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HUSZONÖT SZEKSZÁRDI
ÉREM A VETERÁN
DOBÓ-VB-RŐL

BEMUTATJUK AZ IDEI
KÖZJÓÉRT DÍJASOKAT 4-5. OLDAL 12. OLDAL

Becsengettek. A héten közel
négyezer gyerek kezdte meg a
(tan)évet Szekszárdon, a városi
fenntartású nevelési, oktatási 
intézményekben.

Az óvodák és iskolák saját és a fenn-
tartó önkormányzat forrásaiból
igyezekeztek a nyáron a legszüksége-
sebb felújításokat elvégezni, hogy
szeptember elejére minden készen

álljon a gyerekek fogadására. Néhány
intézményben, így például a Baka Ist-
ván Általános Iskolában pályázati for-
rásból még fejlesztésekre is futotta.

Írásunk a 3. oldalon

Elindult az új tanév
Négyezer gyerek jár a városi fenntartású oktatási intézményekbe

ÖSSZEOMOLHAT
AZ EGÉSZSÉGÜGYI
RENDSZER

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

8. OLDAL

FO
T

Ó
: K

IS
S 

A
LB

E
R

T

A Baka István Általános Iskolában hétfõn kora este tartották az évnyitó ünnepséget

Tanévnyitó és
alapkõletétel

a Fõiskolai Karon
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyu-
la Fõiskolai Karának idei tanévnyitó
ünnepségét szeptember 6-án, vasár-
nap 16 órai kezdettel tartják a Kar Fõ-
épületi aulájában (Rákóczi u. 1.).

A tanévnyitó különlegességét az
adja, hogy azzal egybekötve kerül sor
az új oktatási épület ünnepélyes alap-
kõletételére. Mint arról már hírt ad-
tunk, a fõépület elõtti részen korsze-
rû oktatási központ épül a ma igénye-
inek megfelelõ nagy elõadóval, illetve
informatikai termekkel. Ez azért is
szükséges, mert a Szent István téri E-
épület mindenestõl ide költözik át,
ott pedig a tervek szerint tanszállodát
alakítanak ki.



2 2009. szeptember 6.HÉTRŐL HÉTRE

A megye továbbélése érzelmi kérdés
Villáminterjú dr. Puskás Imrével, a megyei közgyûlés elnökével

Már abban is kifejezésre jut,
hogy a megyerendszer megmen-
tésének, modern korba integrálá-
sának egyik élharcosa Tolna,
hogy minden évben megyenapo-
kat rendeznek a kistérségek és a
megye 109 települése számotte-
vő részének bevonásával.

Bálint György

Dr. Puskás Imre nagy ívû ünnepi be-
szédében úgy fogalmazott: „A megyék
továbbélése a történelmi, földrajzi im-
már évezredes determinációk okán
olyannyira érzelmi, emocionális kér-
dés, ami felül kell, hogy tudjon kere-
kedni azokon a racionális elemeken,
amelyek bizonyos teóriákban avíttnak,
idejétmúltnak, hovatovább megszün-
tetendõnek tüntetik fel a megyerend-
szert, például a közigazgatás átfogó re-
formja címszó alatt. Hadd mondjak
egy példát a kötõdésre, a ragaszkodás-
ra. Egy gyakran hazajáró svéd-magyar
honfitársunk mesélte személyesen ne-
kem, hogy a gyakori jövés-menésben
akkor érzi elõször, hogy tényleg itthon
van, amikor eléri a megyehatárt. Va-
gyunk így még néhány tízezren, ami-
kor akár csak a Balatonról, vagy az or-
szág távolabbi tájairól visszatérünk. A
nyugati mintájú nagy régiós elképzelé-
sek éppen az emocionális tartalmak
hiánya okán lettek volna életképtele-
nek. Vannak dolgok, ügyek, igaz nem
túl sok, amit ezer éve például Szent Ist-
ván nagyon jól kitalált, amely mûkö-
dött, amely kiállta minden adminisztrá-
ció próbáját. A megyerendszer – s jog-
elõdje, a vármegyerendszer – egyfajta
kuriózumként ilyen.

Nem hatalmat, legfeljebb
hatáskörbõvülést óhajtanak

– Ha a kistérségi közigazgatás ki-
épül, s az is forrásokat kap a felada-
taihoz, akkor mi lehet a szerepe a
megyei önkormányzatnak, amely a
megyeiség gondolatának ugyan élet-
ben tartója, de napi operatív teendõ-
je egyre kevesebb lesz, különösen, ha
az intézményfenntartó szerepe is
csökken? 

– Ha tényleg átgondolnánk a me-
gyerendszert, és olyan fajta hatáskö-
röket adna a jogalkotó a megyéknek,
amelyeket jobban tudna képviselni a
megye, mint a települések önmaguk,
éppen az emóciók motiválta megyei
érdek miatt, meglátásom szerint el

tudná látni azt az integráló, koordiná-
ló szerepet, bizonyos ügyek melletti
kiállást, amit mostani helyzetében
nem tud olyan hatékonyan.

– Nagyobb, jogi értelemben vett ha-
talmat, több jogosítványt kér tehát a
megyének, merthogy ma sokan nem
ok nélkül hangoztatják: a megyék
igen gyengék ilyen értelemben.

– Ennek ellenére – tegyük helyre a
dolgokat gyorsan – én nem hatalmat,
ehhez jogosítványokat képzelek el a
huszonegyedik század megyéinek. A
koordináció, amirõl beszéltem, ép-
pen nem a hatalmat, hanem az
együttmûködést, partnerséget jelenti.
Én például abszolút hatalom nélkül is
próbálok a különbözõ ügyek élére áll-
ni, mint például a kisiskolák megmen-
téséért, vagy most az M6-os megépü-
lése során valamiféle elõrelépést ge-
nerálni a lehetõ legtöbb települési ön-
kormányzat bevonásával. Ez teljesen
mellérendeltségi viszonyban történik
és mûködõképes.

– Valamiféle hatáskör-növekedés
mégiscsak kellene a megyéknél, ha
jól belegondol?

– Ez a közigazgatás átszervezése, a
decentralizációs folyamatok felgyor-
sulása során feltétlenül szóba kerül-
het. A megyei önkormányzat például
kaphatna olyan hatásköröket, amelye-
ket most államigazgatási szervek, a re-
gionális fejlesztési tanács lát el. Ez sem
a klasszikus értelemben vett hatalom
birtoklása okán kellene, hanem azért,
hogy a helyi nagyobb ügyek az itteni
emberek véleményével, akaratával is
egyezõen dõljenek el az eddiginél
még gyorsabban, még hatékonyab-
ban, még szakszerûbben.

Dr. Puskás Imre

Magyar estet
tartottak ismét
Waregemben

A Szekszárd-Waregem Baráti Társaság
18 fõs delegációja dr. Sólyom Bódog
elnök vezetésével az elmúlt héten a
belgiumi testvérvárosban járt. A kül-
döttséget fogadta Kurt Vanryckeg-
hem polgármester, majd a két baráti
táraság vezetése közös ülésen tárgyal-
ta meg az elmúlt idõszak eseményeit,
és a következõ hónapok programjait.
Mindkét fél nagyon jónak ítélte a má-
jus elsején Szekszárdon elsõ ízben
megtartott Belga Estet.

Waregemben augusztus 28-án im-
már a negyedik Magyar Estet rendez-
ték – ezúttal is nagy érdeklõdés mel-
lett. A szekszárdiak a pörkölt mellett
vörösborral és pálinkával kínálták a
magyar nemzeti színû kokárdát vise-
lõ vendégeket. A korábbi évekhez ha-
sonlóan a rendezvény bevételét hátrá-
nyos helyzetû szekszárdi gyermekek
nyaraltatásának költségére fordítják.
Egy 50 fõs csoport jövõre hatodszor
utazhat Belgiumba.

A baráti társaság csoportját a szek-
szárdi közgyûlés három képviselõje,
Horváth Jánosné, dr. Tóth Gyula és dr.
Hadházy Ákos „váltotta”. Négynapos
waregemi programjuk során a proto-
koll-találkozók mellett részt vettek a
hagyományos, idén 40 ezer látogatót
vonzó nemzetközi lóversenyen, és
helyi, illetve genti városnézésen is.

Akciós biobrikett Tolnáról
■ Sokan hallottak róla, és egyre töb-
ben élvezik a biobrikett elõnyeit. Az
olcsó és környezetbarát energiahor-
dozót – melynek fûtõértéke jóval
magasabb a tûzifáénál – mind több
háztartásban használják megelége-
déssel. A Kert Dekor Kft. által forgal-
mazott biobrikett kiváló minõségé-
re a több száz elégedett vásárló a ga-
rancia.

A cég tolnai telephelyén (Bajcsy
Zs. u. 72., a volt Patex területén)
szeptember 30-ig akciósan, mázsán-
ként 200 forinttal olcsóbban vásá-
rolható meg a termék: a papírdobo-
zos változat (4600 Ft/q), illetve a
zsákos kiszerelés (4000 Ft/q). A vá-
sárlók még jobb kiszolgálása érde-
kében a cég túranapokat szervez
Szekszárd, Bonyhád, Paks, illetve
Kalocsa és Baja környékén a hét
egy-egy napján, így igény esetén a
házhoz szállítás is megoldható. (x)

KERT DEKOR KFT.

Tolna, Bajcsy Zs. u. 72.

Telefon és rendelés-

felvétel: 20/3444-914

www.brikett.hu

Nem a jóváhagyott
változatot közöltük
A dr. Méry Évával készült, lapunk múlt
heti számában megjelent írásunk – a
szerzõ és a szerkesztõ közötti félreér-
tés miatt – nem az interjúalany által jó-
váhagyott – azzal tartalmilag egyezõ,
ám szóhasználatában lényeges helye-
ken eltérõ – változatban került olvasó-
ink elé, amiért ezúton kérjük az Önök,
illetve a Pro Urbe díjas dr. Méry Éva el-
nézését!

Mesés léleképítõ
Berecz Andrással

Berecz András
Prima díjas
ének- és mese-
mondó lesz a
nyári szünet
után folytatódó
Léleképítõ-soro-
zat elsõ vendé-
ge. A népszerû
mûvész Kaptár-
bontás címû elõadását szeptember 14-
én, hétfõn 18 órától hallgathatják meg
az érdeklõdõk a mûvelõdési ház szín-
háztermében. A belépés ingyenes.

Berecz András
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Hétfő óta ismét gyerekzsivajtól
hangosak Szekszárd nevelési-ok-
tatási intézményei. A 2009/2010-
es (tan)évet közel négyezer óvo-
dás, illetve általános és középis-
kolás diák kezdte meg a városi
fenntartású intézményekben.

Fekete László

Az önkormányzat mûködtetésében ál-
ló három óvodába közel 640 kisgye-
rek, a szálkai, medinai, sióagárdi és
szedresi tagintézményekbe pedig to-
vábbi 140 óvodás jár. A városi fenntar-
tású négy általános iskolában több
mint 2100 kisdiák kezdte meg, illetve
folytatta a tanulmányait (a szedresi,
medinai és sióagárdi tagintézmények-
be további 220 gyerek jár), míg a
Garay János és az I. Béla gimnáziu-
mokban 1160 középiskolás tanul. Az
alapfokú mûvészetoktatásban mint-
egy 700 diák vesz részt.

