azt 
nagyon akarnánk.

Jézus kereszthalála óta a kereszt nem 
egyszerűen egy kivégzőeszköz, hanem szá-
munkra a mi reménységünk és erőnk.

Testvéreim, Jézus Isten létére emberré 
lett értünk, hogy megértsük az Isten sza-
vát, megmentsen bennünket, még életét is 
odaadta értünk. Ezt köszönjük meg a mai 
napon neki, hogy annyira szeretett minket, 
a kereszten feláldozta magát értünk.

A keresztre feszített Jézus sokakban sok-
féle érzést vált ki. Vannak, akik hálát érez-
nek, köszönetet, vannak, akik semlegesek 
vele szemben, nem is foglalkoztatja őket a 
dolog, és vannak olyanok, akikben gyűlö-
letet és gúnyt ébreszt a megfeszített Jézus 
képe, vagy szobra.

1856-ban, Rómában egy különös rajz-
ra bukkantak a régészek, akik a Palatinus 
dombon a pogány római császárok palotá-
jának feltárásával foglalkoztak. Az egyik 

falmaradványon feltűnt egy különös ábra, 
amelyen egy kereszten függő szamárfejes 
ember látható, előtte egy meghajtott fejű 
emberi alak. A kép alatti írás elárulja a 
jelentését: Aleximenesz imádja Istenét. Ez 
az egyik legnevezetesebb gúnyrajz, amely 
az első századok keresztényüldöző világá-
ból maradt ránk. Egy pogány katona ezzel 
akarta bosszantani keresztény társát. Mert 
egy keresztre feszített embert imádni kü-
lönös ostobaságnak, szamárságnak tűnt. 
Ezért írja Szent Pál, hogy a kereszt a zsi-
dóknak botrány, a pogányoknak ostobaság, 
nekünk pedig a reményünk és üdvösségünk.

A kereszt Jézus halála óta nem kínzóesz-
köz, hanem elsősorban jel, kereszténysé-
günk jele, amely emlékeztet minket, meny-
nyire szeret minket az Isten, hogy egyszülött 
fiát adta értünk áldozatul. Ámen.

 Bacsmai László
 esperes-plébános

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A kormányhivatalokhoz kerülnek április elsejétől 

a családtámogatási ellátások

A családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal ösz-
szefüggő feladatok 2015. április 1-jétől a Magyar Államkincstár 
megyei igazgatóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
hatáskörébe kerülnek. Így például az anyasági támogatás, a csa-
ládi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási 
támogatás, a nagycsaládosok földgázár-kedvezménye és a fo-
gyatékossági támogatás, mely éves szinten csaknem kétmillió 
állampolgárt érint. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel, valamint a kereső-
képesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok ugyancsak a kor-
mányhivatalok hatáskörébe kerülnek. 

Az államigazgatás átalakításának elsődleges célja a hatéko-
nyabb ügyintézés, és az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése. 
A szervezeti átalakulás az ellátások szempontjából nem jelent 
változást, a juttatások határidőben és változatlan összeggel ke-
rülnek kifizetésre. Kedvező azonban az ügyfelek számára, hogy 
a családtámogatással összefüggő kérelmeket ezután nem csupán 
a megyeszékhelyen, hanem a lakóhelyükhöz közel, a járási hi-
vataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakokban és a 
települési ügysegédeknél is be lehet nyújtani. 
 Dr. Horváth Kálmán,
 kormánymegbízott
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Akkumulátor és
ablaktörlő AKCIÓ!

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06 20/9920-821, 06 74/410-638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(00314)

ELEKTRONIKAI
HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00308)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49
Az akció 2015. március 1-31-ig tart.

(00310)

Szeretettel várunk minden
leendő első osztályost

és szüleit
2015. március 30-án 
(hétfőn) 1700 órától

a Szekszárdi Baka István 
Általános Iskolában

Az angol és német csoportok műsora után 
az elsős tantermekben a tanító nénik

kézműves foglalkozásokkal várják 
a gyerekeket a húsvét jegyében.

Beíratás: április 16-17.

(0
03

18
)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap március 30-tól április 3-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(00307)

március 30. március 31. április 1. április 2. április 3.