Nagy várakozással tekintenek az új
tanév elébe a korábbi 5. számú, au-
gusztus elsejétõl Baka István Általá-
nos Iskolában is, ahova közel 700 diák
jár. A Béri Balogh Ádám utcai szék-
helyintézményben – az immár hat
éve mûködõ két gimnáziumi osztály-
lyal együtt – mintegy hatszáz gyerek
tanul, az elsõ osztályt idén 64 gyer-
mek kezdte meg. A Bezerédj utcai tag-
intézményben közel 90 sajátos neve-
lési igényû, tanulásban akadályozott,
vagy enyhe fokban értelmi fogyaté-
kos gyermek jár. A gyógypedagógiai
asszisztensekkel együtt közel 80 pe-
dagógus dolgozik az intézményben.

– A nehéz gazdasági helyzet ellené-
re igyekszünk mindent megadni a di-

ákjainknak – mondja Fetzer Györgyi
igazgató. – Nagyon fontos, hogy min-
den egyes gyereknek biztosítsuk az
esélyegyenlõséget, a célunk a másság
maximális elfogadása.

Az iskola idén közel 40 millió forin-
tot nyert pályázaton a kompetencia
alapú oktatás beindításához. A szék-
helyintézményben hat osztályban és
hét tanulócsoporttal, míg a tagintéz-
ményben négy osztály négy tanuló-
csoportjában kezdõdött a munka.

– A kompetencia alapú oktatás egy-
fajta pedagógia szemléletváltás, amely
a XXI. század iskolájához elengedhe-
tetlen. Differenciált osztálymunka fo-
lyik, melyben a tanár irányítói szere-
pet tölt be, nagyobb aktivitási lehetõ-
séget adva ezzel a diáknak. Nem a gye-
rekek lexikális tudását, hanem a fel-
nõtt életében jelentõs képességek, a

társas kapcsolatokat, a kommunikáci-
ós készség, vagy a tolerancia fejleszté-
sét helyezzük elõtérbe. A pedagógu-
soktól a felkészülés többletmunkát kí-
ván, kollégáim mégis örömmel vállal-
ták a feladatot.

Újdonság az iskola életében az a
pedagógiai modell, amit az idén in-
duló három elsõ osztályban vezettek
be, ahol is egyszerre két tanító dol-
gozik a gyerekekkel. A lemaradó és a
tehetséges kisdiákokkal való foglal-
kozásban szakképzett pedagógusok
segítenek. Kiemelten fontos az okta-
tás magas színvonala – az olvasás ta-
nulására például a Meixner-mód-
szert használják –, továbbá a szabá-
lyozott módszertani lépések pontos
követése. Az év végén módszertani
füzet kiadását tervezik, a tapasztalok
összegzésére.

A fenntartó önkormányzat 35 mil-
lió forintos pályázatot nyert (20 milli-
ós önrésszel) az intézmény akadály-
mentesítésére. A pénzbõl liftet és
rámpákat építettek, felújították a vi-
zesblokkokat, illetve olyan oktatási
eszközöket vásároltak, amelyek lehe-
tõséget adnak hallás- vagy látássérül-
tek számára elõadások megtartására.

Az iskola saját erõbõl tankonyhát
alakított ki a technika-szertárból, ahol
a gyerekek tanórán, illetve szakköri
keretek között sajátíthatják el a ház-
tartásvezetést, a pénz beosztását, fel-
sõ tagozaton pedig a fõzés alapjait.

Az udvart közel 1 millió forint ér-
tékben új játszótéri eszközökkel tet-
ték gyermekközelibbé, s velük eszté-
tikailag is szépült az udvar. A negyed-
százados szemétgyûjtõket újakra cse-
rélték, a padokat társadalmi munká-
ban lefestették. Folyamatos a terep-
rendezés, a parkosítás.

Az április óta mûködõ nyelvi la-
borban a diákok modern eszközök
segítségével tanulhatják a német és
angol nyelvet.

A névadó Baka Istvánra szeptem-
berben több programmal is emlékez-
nek. Fotókiállítás nyílik 21-én, és ter-
veznek egy állandó tárlatot is az öz-
vegytõl kapott személyes tárgyakból.
Lesz beszélgetõs délután a költõ bará-
tainak részvételével, valamint vetélke-
dõ és koszorúzás. Az ünnepi mûsort
24-én a mûvelõdési házban rendezik.

„Egy év alatt rengeteg változás kö-
vetkezett be az iskola életében. Kö-
szönöm a kollégáimnak, és minden-
kinek, aki segített a terveink megva-
lósításában” – mondta Fetzer Györ-
gyi igazgató.

Becsengettek: elindult az új tanév
Pedagógiai és tárgyi fejlesztések a Baka István Általános Iskolában

Fetzer Györgyi igazgató a most kialakított tankonyhát mutatja
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Nagyobb figyelmet az iskolák környékén!
Rendõrök, polgárõrök segítenek a biztonságos átkelésben

n Szeptember elsõ napjaitól benépe-
sültek az utcák, különösen az iskolák
elõtt nagy a forgalom.

– Az idén is tovább folytatódik az „Is-
kola rendõre” program, amelyben ta-
valy 50 általános- és 9 középiskola vett
részt – mondta el Pernyészné Szente
Judit rendõr-százados, a megyei közle-
kedésrendészeti osztály kiemelt fõelõ-
adója. – A program része az úgyneve-
zett iskolakezdési akció, amely egész
szeptember hónapban tart.

A megye több mint 20 általános is-
kolájánál, ahol gyalogátkelõhely van a
bejáratnál, rendõrök segítenek a gye-
rekeknek a biztonságos átkelésben is-
kolakezdéskor, és a tanítás végén.
Többségében városi, illetve nagyobb
települések iskoláiról van szó. Néhány
városban a polgárõrséget is bevonják

az akcióba, illetve néhány iskolában a
felsõ tagozatos gyerekek vigyázzák az
átkelést láthatósági mellényben és
táblával. Reméljük, az akció ismét ha-

tásos lesz, és bízunk abban is, hogy az
autósok is tudatában vannak annak,
hogy óvatosan kell közlekedniük az is-
kolák környékén.

A Béri Balogh utca
is tisztább lett

Augusztus utolsó hétfõjén ismét bein-
dult a szemétgyûjtési akció, most a
Gyöngysor Alapítvány közremûködé-
sével. Az aznapi munkánk eredménye
egy 150 literes szeméttel teli zsák lett.
Ezúton szeretnénk megkérni a boltok
tulajdonosait, hogy üzletük közvetlen
környékét tartsák rendben és kérjék
meg törzsvendégeiket, hogy ne a
szomszédos bokorba rejtsék el a feles-
legessé vált csomagolóanyagot, üve-
get. Szeptembertõl minden hétfõn is-
kolai hulladékgyûjtõ program indul. El-
sõként a Baka István Általános Iskola
diákjai tesznek a környék tisztaságá-
ért. A felnõtt lakosság csatlakozását vár-
juk a kimaradt területekre.

Információt Páll Laurától, a 06
30/4948-028-as telefonszámon, vagy
a laura@szekszard.hu e-mail címen
kaphatnak.
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„Anyám szájából édes volt az étel...”
A Közjóért elismerõ díj idei kitüntetettje: Németh Judit könyvtáros, elõadómûvész

Németh Judit könyvtáros, elő-
adóművész, újságíró. Az ember,
aki bárhol megjelenik tisztelet,
szeretet övez, már régóta méltó
a kitüntetésre, melyet augusz-
tus 20-án vehetett át. A Közjóért
díj tulajdonosa vallja: „Ha Isten
az emberre talentumot bízott,
azt kötelessége megosztani em-
bertársaival.”

Sas Erzsébet

– Szekszárd városának irodalmi,
kulturális életében közkincs vagy.
Aki ismer, az azt is tudja rólad,
hogy empátiád, mûveltséged, a
kultúráért való rajongásod a szü-
lõi házban fogant…

– Édesapám (Németh István lel-
kész, aki korábban több mint négy
évtizedig szolgálta a szekszárdi
evangélikus gyülekezetet, és 1998-
ban maga is átvehette a Közjóért dí-
jat – a szerk.) intelme gyermekko-
rom óta végigkísér: „Ha eggyel meg-
teszed, a legkisebbek közül, azt velem
teszed meg.” Azóta semmit sem ve-
szek félvállról.

– Az igazi „mûhely”, a templom-
kert ma is útmutatód...

– Gimnazista koromban óriási iro-
dalmi élet volt ott. Édesapám renge-
teg versértelmezést adott az ott ösz-
szejött osztálytársaimnak, barátaim-
nak. Késõbb, amikor a versmondó-
mûhelyt vezettem, azok is jó hangula-
tú, verset szeretõ emberek találkozói

voltak, ahol Kányádi Sándort is ven-
dégül láthattuk. Gyermekkoromban
és késõbb is, a Megyeházi hangverse-
nyek után az elõadómûvészek nálunk
töltötték az estét, s ezek az élmények
egész életre meghatározóak voltak
számomra. 

– Számtalan ünnep, rendezvény al-
kalmával hallhattunk verset mon-
dani, s közben éreztük, hogy a köl-
tõ gondolatai a hangodon, a sze-
meden át megérintenek bennünket.

– Latinovits írta a „Verset mon-
dok"”címû kötetében: „költõnek kell
lennie annak, aki verset kíván mon-
dani.” Az elõadó teljes odaadása enge-

di közel a verset szeretõ embert a köl-
tõhöz. Az életemben a nehézségek
útitársaim voltak, ezért vannak olyan
versek, amelyek nagyon a szívemhez
nõttek. A mai napig a legkisebb felké-
réstõl a legnagyobbig szívesen segí-
tek mindenkinek, s mindent megte-
szek, hogy a nemes gondolatok eljus-
sanak a közönséghez. 

– A könyvtárban, mely a munka-
helyed, körülvesznek a könyvek,
mint bástyák. Védenek, óvnak, s
egyben „emlékeztetnek” utadra.

– Nagyon szeretem a szakmai fel-
adatokat. Az utóbbi idõben két ta-
nulmányt is írhattam, s igen boldog

vagyok, hogy Hollós László szépírása-
it gondozhattam, szövegét moderni-
zálhattam, könyvbe szerkeszthet-
tem, amely nemsokára megjelenik.
Terveim között szerepel, hogy létre-
hozzak egy versmondómûhelyt, ahol
lélektõl lélekig szóló versértelmezé-
seket adhatok, a szép, tiszta magyar
beszédet oktathatom a fiataloknak.
Vannak vesszõparipáim: a nyelvi ki-
fejezések javítására nagy gondot sze-
retnék fordítani. Kettõt említenék,
melyek naponta hallható hibák: a
kérdés nem felmerül, hanem felvetõ-
dik, örömet szerezhetünk, s bánatot
okozhatunk.

– Kezed-lábad remegett, szemed
csillogott a boldogságtól amikor
átvetted az elismerést. A hangod
pedig, mint amikor a szívedbõl
szavalsz. Kikre gondoltál?

– Édesapámra, édesanyámra, fiam-
ra, lányomra, Cili unokámra, az egész
családra. Ha mind velem lehettek vol-
na azokban a percekben… Az elsõ
utam az ünnepség után a szüleim sír-
jához vezetett, ahová letettem a ka-
pott virágcsokrot, hálából, hogy vol-
tak nekem, s azért, amit kaptam tõlük.

– Szeretettel emlékezem volt taná-
raimra, László Nusi nénire, Nagy An-
dorra, s még sokakra – a német nem-
zetiségi táborok szervezéséért
Elekesné Minire –, akik megannyi
boldog órát hoztak az életembe. Ami-
ért hálás vagyok még a sorsnak, hogy
nagyon mozgalmas, és mély lelki élet
folyik az evangélikus gyülekezetben.