„A”

Karalábéleves Májgombócleves Brokkolileves – –

Kárpáti ragu, 
párolt rizs

Töltött paprika,
 1/2 sós burgonya

Sertés� ekken, 
petrezselymes,

burgonya,
savanyúság

– –

„B”

Karalábéleves Májgombócleves Brokkolileves Tarhonyaleves Csontleves 
cérnametélttel

Fűszeres pirított 
csirke,

bugaci saláta
Csabai sertéskaraj, 

franciasaláta
Rántott csirkemell, 

vajas zöldköret
Vadas

pulykaragu,
tészta

Rántott hal,
 burgonya saláta 

„C”
Gulyásleves Májgombócleves Lencsegulyás Tarhonyaleves Csontleves 

cérnametélttel

Kakaós kalács, 
mandarin

Tökfőzelék,
sertéspötkölt

Mákos metélt, 
gyümölcs

Zöldbabfőzelék, 
natúr szelet

Milánói makaróni, 
gyümölcs

Tisztelt Szekszárdi Lakos!
Az új atomerőművi blokkok létesítésére létrehozott 

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 
a környezetvédelmi engedélyezés keretében összesen 

40 településen tart lakossági fórumot, köztük Szekszárdon.

A LAKOSSÁGI FÓRUM TÉMÁI:
–  Az új atomerőművi blokkok létesítését

szolgáló beruházás aktuális állapota 
–  A környezetvédelmi engedélyezés és 

a Környezeti Hatástanulmány részletei

A lakossági fórum helyszíne és időpontja:
7100 Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület (Közösségi Tér)

2015. április 15., 17:00

Az előadásokat követően felteheti kérdéseit és megoszthatja 
véleményét Társaságunk vezetőivel. 

Kérjük, vegyen részt a lakossági fórumon, hogy első kézből 
értesülhessen az évszázad legjelentősebb ipari beruházásáról!

Tisztelettel, Mittler István kommunikációs igazgató
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

(Ö00027)
(Ö00028)
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Két szekszárdi tehetség, azonos versenygép
Hogy az alma nem esett 
messze a fájától, már régóta 
tudjuk két korábbi kiváló 
szekszárdi autóversenyző, 
Ficza Ferenc és Fekete Krisz-
tián esetében. A hegyimenő 
és a formaautós bajnok fia is 
örökölt „valamicskét” édes-
apja versenyzői vénájából, 
s ezt kamatoztatva az idén 
minden eddiginél nagyobb 
kihívás elé néznek.

Ifjabb Ficza Ferenc májusban 
még csak 19 éves lesz, de már 
jelentős karrier áll mögötte. 
A hazai gyorsasági szakágban 
megszerzett bajnoki címek után 
élete első ETTC (túraautós Eu-
rópa-bajnokság) futamán do-
bogóra állhatott Monzában 
egy Alfa 156-ossal. Tavaly már 
a Zengő Motorsport – e csa-
pat színeiben versenyez a mi 
Michelisz Norbink is – juni-
or csapatának tagjaként úgy 
lett végül hatodik a Seat Leon 
Európa Kupában, hogy a bar-
celonai idényzáró előtt még a 
végső győzelemre is volt esélye. 
A dobogóról ugyan lecsúszott, 
de így is a szekszárdi pilóta lett 
a legeredményesebb magyar a 
sorozatban, ami újoncként nem 
rossz ajánlólevél. 

Ezt ismerte fel Zengő Zoltán 
csapatvezető, amikor benevezte 
ifjú versenyzőjét az e hétvégén 
rajtoló új túraautós világsoro-
zatba, a TCR International Seri-
es-be. Ifjabb Ficza Ferenc – im-
máron a nagycsapat színeiben, a 
tavalyi Seat Leon versenygépével 
– olyan neves pilótákkal veszi fel 
majd a harcot a tízfordulós baj-
nokságban, mint a korábbi For-
ma-1-es versenyző, olasz Gianni 
Morbidelli, vagy a jelentős túra-
autós tapasztalattal rendelkező 
Michel Nykjaer, Franz Engstler 
és Jordi Gene. A malajziai idény-
nyitón szintén ott lesz a rajtrá-
cson a legfiatalabb FIA világbaj-
noki futamgyőztes, Pepe Oriola, 
valamint Stefano Comini, aki a 
Seat-sorozatban vívott nagy csa-
tákat ifjabb Ficzával. 

A szekszárdi pilóta és Ford-
dal, Audival, Hondával és Opel-

lel induló riválisai tíz versenyen 
döntenek a világbajnoki cím 
sorsáról. Sepang után a sorozat 
Kínában (Sanghaj) folytatódik, 
de lesz futam Spanyolország-
ban (Valencia), Portugáliában 
(Algarve), Olaszországban 
(Monza), Ausztriában (Sal-
zburgring), Oroszországban 
(Szocsi), Argentínában (Bu-
enos Aires), Szingapúrban és 
Thaiföldön is.