Németh Judit a szekszárdi kultúra pártolásáért, az irodalmi életben
kifejtett munkájáért vehette át az elismerést
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A „rosékirály” a vöröseivel is sikeres
A Közjóért elismerõ díj idei kitüntetettje: Dúzsi Tamás borász

A jubileum, a sikerek, az elisme-
rések éve az idei (is) Dúzsi Tamás
számára. A családi pincészetét
15 évvel ezelőtt alapította, az év
első felében két világhírű verse-
nyen nyertek borai, s augusztus
20-án Szekszárd város közgyűlé-
se Közjóért elismerő díjjal jutal-
mazta az őszinteségéről, szóki-
mondásáról ismert borászt.

Sas Erzsébet

– Kezdjük az idei sikerekkel...
– Tavasszal Cannes-ban, a világ

egyik legnagyobb versenyén
(Mondial de Rose) – melyen 815
rosé bor indult, s ebbõl 45 kapott
arany minõsítést –, három arany- és
egy ezüstérmet nyertem. Rajtam kí-
vül még egyetlen magyar aranyér-
mes volt. Június Spanyolországban,
a Zarcillo de Late – szintén a legje-
lentõsebb versenyek egyike – a gö-
rögszói Cabernet Franc és Caber-
net Sauvignon 2005-ös évjáratú vö-
rösboraimmal nyertem.

– Rosé boraidról lettél ország- és
világhírû. Mi a titkod?

– Rosé borral gyõztem elõször, s
az országos versenyeken évek óta
ott vagyok a legjobbak között, azóta
viszont már a vöröseim is arattak
gyõzelmeket. Titok nincs, precízen
kell a roséval dolgozni. Maga a szõlõ
termelése, a szüret, s minden mun-
kafázis nagyon kényes, s mindnek
megvan az ideális ideje, amikor el
kell végezni. A borok egyébként ar-
ra valók, hogy felüdítsenek, s erre
kitûnõ ital a rosé, hiszen könnyû,
zamatos, társalgáshoz ideális. A bo-
rok igazi ízüket mégis a megfelelõ
étel fogyasztása mellett fejtik ki.

– A városi elismerés hol helyezke-
dik el a boraiddal aratott „gyõ-
zelmek” között?

– Nagyon sokat írnak a hazai és
külföldi szaklapok egy-egy rangos
verseny után aratott sikereinkrõl.
Talán jobban ismernek az ország-
ban, a világban, mint itthon. Ezzel a
kitüntetéssel „helyrebillent” az
egyensúly, aminek természetesen
örülök.

– Elnyerted a „Szentendre város
bora” címet.

– Aminek kétszeresen örülök:
ezen a nemes vetélkedõn nagyon
jól szerepeltek a szekszárdi borá-
szok nedûi, másrészt két évig tõlem
rendel bort a város, ami igazán nagy
elismerés.

– A borászok nagy része jó szó-
nok, úgy beszél a borairól, mint
ha nõkrõl tenné. Te a borospa-
lackjaidon, s mostani beszélgeté-

sünk alatt is bizonyságot tettél
arról, hogy a bor és a költészet
nagyon jó barátok.

– Aki ért a szakmájához és szereti
azt, az tud is róla beszélni. A palack-
jaimon található idézeteket pedig a
borokhoz válogatom. Minden évjá-
rat, minden bor más verset közvetít.
Igyekszem a bor jellegét és a vers
hangulatát párosítani. Ebben olyan
költõk vannak segítségemre, mint
Babits Mihály vagy Garay János, a
maiak közül pedig Kis Pál István.
Szeretem az irodalmat, a költésze-
tet, s mint látható, a „vers a boron”
mûfajt.

– A családi vállalkozást feleséged-
del és gyermekeiddel, alkalma-
zottakkal és idénymunkásokkal
tudod ilyen kitûnõen mûködtet-
ni. Végül még egy kérdés: vélemé-
nyed szerint mi a bor?

– Mint fogyasztó: egy kedves, fi-
nom ital, amely hagyja, hogy meg-
igyák. Mint borász: egy alkoholos er-
jesztéssel tartósított gyümölcslé.
Szõlõsgazdaként pedig azt mondha-
tom, hogy aki bort termel, annak
van bizalma a jövõben.

„A fúvószenekarral egy álmom vált valóra”
A Közjóért elismerõ díj idei kitüntetettje: Kovács Zsolt trombitatanár, karnagy

Kovács Zsolt karnagyként ki-
emelkedő jelentőségű tevékeny-
séget folytat Szekszárd város kul-
turális életében, a testvérvárosi
kapcsolatok megerősítésében és
igazi ápolója a Tolna megyei sváb
fúvós hagyományoknak. Több év-
tizedes eredményes munkáját a
város közgyűlése Közjóért díjjal
ismerte el.

Lakatos Orsolya

– Hogyan indult a zenei pályája?
– Kiskunhalason, kilenc évesen ke-

rültem be egy fúvószenekarba. Úgy
emlékszem, akkor döntöttem el, hogy
ez lesz a hivatásom. Röviddel késõbb
beiratkoztam a zeneiskolába, ahol
Szõke Antal lett a trombitatanárom.
Szigorú volt, de szeretettel tanított:
hatására és javaslatára léptem a zenei
pályára.

– Hol folytatta tanulmányait?
– A szegedi konzervatóriumban, s

az ottani négy év alatt az iskolai fúvós-
zenekar tagja is lettem, természete-
sen. Pécsett szereztem meg a zeneta-
nári diplomát, s abban az idõszakban
végig a Szénbányász Fúvószenekar-
ban játszottam.

– Ezután került Szekszárdra?
– Nem azonnal. A helyõrség fúvós-

zenekarában töltöttem el másfél évet
Székesfehérváron.

–Ezek szerint kilencéves kora óta
megszakítás nélkül játszik fúvós-
zenekarban?

– Így van. Jelenleg az Alisca Brass
Band-ben.

– Mit érzett, mit gondolt, amikor
Thész László, a zeneiskola akkori

igazgatója 1988-ban felkérte a fú-
vószenekar megalapítására?

– Boldogság és elégedettség fogott
el, hiszen ezzel valóra vált az álmom.
Akkori kollégáim, Falussy Mária,
Pecze István és Szily Lajos a kezdetek-
tõl támogattak. A zenekar 12 taggal
kezdett próbálni – ez hihetetlenül ke-
vés a mostani 60 fõhöz képest –, ez a
létszám megduplázódott a következõ
egy évre, amikor megszerveztük az el-
sõ zenekari tábort Domboriban.
Gyorsan fejlõdött a zenekar. Az elsõ
külföldi utazás (Bietigheim-Bissin-
gen, 1990 – A szerzõ) óriási „lökést”
adott a tagoknak. A helyi kitûnõ fúvó-
sokat hallva megértették, hogy a ke-
mény munka, a rendszeres próbák
elõrelépést hoznak, minõségi zenét
lehet produkálni.

– A város rendezvényein rendsze-
resen találkozhatunk Önnel és a ze-
nekarral...

– Hosszú idõ óta tevékenyen részt
veszünk Szekszárd kulturális életé-
ben. Ápoljuk a német nemzetiségi ha-
gyományokat: minden évben fellé-
pünk a Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat gálaestjén, a szüreti és
pünkösdi rendezvényeken. Ezek mel-
lett a legkülönbözõbb eseményekre

hívnak minket évrõl évre, és persze
országos fesztiválokra, találkozókra is
járunk.

– Milyen évet tudhatnak maguk
mögött, és mik a közelebbi terveik?

– A tavaly decemberi, 20 éves jubi-
leumi koncert után – melyen a zene-
kar maximális 100 ponttal nyert ki-
emelt arany diplomát –, természetes,
hogy egy kis lazítás következett. Régi
tagok búcsúztatása, újak beépítése az
együttesbe, s felkészülés a Bietig-
heim-Bissingeni zeneiskola fúvósze-
nekarának áprilisi fogadására. A né-
met vendégeknek szerveztünk szek-
szárdi, sárközi, illetve pécsi progra-
mokat. A látogatás fénypontja az ápri-
lis 17-i koncert volt a Garay gimnázi-
um dísztermében, a két zenekar re-
mek programot adott. Májusban és jú-
niusban a zenekar fellépett a Pünkös-
di Fesztiválon, a Streetball Fesztiválon,
a Sióagárdi Halfõzõversenyen és a
Szent László Napokon. A nyári szünet
után már augusztusban megkezdõd-
tek a próbák, hiszen októberben uta-
zunk a Bautzeni Nemzetközi Fúvós-
fesztiválra. Szeptemberben a plusz
próbákon kívül a Szekszárdi Szüreti
Napokon és a Zombai Szüreti Feszti-
válon is fellépünk.

Kovács Zsolt karnagy
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A hõség ellentmondásos hatása
Még várni kell az ideális cukorfokra, és a savakra a szekszárdi borvidéken

A meleg nyarakat – márpedig ez
az idei az volt a javából – általá-
ban már augusztus 20. utáni szü-
reti mozgolódás követi. Így volt ez
2000-ben és 2003-ban, de hely-
lyel-közzel a legutóbbi, remeknek
mondható két évjáratban is. Most
azonban óvatos, helyenként ag-
gódással kísért derűlátás jellemzi
a gazdákat a szekszárdi történel-
mi borvidéken. Vajon miért?

Bálint György

A hõségnapok átlagon felülisége eddig
inkább a különlegesen nagy minõsé-
gû, sokszínû és sok ízû borok elõállítá-
sára adott lehetõséget. A mediterrán jel-
legû idõjárásnak – fõleg, ha egymás
után több évben is jelentkezik – akár
negatív hatása is lehet. Így aztán most
felettébb sokat várnak a termelõk a mi-
nõség szempontjából minden esetben
fontos szeptembertõl és az októbertõl.

Bent ragadt savak
– A folyamatosan jelentkezõ, 24 fo-

kos, átlagon felüli hõmérséklet nem
feltétlenül kedvez a szõlõnek – állapít-
ja meg Módos Ernõ, az Alisca Borrend
nagymestere, a borvidék ismert borá-
sza, feldolgozója, aki az ültetvények
vizslatása során ezúttal nem azt ta-
pasztalta, amit eddig az ilyen klimati-
kus viszonyok után. – Egyelõre úgy tû-
nik, hogy a felszíni nedvesség hiánya,
a nálunk jellemzõ légköri aszály miatt
sem biológiailag, sem kémiailag nem
érett még meg kellõképpen a szõlõ.
Különösen érdekes a savtartalom vizs-

gálata. Az ilyen évjáratokban általában
a sav elég, kényszerített és gyors szüre-
tet vár a gazda, de a savak ezúttal vala-
hogy „bekoncentrálódtak”, az ala-
csony PH-értékek alapján nem az
érettségre utaló ízek-zamatok jönnek
ki. Olybá tûnik, hogy a növény még
vár valamire: nevezetesen azokra a kel-
lemesen meleg napokra, s az azt köve-
tõ viszonylag hûvös éjszakákra.

– Az ebben az idõszakban érkezõ
rendszertelen, nagy mennyiségû csa-
padék a szõlõnél többet árthat, mint
segíthet.

– Ha nem viharral érkezik, meglátá-
sunk szerint csak használhat az íz és a
zamatanyag kialakulásának. Nagyobb
a tét most a minõség szempontjából
az utolsó két hónapban, mint koráb-
ban. Persze fordulhat ez rossz irányba
is, de bízunk benne, hogy a hosszú

évek tapasztalata most is érvényesül:
a késõi érésû fajtáknál – mint a
merlot, a cabernet és a kékfrankos –
érdemes lesz kivárni a hõn óhajtott
nagy minõség miatt. Felettébb izgal-
mas napok elé nézünk…

– Nagyon szorítunk a szekszárdi
hungaricumoknak. A kékfrankos és
a kadarka milyen képet mutat most?

– Mindkét fajtának megvan még az
esélye, hogy egy nagyszerû alapanya-
got adjon. A kadarkára persze most is
jobban oda kell figyelni, a vékony héj-
ból adódó érzékenysége okán. Azt ja-
vaslom a gazdáknak, hogy a nem telje-
sen ép fürt, illetve bogyórészeket ve-
gyék le, készítsenek belõle egy jó
rosét, s majd a szeptember végi, októ-
beri eleji szürettel a kadarka is hozza
azt a fûszerességben megmutatkozó
különlegességet, ami a szekszárdi bi-

kavérhez is nagyon kell. A kékfrankos-
tól, és cabernet-tõl a végsõkig kitartva
várjuk a még bennük rejlõ magas cu-
korfokot.

Villány jobban
birkózott a hõséggel

A szomszédos borvidéket, Villányt
ért jégverés miatt mennyiségi szem-
pontból biztosan jelentkeznek gon-
dok, egyes részeken húszszázalékos
veszteségrõl is beszélnek. Olybá tû-
nik azonban – legalábbis az egyik je-
lentõs pincészet, az OTP-vezér nevé-
vel fémjelzett Csányi-birtok Szek-
szárdról átcsábított szakmai vezér-
igazgató-helyettese, Gál József (a
Liszt Pincészet egykori fõborásza,
ma is a városban él – A szerzõ) ta-
pasztalatai alapján –, a minõség miatt
a más talajú és mikroklímájú dél-bara-
nyai borvidéken nincs annyi aggódni-
való, mint mifelénk.

– Minõségi szempontból kiemelke-
dõnek ígérkezik a 2009-es évjárat.
Ami eddig nem volt jellemzõ, s most
jelentõsen megnehezíti a dolgunkat,
hogy sok fajta szinte egyszerre érik
be. Komolyan kell sakkoznunk, me-
lyik fajtával kezdjük a szüretet, és me-
lyikkel folytassuk. Igaz a mondás:
minden évjárat más-más az apró szak-
mai finomságok tekintetében, a bo-
rász így egy életen át tanul.

Furcsaságok, ellentmondások ide, a
kivárás taktikája oda: szeptember ele-
je van, a korai fajták – a rizlingszilváni,
az oportó, a medoc, a pinot noir, a
zweigelt, a blauburger – szedésével
már biztosan nem várnak a gazdák.

A korai fajták szedése már elkezdõdött

Konszolidált külsejû idõs nõ fizet az
áruház pénztáránál. A vásárolt cucc
valamivel meghaladja az ötezer forin-
tot. Négyezer valamennyit vissza is ad
neki a pénztáros, de az asszony nem
mozdul.
– Húszezressel fizettem, tehát még tí-
zezret kapok – szól határozottan. A fi-
atal pénztárosnõ közli, hogy a vissza-
adást követõen tette a kasszába a tí-
zezres bankót, amire határozottan
emlékszik. Némi vita után a pénztár-
ban ülõ megnyomja a csengõt, mire
egy kolleganõje, majd egy másik pénz-
táros érkezik. A sorban állókat átirá-
nyítják a szomszédos fizetõhelyre, az
iméntiben pedig pénztárzárást csinál-
nak, hogy „kiugorjon” a többlet. De
nem ugrott ki!
Alig egy óra múlva egy kisebb, de nagy
forgalmú – szintén – városközponti
üzlet a színhely. A fõszereplõ ugyanaz
a koros nõ. Ekkor – meséli mindkét
mûsor szemtanúja – kétezer forintért

vásárolt az asszony, s mint utólag ki-
derült, ötezressel fizetett, de tízbõl pró-
bált visszakérni. Ám a pénztárellenõr-
zés bizonyított: az orcátlan nõ „csele”
ott sem jött be.
Nyilván volt már egy-két alkalom, ami-
kor a szélhámos asszonynak a gyakor-
latlan pénztárost sikerült átvágnia, aki
az elsõ szóra zavartan átadta neki a
(nem)visszajáró összeget. A nap végén
pedig a hiányzó pénzt a bolti dolgozó-
nak kellett befizetnie, a csalónak pedig
bottal üthették a nyomát. Ja? Hogy az
elsõ két esetben miért nem kérték a
rendõrség segítségét? Nem rágalmaz-
hatták meg a nõt a szándékossággal, hi-
szen mindegyik alkalommal sûrû bo-
csánatkérések közt, könnyes szemmel
távozott, s állította, úgy emlékezett, hogy
a nagyobb címletû bankóval fizetett. Ki
is nyitotta a bukszáját, s rémülten kons-
tatálta, hogy a tíz-, illetve húszezres
nincs benne, tehát valahol kiránthatta.
Naná, hogy kirántotta… - vhm -

Pénztelen, vagy szemtelen? Megnyílt a szociális bolt

Hétfõ reggel megnyílt Szekszárdon, a piac felsõ szintjén a szociális
bolt. Rövid ünnepség keretében egyként üdvözölte az eseményt
Ács Rezsõ alpolgármester, Kõvári László, a közgyûlés gazdasági és
mezõgazdasági bizottságának elnöke és az országos hálózat kiépí-
tését kezdeményezõ MAGOSZ megyei elnöke, Csike György. A bolt-
hálózat azért tudja olcsón adni a kiváló minõségû magyar árut,
mert közvetlenül a termelõtõl szerzik be a friss zöldséget, gyümöl-
csöt, tejet, tejterméket. A boltban bárki vásárolhat. I. I.
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Tóth Viktor Szekszárdon muzsikál
A Big Band egykori szaxofonosa nemzetközi jazztrióval tér „haza”

„Tóth Viktor a fiatal magyar jazz-
generáció egyik legtehetsége-
sebb tagja” – írta róla a szaksaj-
tó a 2007-es év legjobb jazzleme-
ze díjat elnyert „Climbing with
mountains” című albuma kap-
csán. A szaxofonos szeptember
8-án, kedden a Művészetek Há-
zában lép közönség elé.

SzV

Tóth Viktor saját magát útkeresõ em-
berként látja, zenei törekvéseiben az
egyetemes harmóniával vágyik egy-
ségre. Olyan nagyságokkal játszott
együtt, mint Hamid Drake (dob),
Henry Franklyn (nagybõgõ), William
Parker (nagybõgõ), Dresch Mihály
(szaxofon). Közös koncertjeiket a ze-
nész, mint a tanulás, önfejlesztés nagy-
szerû alkalmait látja. Hangszeres játé-
kára a dinamikus, mégis érzékeny ki-
fejezésmód jellemzõ. Játszott Európa
és az Egyesült Államok számos jazz-
fesztiválján, saját tercettjét vezeti,
népzenét gyûjt, zenét szerez, s mos-
tanság egy nemzetközi trióval járja az
országot.

A kiskunhalasi származású fiatal-
ember zenei tanulmányait 14 évesen
Pakson kezdte, majd a szekszárdi ze-
neiskolába került, ahol Molnár Ákos a
jazzre irányította figyelmét. Általa is-
merte meg az elsõ jazzfelvételeket, az
alapvetõ jazzfrazeálást, és elsajátította
az improvizáció alapjait. Tizenhat
évesen Pecze István szólistának hívta
a Szekszárd Big Bandbe. Tanulmá-
nyait Csepregi Gyula irányítása alatt
folytatta, késõbb Elek István tanítvá-
nya lett, aki meghatározó szerepet

játszott zenei tanulmányaiban. Köz-
ben együtt dolgozott többek között
Somló Tamással, Demjén Ferenccel,
Charlie-val, Balázs Ferenccel.

Tanulmányait a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetem Jazztanszakán

folytatta. Ebben az idõszakban alakí-
totta meg elsõ saját trióját, és több ne-
ves pop és acid jazzzenekarral is kon-
certezett, turnézott a Roy és Ádám ze-
nekarral, és lemezt készített az Up! ne-
vû formációval. Fekete Kovács Kornél

meghívta az általa vezetett zenekarba,
a Budapest Jazz Orchestrába, ahol két
évig játszott.

Az évtiezd elején belépett efZámbó
István kortárszenei jazzrock formáci-
ójába, 2001 óta a Kõszegi Imre
Quartet tagja. Néhány koncerten fel-
lépett Babos Gyula, Oláh Kálmán,
Szakcsi Lakatos Béla partnereként. A
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyete-
men 2003 tavaszán szerezte meg dip-
lomáját. Egy évvel késõbb megalakí-
totta a Tóth Viktor Tercettet, melynek
tagjai: Szandai Mátyás (bõgõ) és Je-
szenszky György (dob). A tercett ál-
landó vendége Todd Williams, aki a
kompozíciókhoz írt történeteket, ver-
seket meséli el. A tercett elsõ lemeze –
Tóth Viktor saját szerzeményeivel –
2005 májusában jelent meg. Ebben az
évben együtt koncertezett William
Parker bõgõssel és Hamid Drake do-
bossal. A Lakatos Ablakos Dezsõ-ösz-
töndíjas zenész 2007-ben Kovács Fe-
renc, Szandai Mátyás és Hamid Drake
közremûködésével jelentette meg
már említett szólólemezét, amelyet az
év legjobb jazzalbumának választot-
tak. Európa számos országának nagy
fesztiváljain szerepelt, 2009 júniusá-
ban pedig kiadta Tartim címû leme-
zét, amelyen elõzõ kvartettjét néhány
számban további vendégmuzsikusok
egészítik ki.

Tóth Viktor Szekszárdon a „3 föld-
rész 3 jazz-zenésze” címû produkció-
val áll közönség elé. A magyar szaxo-
fonos az amerikai Hanry Franklin
nagybõgõssel és a török származású,
svéd Robert Ikiz dobossal alkot nem-
zetközi triót. Produkciójuk nem min-
dennapi élményt ígér...

A nemzetközi produkció a Mûvészetek Házában lesz hallható

Felhõk gomolygásától az ûrkorszakig
Szeptember 14-ig látogatható a lugosi képzõmûvészek kiállítása a Babits üvegtermében

n Tizenöt év után újra Szekszárdon ál-
lítanak ki testvérvárosunk, Lugos kép-
zõmûvészei. A Romániai Képzõmûvé-
szek Szövetsége (UAP) Lugosi fiókszer-
vezetének 15 mûvésze – köztük az az-
óta felnõtt mûvészgeneráció tagjai – a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház üveg-
termében rendezett kamara-kiállítás-
sal kedveskedik a szekszárdiaknak.

Ahogy Baky Péter festõmûvész, a
Mûvészetek Háza vezetõje megnyitó-
jában fogalmazott: egy színes csokré-
tát szedtek nekünk Lugoson, a mûvé-
szet mezején. Bár a kifejezésmód, a
technika elsõ pillanatban zavarba ej-
tõen sokféle, mégis érezhetõ, hogy
minden szál a Bánság mezején, a he-
gyek lábánál, a Temes vize mellett vi-
rágzott. Az alkotásokat áthatja a ter-
mészet közelsége, az abban rejtõzõ

fenség, átjárja az áhítat. Ugyanakkor a
gomolygó felhõk mellett megjelenik
az ûrkorszak is, a geometrikus struk-
túrák, az op-art. A szobrok között ke-
vés a természethû alkotás, anyaguk-
ban mégis a természethez legköze-
lebb állóak: fából, vagy agyagból ké-
szültek. Pokker László szobrász, az
UAP lugosi szervezetének elnöke, a fa
nyersességébõl kibontakozó Függõle-
ges figuráival szemben állnak az örök-
kévalót jelképezõ aranyszínnel festett
Álló figurái.