Ifjabb Ficza Ferenc magyar 
idő szerint szerda délben érke-
zett meg Malajziába, ahol pén-
teken két 20 perces szabadedzés, 
majd szombaton délelőtt az idő-
mérő vár a mezőnyre. Az első 
futamot március 28-án délután, 
a Forma-1-es nagydíj időmérő 
edzése előtt rendezik, a máso-
dik pedig vasárnap, az F1-es 
futam felvezetéseként rajtol. A 
hétvége eseményeit a Motors 
TV csatorna élőben közvetíti.

Ugyancsak a spanyol autó-
márka gyári versenyautójával, 
de egy másik sorozatban áll 
rajthoz az idei szezonban Feke-
te Dominik. A még csak 16 esz-
tendős szekszárdi pilóta tavaly 
a hazai formaautós szakágban 
futott teljes szezont, és újonc-
ként – a bajnoki címet szerzett 
édesapja mögött – éppen csak 
lemaradt a dobogóról. Tehetsé-
gét évközben egy-egy második 
és harmadik hellyel igazolta, 
míg a Red Bull Ringen rende-
zett Eb-futamon az előkelő 5. 
helyen zárt a 32 fős mezőny-
ben. A benne rejlő lehetőséget 
ismerte fel a B3 Racing csapata, 
amely – Bús Edina mellett – a 
szekszárdi versenyzőt indítja 
idén a Seat Leon Eurocup-ban. 

A hét fordulóból (Paul Ricard, 
Estoril, Silverstone, Red Bull 
Ring, Nürburgring, Monza, 
Barcelona) álló bajnokságban 
várhatóan 30 pilóta méri össze 
erejét. Köztük lesz Fekete Do-
minik is, akit a Hell Energy idén 
beválasztott támogatottjai közé, 
és a Fit4Race program segítsé-
gével készült az új kihívásra – a 
fiatal pilóta ugyanis először ve-
zet kasztnis versenyautót.

– A Hungaroringen egy hete 
megtartott első teszten szem-
besültem vele, hogy az autónak 
van jobb oldala – mondja a vál-
tozást szemléltetve Dominik. 
– A Seat első kerék meghajtá-
sú, 330-340 lőerős versenygép, 
amit nehéz, de a vártnál sokkal 
élvezetesebb vezetni. A teszt 
igen fárasztó volt, de sok infor-
mációt gyűjtöttünk, és a végére 
már egész jó köridőket tudtam 
autózni. Még jó pár száz kilomé-
tert meg kell tennem a Leonnal, 
hogy április 25-én önbizalom-
mal hajthassak ki az időmérő-
re Franciaországban – mondja 
Fekete Dominik, akinek fiatal 
kora miatt még nincs jogosít-
ványa utcai autóra. A sorozat 
helyszínei közül korábban csak 
a Red Bull Ringen körözött, így 
az új pályák vonalvezetését szi-
mulátor segítségével tanulja be.

– Újoncként a legfontosabb-
nak a folyamatos fejlődést tar-
tom, hogy mielőbb megtalál-
jam az összhangot a kocsival. 
A bajnokság második felében 
egy-két pontszerző hellyel már 
elégedett lennék – vetítette elő-
re a bonyhádi Petőfi gimnázium 
diákja. 
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ATLÉTIKA. Két érmet sze-
reztek az AC Szekszárd 
sportolói az elmúlt hétvé-
gén, Kecskeméten megren-
dezett mezeifutó országos 
bajnokságon. A serdülő 
fiúk 4,5 km-es versenyében 
Szőke Gergő edző tanít-
ványai diktálták a tempót. 
Csereklei Krisztián bátran 
versenyezve megpróbálta 
leszakítani a riválisait. Ez 
kis híján sikerült is, ám 
klubtársa, Szemerei Leven-
te – aki betegen is vállalta 
az indulást –, az utolsó mé-
tereken befogta Cserekleit, 
majd mindössze 8 tized 
másodperccel elsőként ha-
ladt át a célvonalon.

KOSÁRLABDA. Egypontos 
hazai sikerével döntő mér-
kőzésre késztette ellenfelét 
az Atomerőmű-KSC Szek-
szárd csapata a női kosár-
labda NB I negyeddöntőjé-
ben. Az egyik fél második 
győzelméig tartó párharcot 
végül a jóval esélyesebb 
PEAC nyerte, ám Magyar 
Gergely együttese is minden 
dicséretet megérdemel. A 
szekszárdiak az 5-8. helyért 
folytathatják, az első körben 
a ZTE ellen lépnek pályára. 
Az első meccset csütörtök 
este (lapzártánk után) Eger-
szegen játszották, a második 
találkozóra vasárnap este 
Szekszárdon kerül sor. Ha 
szükség lesz harmadik mér-
kőzésre, azt március utolsó 
napján a zalai megyeszékhe-
lyen rendezik.