Pokker László a megnyitó zárása-
ként meghívta a szekszárdi mûvésze-
ket Lugosra, hogy a jövõ évben, im-
már harmadszor is állítsanak ki náluk.
Az erdélyi mûvészek munkáit szep-
tember 14-ig tekinthetjük meg Szek-
szárdon. K. E. Pokker László, az UAP lugosi szervezetének elnöke a megnyitón
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Veszélybe kerülhet a kórház mûködése
Dr. Muth Lajos: összeomlik az egészségügyi rendszer, ha nem lesz változás

Félő, hogy a súlyos teher miatt
összeroppan a megyei kórház. Dr.
Muth Lajos főigazgató szerint ve-
szélyben van a betegellátás.

TN - SzV

Az április elsejétõl életbe lépett
egészségügyi finanszírozási rend-
szerben a kórházak a korábbi ellátá-
si teljesítmény csak 70 százalékát
kapják meg az Országos Egészség-
biztosítási Pénztártól, a többi után
egy úgynevezett lebegõ pontérték
alapján kapnak ellátási díjat. Ez a Bal-
assa János Megyei Kórház esetében
havi 70 millió forint bevételkiesést
jelent – tudtuk meg dr. Muth Lajos-
tól, az intézmény fõigazgató-fõorvo-
sától. A helyzetet tovább súlyosbítja,
hogy idén már nem lehet számítani
az Egészségbiztosítási Alap pénzma-
radványára, ami tavaly mentõövet je-
lentett a kórházaknak.

– Az új finanszírozási rend az év
végére 400 millió forintos bevétel-
csökkenést jelent a Balassa János
Megyei Kórház számára – folytatta
dr. Muth Lajos. – Nem kapja meg a
kórház tavaly a elrendelt és az OEP-
tõl eddig megkapott 5 százalékos
kötelezõ béremelés fedezetét sem,
ami további 170 millió forint kiesé-
sét okozza. A terheket tovább növe-

li a szerényen számolt 130 millió fo-
rint inflációs veszteség, továbbá az
áfa- és az energiaárak emelkedése,
amelyek a beszállítói árakban is ér-
vényesülnek. Mindez kigazdálkod-
hatatlan. 

A megyei kórház 2006-ig komoly
tartalékkal rendelkezett, évente
több 100 milliós saját beruházást tu-
dott megvalósítani, kifizetetlen
számlái nem voltak, a fizetési határ-
idõket be tudta tartani. A tartalékok
most elapadtak, fejlesztésre nem
tudnak fordítani, a fizetési határ-
idõk csúsznak. 

– Az egész országban összeomlik
az egészségügyi rendszer, ha nem
lesz alapvetõ változás a finanszíro-
zásban. Az egészségügyi forráskivo-
nás már nemcsak az ellátás színvo-
nalának csökkenését, hanem az in-
tézmények napi mûködését lehetet-
leníti el – mondja a fõigazgató.

Az eredményesebb mûködtetés
lehetõségei korlátozottak. Ennek

akadálya az úgynevezett volumen-
korlát, vagyis a teljesítmény meny-
nyiségének korlátozása, míg a
rossz fedezetû szolgáltatások meg-
szüntetése ellátatlan betegeket je-
lentene.

– Ugyanazt a betegellátási felada-
tot kell biztosítanunk, mint koráb-

ban, de kevesebb támogatással, ki-
sebb létszámmal, egyre fáradtabban,
fokozódó bizonytalanságérzéssel, és
sajnos csökkenõ társadalmi megbe-
csülés mellett.

– A szülészeten nincs volumen-
korlát, s miután a bonyhádi szülé-
szetet megszüntették, így ez az osz-
tályunk nyereségesen mûködik.
Problémáinkra megoldást jelente-
ne, ha egyes osztályok kapacitását
növelhetném, de meg van kötve a
kezem – mondja dr. Muth Lajos. –
Ráadásul egyes területeken orvoshi-
ánnyal küzdünk, miközben a szak-
hivatal minimum feltételeket kér
számon rajtunk.

Az elhibázott koncepció miatt
maga a szakma is veszélybe kerülhet
– vallja a fõigazgató, hiszen a na-
gyobb anyagi megbecsülés miatt or-
vosok tucatjai költöznek Nyugat-Eu-
rópába. Mindezek mellett a szakkép-
zés is ezer sebbõl vérzik, s nemcsak
az orvosok, de az ápolók esetében is
óriási problémák vannak, amelyek
akár évtizedekre visszavetheti a
szakképzést.

A fenntartó megyei önkormányzat
egy jelentõs összeggel már kisegítet-
te az intézményt, ám a kormánynak
a szférát megnyirbáló intézkedései
(a hírek szerint 120 milliárd forintot
vesznek el az önkormányzatoktól)
miatt jövõre már nem tudják ellenté-
telezni az elvonásokat.

A Pécsi Orvostudományi Egye-
temen végzett 1977-ben, bel-
gyógyász szakvizsgát 1982-ben
tett. Diabetológus címet 1996-
ban szerzett, 2002-tõl egész-
ségügyi szakmenedzser.
Elsõ és egyetlen munkahelye a
Balassa János Kórház, ahol
1977-tõl a IV. számú belgyógyá-
szaton, majd 1998-tól fõigazga-
tóként dolgozik.
Felesége gyermekorvos, ugyan-

csak a kórház alkalmazottja. Két
fia van: Lóránt közgazdász-infor-
matikus Düsseldorfban, míg Lajos
gyermekorvos rezidens Pécsett.
Szabadidejében kerékpározik és
teniszezik, a Kórház SE szakosz-
tály-elnöke.
A szekszárdi evangélikus gyüle-
kezet felügyelõje, s mint mond-
ja: az Istenbe vetett hite ad erõt
számára a mindennapi kihívá-
sokban.

Dr. Muth Lajos főigazgató-főorvos

Dr. Muth Lajos fõigazgató szerint elhibázott a koncepció

Összefogást sürget
a közgyűlés elnöke
Az egészségügyi forráskivonás már
az intézmények napi mûködését le-
hetetleníti el, ezért közös fellépést
sürget dr. Puskás Imre, a megyei
közgyûlés elnöke. – Ahhoz, hogy el-
kerüljük az összeomlást, együttes
erõvel kell az egészségügyi kor-
mányzat tudomására hozni: a jelen-
legi feltételek mellett a kórházak mû-
ködtetése lehetetlen – húzta alá az
elnök, aki levélben fordult a Megyei
Önkormányzatok, illetve a Magyar
Önkormányzatok Szövetségéhez.
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Jéhn Mihály
és felesége, Wenczler Éva, akik augusztus 20-án, a Mondschein
Német Nemzetiségi Kórus alapító tagjaiként az egyesület nevében
átvették a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat nívódíját, a
Klézli János-díjat.

Egy férfi:
Jéhn Mihály

Egy nõ: 
Jéhn Mihályné

– A legszebb, '40-es éveikben jár-
tak, amikor alakult a kórus. Kik
hívták Önöket a kórusba, s milye-
nek voltak az elsõ évek?

– A Kakasdról Szekszárdra szár-
mazott svábok alapították a kórust.
Elsõként éppen Klézli Jánost kell
említenem. Hívtak bennünket, s mi
már akkor eldöntöttük a feleségem-
mel, hogy miután mindkettõnk szü-
lei svábok, beszéljük a nyelvet, sze-
retünk énekelni, jelentkezzünk
együtt. Legénykoromban Kakasdon,
a barátaimmal a közös éneklések
alatt sok-sok szép sváb dalt ismer-
tem és tanultam meg. Ezt tudták ró-
lam, amikor a kórusba hívtak. Én
meg azt tudtam, hogy a feleségem is
ismeri ezeket a nótákat, s azt is,
hogy jó lesz együtt énekelni. Azon
túl, hogy a próbákon együtt voltunk,
a közös éneklés öröme, a hosszú
évek alatt megtett sok-sok út, a ren-
dezvényeken együtt átélt élmények,
azokra ma közösen emlékezhetünk.

– Az emlékezés mellett még min-
den rendezvényen ott vannak,
ahol a kórus fellép.

– Amíg az egészségünk engedi,
szeretnénk részt venni a kórus életé-
ben, mert szeretünk énekelni. Él-
ményt jelentenek a fellépések, akár
itt Szekszárdon, akár az ország más
részein, vagy külföldön. Mindent
meg is teszünk, hogy egészségesek
maradjunk, hiszen sokkal szegé-
nyebbek lennénk azok az élmények
nélkül, amit a kórussal a fellépések,
az utak során szerzünk. Amíg min-
den fellépés után meg tudom táncol-
tatni a „lányokat”, addig nincs baj.

– A kórusban ma kevés a férfi,
amikor alakultak, akkor is ilyen
volt az arány?

– Az alakuláskor mintegy 30 tagja
volt a kórusnak, s szinte azonos volt
a nõk és férfiak aránya. Ez nagyrészt
abból is adódott, hogy sok házaspár
járt a kórusba. Klézli Jánosnak volt
köszönhetõ, aki arra ösztönözte a
tagokat, hogy hozzák magukkal a
házastársukat, amely még a kórus

összetartozásának érzését is nagy-
ban erõsítette. Az elsõ karnagyunk
Szekszárd elõzõ polgármestere, Ko-
csis Imre Antal volt, akinek nagy
szerepe volt abban, hogy a kórus
„összeszokott”. 

– Városi rendezvények, országon
belüli és külföldi utak. Melyik volt
a legemlékezetesebb?

– A spanyolországi fellépés!
Ausztrián, Olaszországon, Francia-
országon keresztül utaztunk Callela
városába. Ez még 1993-ban történt,
s maga az út legalább olyan nagy él-
mény volt, mint az ottani szereplé-
sünk. Minden utunkról sok fényké-
pet õrzünk, így könnyebb az emlé-
kezés.

– Ön és a felesége a kórus alapító
tagjaiként vehették át a városi el-
ismerést. Milyen érzés volt?

– Õszintén megmondva, nagyon
jó érzés volt. Az pedig, hogy a felesé-
gemmel közösen vehettem át, aki-
vel az alapítástól kezdve együtt éne-
kelünk a kórusban, megduplázta az
örömömet. Üzenem a fiataloknak,
legyenek akár sváb származásúak,
akár nem, akik egyszerûen csak sze-
retnek énekelni, egy közösséghez
tartozni, hogy jöjjenek, mert ha mi
már nem bírjuk, akkor is tovább mû-
ködjön ez a lassan 32 éves kórus.

– Hálás vagyok, hogy elhozta a ré-
gi képeket, így azokon keresztül kö-
vetni tudjuk a kórus fellépéseit, a
helyszíneket, a ruhákat, a tagokat...

– A kórus alakulásakor fehér blúz-
ban és sötét színû szoknyában lép-
tünk fel. Az elsõ karnagyunkat két év
után Müller Katalin követte, aki ro-
konságban van a kórust alapító néhai
Klézli Jánossal, akirõl a németség ní-
vódíját is elnevezték. Katalin szorgal-
mazta, hogy jó lenne eredeti sváb
népviseletben fellépni. Gyûjtöttük a
régi ruhákat, és varrtuk az újakat a ré-
giek mintájára. Volt hétköznapi, ün-
nepi, templomi, báli, vasárnap délutá-
ni sétáló ruhánk. Nagy szerencsém
volt, mert a mai napig a nagymamám
és édesanyám hétköznapi és ünnepi
ruháiban léphetek fel, de a kórusban
többen is eredeti ruhát öltenek fel
egy-egy fellépés alkalmával. A már
említett két karnagy után Haászné
Anna, Bodó Ágnes, Sudár Boglárka,
Lakatos Orsolya, Molnár Márta és
Hauszer Beáta irányította a kórust.

– S a kalap?
– Azt csak a férjem „emelgeti” egy

borosüveggel együtt annál a számnál,
ami errõl a két tárgyról szól, s amely
mindig megnevetteti a hallgatóságot.

– A legtöbbet Németországban lép-
tek fel, ami természetes is, hiszen a

kitelepített svábok nagy része egy
településen lakik ott is...

– Az elsõ németországi utunk azért
volt emlékezetes, mert fellépésünk
helyszínén nagyon sok kitelepített
kakasdi család élt, akik természetesen
ismerték és velünk együtt énekelték a
dalokat. Óriási örömmel fogadtak
bennünket, s részt vettünk a Garten-
schaun, amely náluk egy minden év-
ben megrendezésre kerülõ kerti mu-
latság, ahol velük együtt a régi népvi-
seletben vonultunk fel. Felejthetetlen
sikerünk volt, megható emlék, az
éneklés után együtt táncoltunk.

– Van-e olyan dal, amit a kórus ala-
kulásakor tanultak, s mind a mai
napig énekelik?

– Több ilyen is van. Az egyiket
különösen szeretjük: séta közben a ter-
mészetben való gyönyörködésrõl szól.
Dalaink általában a hazaszeretetrõl, a
szerelemrõl, az elválásról, a természet
szeretetérõl, barátságról szólnak.

– Német testvérvárosunk, Bi-
etigheim-Bissingen kórusával szo-
ros a kapcsolatuk. 

– Remek a kapcsolat a két kórus
között, rengeteg felejthetetlen közös
emlék fûz bennünket hozzájuk: cso-
dálatos, együtt töltött napok, közös
fellépések utáni öröméneklések. Volt
Németországban egy olyan hosszú
utunk is, amikor négy városban lép-
tünk fel. Fárasztó volt, de szép élmé-
nyekkel és sikerekkel tértünk haza. 

– Mennyi a kórus átlagéletkora?
– Sajnos már 55 év körül van, s fé-

lek, az utánpótlás nehéz lesz, mert a fi-
atalok már nem ismerik a nyelvet,
ráadásul ezernyi más elfoglaltság kö-
zül választhatnak. 

– Férjével vették át a kitüntetést,
mint a kórus alapító tagjai...

– Meghatódtam. A tapstól, a szere-
tettõl, amivel körbevettek bennünket,
s azoktól az elismerõ szavaktól, me-
lyek arról szóltak, hogy a kitüntetés a
több mint három évtizedes éneklés-
nek, hagyományõrzésnek szól.Jéhn Mihály és felesége ma is ott vannak minden fellépésen
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SAS ERZSÉBET ROVATA

Közös éneklés, élmények, sikerek



Amikor 1799. szeptember 6-án
az elsõ magyar botanikus, Ki-
taibel Pál végzett itt és a kör-

nyéken növénytani kutatást, nem látta
a mostanra már csak sarjadékában élõ
Béri Balogh-féle õsszilfát. A ma is meg-
lévõkbõl mindössze három fánk létez-
hetett, de az sem itt, hanem Európa
egyetlen megmaradt õstiszafásában, a
Veszprém megyei Szentgálon.

Azt, hogy itteni ültetésük idején
legalább 30-40 évesek lehettek, köny-
nyen elhiheti, aki a sétakert 90 éves
tiszafáit ma sem látja magasnak… A
hagyomány szerint gróf Esterházy
Károly fõispán a megyeháza három
éve halogatott 1836-os avatására ho-
zatta ide õket. Mondják, a szomszéd
megyék jelképeként, de vagy a föld-
rajzban, vagy a számtanban nem je-
leskedtek, hiszen akkoriban a mai Ba-
ranya, Somogy és Fejér mellett még
Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Veszprém
megye is határos volt velünk. Mivel
fõispánunk éppen ez utóbbiból jött,
aligha feledte ki a sorból…

Hat év múlva a városháza alapkövé-
be helyezett irat meséli: „Van a
városnak… mintegy 60 holdakból álló
erdeje a Sár folyó és az alsó városrész
között, mely elõbb Cigánytónak ne-
veztetett. Ezen tó ember emlékezetét
felül múló idõtül fogva folyvást ha-
szontalanul hevert, még végre azt a
városi lakosok minden jutalom nél-
kül közös erõvel 1842. év õszi hónap-
jaiban elültették; az erdõ ma virágzó
állapotban van.” A tölgyes faanyagá-
ból jobbára hordók készültek, de a
szekszárdi hölgyek levelébõl fontak
elismerést az ozorai diadal fõ részesé-
nek, Csapó Vilmosnak, aki Meh-

werth Ignác versével örülhetett a ha-
di dicsõséget jelképezõ cserkoszorú-
nak. Emlékül is megmaradt néhány
matuzsálem. A régi (ma: Holt-) Sárvíz
medrétõl pár méternyire, a palánki
közúti híd város felõli oldalán áll egy
gyönyörû tölgy. A másik a régi leány-
polgári (Szent László Iskola) udvarán,
a harmadik a Csonka utca egyik ma-
gánházának portáján: mind egyidõ-
sek, vagyis 170-175 évesek.

Náluk éltesebb a Remete- (Szent
Anna-) kápolna kálváriájánál szep-

tember 8-án, a búcsúsoknak ár-
nyat adó három hárs. A legkoro-
sabb már az 1858-as ábrázoláson
is derék növény. A szabadtéri
üléssor elõtt talán velük egyidõs
a ritkaság számba menõ berke-
nye: fanyar termésérõl már Ba-
bits 1908-as Édes az otthon címû
verse is szól. (Biztosan errõl, hi-
szen a városban nem akad párja.)
A német földön boszorkányriasz-
tónak tartott növény a szakiroda-
lom szerint inkább cserje, s ha
mégis fa, csupán kétméteresre
nõ. A mienk pedig nyolc-tíz mé-
teres. Azt mondják, 500-600 évig
is él. Úgy legyen.

Százévesnél idõsebbek a séta-
kertben hárman, a vármegyehá-
za külsõ kertjében párban álló
nyugati ostorfák, melyek 1880
óta termik itt kicsiny barna bo-
gyóikat. Testvéreiket, amelyek

közül egy legutóbb a kerékpárútnak
esett áldozatul a könyvtárral szem-
ben, 1905-ben ültették szerte a város-
ban. Négy évvel késõbb, 1909-ben
plántálták a platánokat a Bartina utcá-
tól a vasútig. A gimnázium tölgy-, ju-
har- és szilfái az igazgatói örökzölddel
még a XIX. század végén álltak he-
lyükre. Horthy Miklós sárga virágú
mézelõ fái 1930 óta hirdetik a kor-
mányzó tízéves országlását.

Már csak egyet sajnálhatunk: sem
õk, sem idõs fatestvéreik nincsenek

számon tartva, s külön védelmet sem
élveznek… Dr. Töttõs Gábor

Legõsibb növényeink
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MESÉLÕ EMLÉKEINK 81.

Ódon időben

SZEPTEMBER 7-ÉN

125 éve, 1884-ben már 71 család
magyarosított, köztük Hollós Lászlóé.
SZEPTEMBER 8-ÁN

95 éve, 1914-ben Babits Mihály a
háborús lázban Ünnep címû versé-
ben sóhajt: „Ó honni halmok nyájas
enyhesége, / friss gyermekségem
gyönyörü vidéke, / szívem remegve
veri: Béke! Béke!” 75 éve, 1934-
ben városunkban pincér-cigány fo-
cimeccs zajlott.
SZEPTEMBER 9-ÉN

130 éve, 1879-ben megjelent szü-
löttünk, Tormay Béla Egy kis elmél-
kedés sertéstenyésztésünk érdeké-
ben címû könyve.
SZEPTEMBER 10-ÉN

135 éve, 1874-ben a helyi marha-
csorda egyik tehenét farkasok tép-
ték szét.
SZEPTEMBER 11-ÉN 

150 éve, 1859-ben 88 aranyat osz-
tottak ki a szekszárdi lódíjazáson.
100 éve, 1909-ben sajtónk szerint
jó lenne, „ha megírnánk a megyei
nagy férfiak életét”, s azt szemelvé-
nyekkel illusztrált albumban kiadnánk.
SZEPTEMBER 12-ÉN

120 éve, 1889-ben a szekszárdi
rabbi tisztére elsõ ízben hirdettek
pályázatot.
SZEPTEMBER 13-ÁN

100 éve, 1909-ben elkészült váro-
sunk építési szabályrendelete.

Tisztasági csomag hívőknek
és nem hívőknek
„Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az em-
beri hagyományokhoz ragaszkodtok.” (Márk 7,8)

Manapság sokan értetlenül állnak a vallásos hagyo-
mányok, jámbor szokások, a rejtélyes,
életidegennek tûnõ rituális elõírások elõtt. Egyesek
talán ezekbe kapaszkodnak: menekülnek a világ fé-
lelmetes, zûrzavaros változásai elõl. Mások inkább
bosszankodnak miattuk, sõt egyenesen megbot-
ránkoznak rajtuk. Gondoljunk bele: hányféle kritiká-
val találkozunk; és hányszor halljuk éppen a homlo-
kegyenest ellenkezõ véleményt! Az egyház felelõs
vezetõi gyakran érezhetik magukat úgy, mint a mol-
nár meg a fia, La Fontaine emlékezetes meséjében:
az is baj, ha a fiú ül a szamár hátán, azt is kifogásol-
ják, ha helyet cserélnek, azt is kritizálják, ha mind-
ketten fölülnek az állat hátára, az is szemet szúr
egyeseknek, ha teher nélkül vezetik a szamarat.
Hadd idézzünk néhány jellegzetes kifogást – mel-
léjük illesztve az ellentétes véleményt is –, hogy lás-
suk: nem lehet minden ízlésnek egyszerre megfe-
lelni. Az a legfontosabb, hogy a lényegre figyeljünk,
hogy az igazán fontos dolgok el ne sikkadjanak a
kritikák és viták kereszttüzében.
Hogyan engedheti meg az egyház azt a tiszteletlen-
séget, hogy némelyek mosdatlan (sõt: bûnös) kéz-
zel érintsék az Úr Testét, jóllehet évszázadokon át

nem volt gyakorlat a kézbe áldozás? Mások éppen
ellenkezõleg azon lovagolnak: hogyan lehetett a
sötét középkor óta olyan idétlenül áldoztatni, hogy
a pap dugta be a hívõ szájába az ostyát? Vagy: ho-
gyan lehetnek olyan maradiak a Vatikánban, hogy
a nõknek ma is be kell fedniük a fejüket, el kell ta-
karni a karjukat, ha a Szent Péter Bazilikában mi-
sén akarnak részt venni? A másik oldalról: hogyan
tûrhetõ el, hogy a turisták lenge öltözékben sétál-
gatnak a fölszentelt templomokban, bámészkod-
nak, nevetgélnek, cseverésznek; nem adják meg
az Isten házának kijáró tiszteletet és áhítatot?
Miért nem õrizte meg az egyház az egyetemes li-
turgia õsi nemzetközi nyelvét, a latint? Másfelõl: mi
szükség van a liturgia merev, kötött formáira; miért
ne lehetne vasárnapról vasárnapra új ötletekkel,
sziporkázó kezdeményezésekkel föllépni? Miért
nem tud, vagy miért nem akar az egyház e változó
világban szilárdan hû maradni változatlan, örök szo-
kásaihoz, nem csupán a jelentõs ügyekben, de
még a legapróbb részletekben is? Vagy éppen for-
dítva: miért nem képes az egyház szüntelenül vál-
tozni, alakulni, jobban alkalmazkodni az adott kor
kihívásaihoz, követelményeihez, – Uram bocsá’ –
akár divatjaihoz is: változatos, naprakész, világos
válaszokat adva az emberek napi problémáira? Mi-
ért nincs az egyháznak több humorérzéke? Miért