LABDARÚGÁS. Egy dön-
tetlen mellett immár har-
madik vereségét szenvedte 
el az UFC Szekszárd NB 
III-as gárdája. Kvanduk 
János tanítványai a közép-
csoport 19. fordulójában 
hazai pályán kaptak ki 1-0-
ra a Monortól. A tavasszal 
mindössze egy pontot szer-
ző UFC a 12. helyre esett 
vissza a tabellán.

SPORTHÍREKCsurgai Csilla Szekszárd, Hungary
Legyen szó pénzügyekről, 
nagybevásárlásról, tankolás-
ról vagy telefonálásról, a brit 
tulajdonú vállalatok már meg-
kerülhetetlenek hazánkban. 
Ám nem csak a szigetországi 
multik, de közép- és kisvál-
lalkozások is látnak fantáziát 
a magyarországi kereskedel-
mi tevékenységben. Ehhez 
nyújt segítséget számukra a 
Magyarországi Brit Kereske-
delmi Kamara (British Cham-
ber of Commerce in Hungary 
– BCCH), amelynek ügyveze-
tői feladatait egy szekszárdi 
hölgy, Csurgai Csilla látja el.

A szakember 15 hónapos szü-
lési szabadságot követően az év 
elején tért vissza a kamarához. A 
szervezet napi tevékenységének 
irányítása mellett kiemelt felada-
ta a márciusban működésének 
első évfordulóját ünneplő Brit 
Kereskedelmi Központ ügyeinek 
összefogása és koordinációja. 
„Csillának több éves tapasztala-
tával meghatározó szerepe lesz a 
kamara és a Brit Kereskedelmi 
Központ további fejlesztésében, 
és a magyarországi üzleti élet 
szereplőivel való kapcsolatok 
erősítésében” – mondta róla 
Tóth Vazul, a BCCH elnöke.

– A Magyarországi Brit Ke-
reskedelmi Kamara (BCCH) 
független non-profit szervezet, 
amelyet 1991-ben olyan brit 
befektetők alapítottak, mint a 
BAT, a Budapest Airport Zrt., 
az ING Bank, a Shell Hungary, 
a Tesco vagy a Vodafone. Célja, 
hogy képviselje azokat a brit, 
magyar és nemzetközi vállala-
tokat, amelyek a brit üzleti ér-
tékrendet követve működnek, 
és emellett népszerűsítse és 
támogassa a brit-magyar keres-
kedelmi és befektetési folyama-
tokat. Jelenleg közel 110 tagja 
van, akik hozzávetőlegesen 20 
szektort és a legkülönbözőbb 
vállalati méretet képviselik.

– A Brit Kereskedelmi Központ vi-
szont csak alig egy éve működik...

– A központ a brit kormányzat 
kezdeményezésére jött létre 2014 
márciusában, és a célja, hogy az 
egyes piacokon lévő üzleti lehe-
tőségekkel összekösse azokat a 
brit kis- és középvállalkozásokat, 
amelyek a termékeik és szolgál-
tatásaik befogadására fogékony 
magyar piac előnyeit szeretnék 
kiaknázni. Magyarország jelen-
tős kereskedelmi potenciállal 
rendelkezik a brit cégek számá-
ra. A központ feladata, hogy a 
szigetországi vállalkozások szá-
mára elérést biztosítson a ma-

gyar piac legfontosabb szerep-
lőihez, információkkal lássa el 
a hozzá forduló vállalkozásokat. 
Szeretnénk 2020-ig megdupláz-
ni a brit kis- és középvállalatok 
részvételét Magyarországon.  

– Milyen hazánk megítélése a 
brit cégek szemében?

– Magyarországról általában 
véve jó véleménnyel vannak, ezt 
jelzi, hogy egyre több brit cég 
érkezik hazánkba, vagy mutat 
érdeklődést a befektetésre. A 

szigetországi vállalatok rugal-
masak, nem csak a fővárosban 
vetették meg a lábukat, de Buda-
pesttől távolabb is jelen vannak. 

– Mit gondol, Szekszárdnak is 
van esélye egy brit középvállalat 
letelepedésére?

– Ha érkezik egy konkrét meg-
keresés, egy üzleti igény, akkor a 
kereskedelmi központ, vagy a ka-
mara segítséget nyújthat a poten-
ciális befektetők, érdeklődők fel-
kutatásában. Jellemző egyébként, 
hogy brit cégek Magyarországra 
hozzák szolgáltatási központjai-
kat, és azokat vidéken telepítik le. 