szól bele a közéleti-politikai kérdésekbe? Miért
nem szól jobban bele ezekbe a dolgokba, hiszen
prófétai küldetése van: nem hunyhat szemet a nyil-
vánvaló hazugságok, igazságtalanságok, torzítá-
sok elõtt?
Rendszerint õszinte, együttérzõ, jobbító szándékú
kérdések ezek, mégis van valami szépséghibájuk.
Többnyire nem megértõ, nem szeretetbõl fakadó
álláspont húzódik mögöttük. Ennél fogva békétlen-
séget szítanak: megbonthatják a közösség harmó-
niáját, s földúlhatják a személyes lelki békét, hiszen
külsõ és belsõ indulatokat, nyugtalanságot, össze-
ütközéseket gerjesztenek. Félõ, hogy az ilyen hely-
zetekben nem azonos mércét használunk a ma-
gunk és a mások álláspontjának megítéléséhez.
Félõ, hogy mi is hozzászokunk a farizeusi magatar-
táshoz: félõ, hogy mi is felületes, külsõséges szem-
pontok alapján ítélünk meg másokat. Félõ, hogy
ilyenkor nem a tiszta szív, nem a tiszta lelkiismeret
sugallataira hagyatkozunk.
A mai evangéliumból világosan kitûnik, hogy Jézus
földi életében keveset törõdött a gúzsba kötõ em-
beri hagyományokkal. Ezeknél többre becsülte a
tiszta szívet és az Isten parancsai iránti engedel-
mességet. Nem külsõséges vallásosságot akart,
hanem személyes és bensõséges kapcsolatot a
mennyei Atyával. Ezért szüntelenül törekedjünk ar-
ra, hogy megtöltsük valódi tartalommal a külsõ for-
mákat – és õszintén Istenhez emeljük szívünket.

Kirsch János diakónus

E V A N G É L I U M

A Csonka utcai tölgy – a maga 175
évével  (A szerzõ felvétele)
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H1N1! Köszönjük!
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VASÁRNAPI REJTVÉNY

Aveszedelmes hírû, agyonreklámozott/kommu-
nikált H1N1-influenzavírusnak hasonlóan a

szezonális (majdnem azt írtam, hagyományos) inf-
luenzához – normál esetben – egy hét a gyógyulási
ideje. (Érdekes, engem egy ma már szezonálisnak
számító honkongival egy hónapig kezeltek 1971-
ben). Ráadásul a H1N1-nél kicsi a szövõdmény esé-
lye. Szóval, nagyon enyhe lefolyású ez a vírusos meg-
betegedés, így aztán Magyarországon mindenkinek
magának kell eldöntenie, megengedheti-e magának
azt a luxust, hogy egy hétig távol maradjon a mun-
kájától. Falus Ferenc tiszti fõorvos ezt nem teheti
meg, ezért a H1N1 és a szezonális influenza elleni
védõoltást is beadatja magának. Egyébként a vé-
dettség 70-80 %-os, fiataloknál jobb, mint az idõseb-
beknél. A tájékoztatás sajnálatos módon a további-
akban nem részletezi a védettség hatásfok-százalé-
kát hivatali ranglétra szerinti lebontásban intézmé-
nyenként.

Én személy szerint se rábeszélni, se lebeszélni
nem szándékozom senkit sem, mert enélkül is

van énnekem elég ellenségem, nem vagyok már mai
gyerek, így aztán eléggé népes a baráti köröm. Már
csak azért sem avatkozom a mások dolgába, mert a
már megrendelt négymillió vakcina semmiképpen
sem veszik kárba, még akkor sem, ha elenyészõen ke-
vesen oltatják be magukat ezzel a sertésinfluenzá-
nak is titulált H1N1-vakcinával. Ugyanis országok
sokasága küzd azért, hogy valahonnan beszerezze
azt, mert nincs gyártókapacitása. Bár még folyik az
áralku a céggel, de az már biztos, hogy a díj kevéssé
haladja majd meg az ezer forintot. Márpedig a világ-
piacon ennek három-tízszereséért lehet azt eladni.
Így az Omninvest által garantált hazai felhaszná-
lásra szánt mennyiségért fizetendõ hatmilliárd fo-
rint busásan megtérülne. Németh Zsolt, a gyártó cég
szóvivõje 1200 Ft körüli árban gondolkodik, a tisz-
ti fõorvos szerint a patikai ár ennél vélhetõen pár
száz forinttal több lesz azoknak, akik nem térítés-
mentesen kaphatják meg a vakcinát. A WHO sze-
rint az új influenzavírus által okozott világjárvány
az õsszel érhet hozzánk.

Már õsz van... Nehogy valaki azt merje nekem
mondani, hogy ez a sántikáló vírus különbsé-

get tud tenni a naptári és a csillagászati õsz között! Sze-
rintem nem kéne megvárni azt, amíg a vakcináért
küzdõ országok sokaságát is mind egy szálig elkerü-
li ez a drága jó járvány.

Bálint György Lajos

A rejtvény megfejtését 2009. szeptember 8-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Augusztus 23-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Oda lett hát ez a nyár is, rövidül a nap megint” (Illyés
Gyula: Csillaghullás). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Fenyves Ferencné, Dunaszentgyörgy, Vár-
domb u. 39. és Paddi Péterné, Alkotmány u. 27/A. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.
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n Idén hat magyar csapat vesz részt a
40. Sió Kupa nõi kosárlabda felkészü-
lési tornán. A házigazda Atomerõmû-
KSC Szekszárd csapatán kívül a fõváro-
si BSE és a Vasas-Csata, a Zala Volán
ZTE, a MiZo Pécs 2010 és az NB I/B
ötödik helyérõl az élvonalba jutó Bajai
NKK. Voltak külföldi jelentkezõk is a
megmérettetésre, de a szervezõk úgy
döntöttek, hogy a rangos tornát erõs
magyar együttesekkel rendezik meg.

A hagyományos viadal szeptember
11-én pénteken délután két találkozó-
val – és a megnyitóval – kezdõdik,
szombaton folytatódnak a csoport-
mérkõzések, vasárnap pedig a hely-
osztók következnek. 

A torna egyértelmû favoritja a pé-
csi csapat, amely a nyáron leigazolta
Brnoból Fegyverneky Zsófiát, vala-
mint a Franciaországból hazatérõ

Bujdosó Nórát.
A 24 éves játé-
kos két évet hú-
zott le a Bourges
c s a p a t á n á l ,
amellyel 2008-
ban bejutott az
Euroliga négyes
döntõjébe.

A Zala Volán
együttesében egy régi kedvencüket
köszönthetik a szekszárdi kosárlab-
dabarátok: Bukovszki Mónika Romá-
niából igazolt Gáll Tamás edzõ csapa-
tához. Az újonc Baja új trénerével,
Peresztegi Nagy Ákossal, és két új
külföldi játékosával jön a megyeszék-
helyre: a szerb Danijela Utvic és
Jelena Budimir is erõssége lehet az
NB I 7-8. helyét megcélzó fiatal gár-
dának.

A MiZo Pécs 2010
az idei Sió Kupa favoritja

Bujdosó Nóra

Huszonöt szekszárdi érem a dobó-világbajnokságról
A közelmúltban Tatán rendezték meg a veterán at-
léták dobó többpróba világbajnokságát. A magyaro-
kon kívül német, osztrák, lengyel, román, angol,
francia és svájci versenyzõk vettek részt a rangos vi-
adalon.

A Szenior AC Szekszárd sportolói kitûnõen szere-
peltek a vizek városában: a hölgyek 12 érmet nyer-
tek, a férfiak 13 dobogós helyezéssel zártak.

Eredmények, nõk. Gerely hárompróba, 55
kcs: 1. Deé Márta 60.86. Gránáthajítás, 55 kcs: 1.
Deé 28.69. 70 kcs: 1. Török Sándorné 28.10. Merev-
nyelû kalapács, 55 kcs: 2. Keszthelyi Mária 14.54.
60 kcs: 6. Bárdos Erzsébet 12.81. 65 kcs: 1. Oláh An-
namária 13.18. 70 kcs: 1. Törökné 13.82.

Shotorama, 55 kcs: 1. Deé 31.86. 60 kcs: 7. Bárdos
24.60. 65 kcs: 1. Oláh 31.31. 70 kcs: 1. Törökné
33.93. Kõlökés, 55 kcs: 1. Deé 561. 65 kcs: 1. Oláh
559. 60 kcs: 4. Bárdos 470. 70 kcs: 1. Törökné 542.

Férfiak. Gerely hárompróba, 45 kcs: 1. Kántor
György 161.22, 2. Kiss Pál 138.88. 60 kcs: 3.
Neményi Béla 103.48. 65 kcs: 2. Bucsányi Kálmán
94.25. Gránáthajítás, 65 kcs: 2. Bucsányi 50.95. Rö-
vidnyelû kalapács hárompróba, 45 kcs: 5. Szántó
Vilmos 40.42. 60 kcs: 5. Ruzsinka István 62.91. Me-
revnyelû kalapács, 45 kcs: 8. Szántó 14.44. 60 kcs:
5. Ruzsinka 18.94. Kõdobás: 2. Ruzsinka 410.
Nyeleslabda: 2. Ruzsinka 49.33. Történelmi nehéz-
súlyvetés: 2. Ruzsinka 635. Rövidnyelû kalapács,

45 kcs: 4. Szántó 11.83. 60 kcs: 1. Ruzsinka 17.96.
Antik diszkosz, 60 kcs: 6. Ruzsinka 21.78. 65 kcs: 1.
Tóth Ferenc 24.04. Shotorama, 60 kcs: 5. Ruzsinka
63.70. 65 kcs: 1. Tóth 66.20. 75 kcs: 2. Kulcsár István
45.28. Kõlökés: 1. Kulcsár 919.

Köszönet a tûzoltóknak
A Szenior AC júliusi saját rendezésû versenyén a

részt vevõ veterán atlétáknak nemcsak a méterek-
kel és az órával, de a hõséggel is meg kellett küzde-
niük. A rendezõk ezúton is köszönik a szekszárdi
városi tûzoltóság segítségét, akik sátor felállításával
nyújtottak „menedéket”, vigyáztak az indulók
egészségére.

Célba találtak Alisca Nyilai
Szekszárdi helyezések az íjász Európa- és az országos bajnokságról

Ritkán kerül reflektorfénybe a
szekszárdi Alisca Nyilai Íjász
Egyesület, pedig eredményeik
alapján megérdemelnék.

F. L.

A néhány tucatnyi, de annál lelkesebb
sportolót tömörítõ klub a nyáron két je-
lentõs viadalon is hallatott magáról. Au-
gusztus elején Harangodon, a 3D or-
szágos bajnokságon álltak lõállásba a
szekszárdi versenyzõk. A magyar szö-
vetség és a nyíregyházi íjászklub közös
rendezésû viadalán az Alisca Nyilait hét-
fõs csapat képviselte eredményesen.

Az irányzékos csigás íjjal lövõk
mezõnyében Bóka László harmadik,
Huszár Zoltán pedig negyedik lett.
Az irányzék nélküli kategóriában
Alexandra Manea a dobogó legfelsõ

fokára állhatott fel. Ugyancsak arany-
érmes lett az olimpiai kategóriában
Kovács Gábor. A két hét múlva az
olaszországi Latina városában meg-
rendezésre kerülõ 3D világbajnok-
ságra készülõ Péterbencze István
Barebow kategóriában a legjobb
eredménnyel jutott döntõbe, ahol
végül negyedik lett.