– Mindig is az üzleti életbe vágyott?
– Nem, az általános isko-

la után Veszprémbe mentem, 
ahol karvezetést tanultam a ze-
neművészeti szakközépiskolá-
ban, első diplomámat is ebből 
szereztem Pécsett. Az egyetem 
után másfél évet New Yorkban 
éltem, majd idehaza a Tempus 
Közalapítványnál EU-s pályá-
zatok, projektek menedzselésé-
vel foglalkoztam. Egy kanadai 
és londoni „kitérő” után 2006-
ban tértem haza, azóta dolgo-

zom a kamaránál – 2009-től 
ügyvezetőként.

– Összeegyeztethető a karrier és 
a család?

– Úgy gondolom, nem sza-
badna, hogy egy nőnek vá-
lasztania kelljen a kettő közül. 
Ehhez persze szükség van egy 
jó munkahelyre és egy min-
denben támogató társra. Ne-
kem mindkettővel szerencsém 
van. Férjem, Hegyi Gábor 
– aki szintén szekszárdi, bár 
csak Budapesten találkoztunk 
– nagyon sokat segít a most 16 
hónapos Blanka lányunk ne-

velésében. Igyekszünk minél 
több időt együtt tölteni, ilyen-
kor túrázunk, bringázunk, 
vagy csak sétálunk egy nagyot. 
Férjemmel közös szerelmünk 
a szekszárdi bor, melynek 
népszerűsítését is felvállaltuk 
a fővárosban. Borkóstolókat 
szervezünk, borturistákat köz-
vetítünk Szekszárdra, ahova 
havonta legalább egy alkalom-
mal mi is hazalátogatunk.

 Fekete László

Csurgai Csilla nemzetközi 
karrierjét a Federated Press 
független kutatás-alapú szer-
vezet programkoordinátora-
ként kezdte Torontóban, majd 
a London School of Economics 
(LSE) esemény és konferen-
cia menedzsereként folytatta 
pályafutását. A szakember 
2006 májusában csatlakozott 
a BCCH csapatához, 2009-től 
kezdődően mintegy 5 éven ke-
resztül, majd 2015 februárjától 
ismét a kamara ügyvezetői po-
zícióját tölti be.
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EBOLTÁSI AKCIÓ! Szekszárd, Rákóczi u. 92. (újvárosi buszmegállónál) • www.feheragyar.hu 
Rendelőnkben április hónapban a szokásos tavaszi tömegoltással azonos, kedvezményes áron adjuk a kötelező veszettség 
elleni oltást. Előzetes időpont-egyeztetéssel elkerülhető a sorbanállás, várakozás. (Csak chippel rendelkező kutyát oltunk).

Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő                                       Dr. Jakab Ferenc, magánállatorvos
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ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00304)

EGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM
EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
•  vitamingazdag zöldség-gyümölcs

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

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

Akciós ajánlatunk:
március 30-tól – április 4-ig

• 10 db-os dobozos tojás (M-es)
375.-Ft/csomag, 37,50.-Ft/db

• görög narancs 259.-Ft/kg
• citrom 350.-Ft/kg

• tarkabab – ko-ko  899.-Ft/kg
• nyers torma 790.-Ft/kg

RÉPA

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 7–16, Szombat: 7–12 óráig

a KORZÓ ÁRUHÁZBAN és a 
Mátyás király u. 74-ben

Előrendelés: 06-74/412-225,
mobil: 06-30/348-5676.
NÉZZEN BE HOZZÁNK!

(00315)

TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

SZÜLETÉSNAPI
CIPŐVÁSÁR

A TISZA CIPŐBOLTBAN!
31 évesek lettünk!
Március 30-31-én

a bolt teljes 
választékára

10%
engedményt

adunk. 

Nyitva tartás: 
H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség! (0

03
12

)

Húsvéti Kärcher akció a CPH Kft-nél!

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-327 
• Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 

• www.karcherstore.hu

Április 15-ig
minden gép
akciós áron! 

Kärcher   WV2  
akkumulátoros 

ablaktisztító

Bruttó:

18.500 Ft 
akciós áron!

(0
03

16
)

Jézus Krisztus a te 
győzelmed!

Ingyenes gyógyulási 
lehetőség!

Szekszárd, Mátyás király u. 
4., minden vasárnap 
17 óra. Látogasson el 

közénk, vagy hallgassa
 élőben az interneten!

Jézus Él Alapítvány 
Telefon: 30/913-7333, 

www.ksze-szekszard.hu    
A részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassa adója 

1%-val alapítványunk 
munkáját! Adószám: 

18000720–1–17
(00320)