A szekszárdiak egy kisebb csapattal
vettek részt az augusztus 16. és 23. kö-
zött Stájerországban lezajlott Vadász-
íjász Európa-bajnokságon, ahol Ale-
xandra Manea révén egy bronzérmet
szereztek. A német származású hölgy
teljesítményének értékét növeli,
hogy nõi kategória nem lévén a férfi-
ak között harcolta ki a harmadik he-
lyet. Kovács Gábor kategóriájában az
ötödikként zárt, miként ifj. Bóka Lász-
ló a magyar csapat tagjaként.

Az országos bajnokságon sikerrel szerepeltek a szekszárdi íjászok,
hiszen három érmet, köztük két aranyat nyertek
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Pikáns gombás-tejfölös pulyka

Rubinszínû, fû-
szeres, fás illatú
vörösbor. Több
szõlõfajtából ké-
szült cuvée,
melynek ered-
ményeként bár-
sonyosan barát-
ságos, ízében
érett piros gyü-
mölcsökre em-
lékeztet, kevés
fa és kellemes,
nem tolakodó
savak kíséreté-
ben. Fogyasz-
tása 15-17 C-
on ajánlott.

Borajánló:
Eszterbauer Pince:
Pinceátlag 2007

A BORAJÁNLÓ
az e'szencia Bortéka és Teashop.
Szekszárd, Garay tér 16.,
e-mail: borteka@freemail.hu
telefon/fax: 74/311-656)támoga-
tásával készült.

Hozzávalók:

l 1 evőkanál liszt

l 1 nagy pohár tejföl

l 60 dekagramm apróra vágott

pulykahús

l 25 dekagramm szeletelt gomba

l egy púpozott kanál paradicsom-

püré

l 3 nagyobb fej hagyma

l 4-5 babérlevél l ízlés szerint só 

l pirospaprika l mustár

l oregánó l bors l kis cukor

Elkészítés:

A hagymát apróra vágom, puhára

párolom, beleteszem a babérleve-

let, sót, sűrített paradicsomot, piros-

paprikát és kis vizet, oregánót, bor-

sot. Ráteszem a gombát, majd a

húst. Mindig csak pici víz hozzáadá-

sával sütöm, mert a gomba enged

levet. Ha ez kész, a tejfölt elkeve-

rem 1 kanál mustárral és 1 kanál

liszttel, a pörkölt levéből teszek hoz-

zá, jól összekeverem, és a húsos

gombára szűröm. Jól összeforralom,

egy teáskanál citromlevet csepegte-

tek rá. Aki szereti, egy pici cukrot is

tehet bele. 

Kifőtt tésztával tálalom és fogyasz-

tom. (A recept a Hollós László-emlékév al-

kalmából hirdetett gyűjtésből származik.)
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Szekszárdi Szüreti Napok - 2009. szeptember 17-20.
Szeptember 17. csütörtök

14.00-18.00 Garay tér: „Szeretet
lángja” – mûsor a segítséggel élõk szá-
mára. Rendezõ: Tolna Megyei Siketek
és Nagyothallók Egyesülete. 

16.00 Babits Mihály Mûvelõdési
Ház üvegtermében: „Sióagárd nép-
mûvészete régen és ma” kiállítás meg-
nyitója a Tolna Megyei Népmûvészeti
Egyesület alkotóinak munkáiból.

18.00 Béla király téri buszforduló-
ban: a Borudvar tárja szélesre kapuját.

18.30 Római Katolikus Közösségi
Házban: sajtófotó kiállítás a Tolnai
Népújság fotóriportereinek tárlata.

20.00 Béla király téri nagyszínpa-
don: Edda-koncert (a Tarr Kft. támo-
gatásával).

Szeptember 18. péntek
10.00-14.00 Polgármesteri Hivatal

dísztermében: V. Vásárok Világa Kon-
ferencia.

14.00 Obsitos Házban (Garay tér):
„Szõlõ, bor, drágakõ, asszony” a Mû-
helykaland kézmûves csoport kiállítá-
sának megnyitója

15.00 Mûvészetek Házában: Pálffy
István: „Egy kis hazai – Szekszárd és
vidéke” címû útikönyvét bemutatja a
szerzõ. Köszöntõt mond: Horváth Ist-
ván polgármester.

A szerzõ a Szüreti Napok ünnepé-
lyes megnyitója után dedikálja a köny-
vet a városháza melletti standon, ahol
megvásárolható lesz a Szekszárd és tér-
ségét bemutató turisztikai kiadvány.

16.00, 17.00, 18.00 és 19.00 Római
Katolikus Plébániahivatal közösségi
termében: Borszeminárium. Jegy:
500 Ft.

16.00 Béla király téren: a Szekszárdi
Ifjúsági Fúvós Zenekar koncertje.

17.00 Béla király téri nagyszínpa-

don: a Szekszárdi Szüreti Napok Ün-
nepélyes megnyitója. Köszöntõt
mond Horváth István, Szekszárd pol-
gármestere. Közremûködik: a szarva-
si Pálinkamuslincák és a szekszárdi
Muslinca férfikar. 

17.30 Garay téren: Kutyával Õrzött
terület, WU2, Hippie Track-koncert.

17.30 Béla király téri nagyszínpa-
don: Gyermektánc Gála, az Örökség
Országos Gyermektánc Fesztivál
résztvevõivel.

19.00 Babits Mihály Mûvelõdési
Ház márványtermében: „A bor ruhá-
ja” címmel boroscímke- és grafikai ki-
állítás Forrai Ferenc munkáiból. Meg-
tekinthetõ: október 4-ig.

20.00 Babits Mihály Mûvelõdési
Ház színháztermében: Duma színház
humorestje. Fellépnek: Hadházi Lász-
ló, Beliczai Balázs, Dombóvári István
és Csenki Attila. Jegy: 2200 Ft. Kapha-
tó a színházi jegypénztárban H-P-ig
14-18 óráig és a Tourinform Irodában
9-17 óráig (Béla király tér 7.)

20.30 Garay téren: Táncház a Csur-
gó zenekarral.

21.00 Borudvarban: a Pécsi Bordal-
nokok énekelnek

22.00 Borudvarban: Italdal-párbaj a
szarvasi Pálinkamuslincák és a szek-
szárdi Muslinca férfikar között.

22.00 Német Színházban: „Szegény
ember bõrpuskája” – Sebestyén Ist-
ván székely mesemondó estje. Jegy:
700 Ft. Kapható a mûvelõdési ház
színházi jegypénztárában és a
Tourinform Irodában.

22.00 Garay téren: Utcabál a
Veracruz zenekarral

Szeptember 19. szombat
10.00 Béla király téri nagyszínpa-

don: Gyermektánc, az Örökség Orszá-
gos Gyermektánc Fesztivál résztvevõ-

inek mûsora
10.00 Garay téren: Mozgásmûvé-

szeti bemutatók. 
11.00 Mûvészetek Házában: VI. Or-

szágos Színesnyomat Grafikai
Triennálé – „Digitális nyomatok” kiál-
lítás megnyitója. Megtekinthetõ: no-
vember 2-ig, hétfõ kivételével munka-
napokon 9.00-17.00 óráig.

11.00 Béla király téri nagyszínpa-
don: „Zene-bona, szana-szét” a Hon-
véd Táncszínház produkciója gyer-
mekeknek

13.30-17.00 Véradás a Magyar Vö-
röskereszt Tolna Megyei szervezete
székházában (Dózsa Gy. u. 1.)

15.00 SZÜRETI FELVONULÁS a Bé-
la király tér – Bezerédj u. – Széchenyi
u. – Szt. László u. – Béla király tér útvo-
nalon. 

16.30 Béla király téri nagyszínpa-
don: Borrendi avató

16.00-19.00 Római Katolikus Plébá-
niahivatal Közösségi termében: Bor-
szeminárium

17.00 Béla király téri nagyszínpa-
don: „Must jön a java” – szüreti mûsor
és Szüret Szépe 2009 választás. Fellép-
nek néptáncegyüttesesek és a Vivát
Bacchus énekegyüttes

17.00-18.30 Béla király téren: Kis-
inasok Kézmûves Tanodája

17.00 Garay téren: Harcmûvészeti
bemutatók

18.30 Garay téren: a szekszárdi Tü-
csök Zenés Színpad és vendégeinek
közös show mûsora 

18.30 Német színházban: „A csoda”
A borteremtés misztériuma a város
borászainak és lelkes polgárainak elõ-
adásában 

20.00 Garay téren: Sheket világze-
nei együttes koncertje

20.00 Mûvelõdési Ház színházter-
mében: „Ki népei vagytok?” – „A hely-

ség kalapácsa” a Budapesti Honvéd
Táncszínház mûsora.

21.00 Borudvarban: A szekszárdi
Muslincák énekelnek.

22.00 Béla király tér nagyszínpa-
don: Junior Stars Big Band koncertje

22.00 Garay téren: Disco 
23.00 Borudvarban: a bogyiszlói

népi zenekar muzsikál

Szeptember 20. vasárnap
10.00 Béla király téri nagyszínpa-

don: az Alisca Brass Band koncertje.
10.00 Garay téren: Gyermekszínját-

szók mûsora.
15.00 Béla király téri nagyszínpa-

don: No Fashion-koncert (Bon Jovi
tribute)

15.00 Garay téren: Mozgásmûvé-
szeti csoportok elõadásai

15.00-17.00 Béla király téren: Kis-
inasok Kézmûves Tanodája

16.00 Béla király téren: A pécsi Már-
kus színház „Mátyás király szárnyai” c.
elõadása

16.00-18.00 Római Katolikus Plébá-
niahivatal Közösségi termében: Bor-
szeminárium.

16.40 Béla király téren: Art Contact
mozgásszínház elõadása.

17.00 Béla király téren: A „PAD” Iro-
dalmi Egyesület mûsora.

17.30 Garay téren: All Stars-kon-
cert.

19.00 Béla király téri nagyszínpa-
don: Rúzsa Magdi-koncert (a Tolnatej
Zrt. támogatásával)

21.00 Borudvarban: Magyarnóta
Kedvelõk Baráti Köre énekel.

A mûsorváltozás jogát a rendezõ-
ség fenntartja!

További információ és részletes
program az interneten:

www.szekszardiszuretinapok.hu
www.szüretinapok.hu

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház üveg-
termében a Lugosi Képzõmûvésze-
ti Egyesület kiállítása látható szep-
tember 14-ig. Belépés díjtalan.

3 földrész 3 jazz-zenésze 
Szeptember 8-án (kedd) 19.30 óra-

kor, a Mûvészetek Házában. Fellép:
Henry Franklyn (nagybõgõ),  Robert
Ikiz (dob), Tóth Viktor (alt-szaxofon).
Jegy: 2500 Ft.

Kedves Színházbérleteseink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mû-

velõdési Ház átépítése (AGORA-pályá-
zat) miatt 2009 õszétõl nem tudjuk
színház-bérletsorozatainkat elindíta-
ni. A lehetõségek szerint mégis szeret-
nénk Önöket kárpótolni következõ
ajánlatunkkal: négy elõadást kínálunk

valamennyi bérletesünknek (Hege-
dûs-, Sárdy-, Garay-bérlet) azzal a ked-
vezménnyel, hogy a meghirdetett
jegyárakból (csak elõvétel esetén)
200 Ft-ot elengedünk.

ELÕADÁSOK:

Szeptember 18. (péntek) 20 óra
a Duma Színház humorestje
Fellépnek: Beliczai Balázs, Hadházi

László, Csenki Attila, Dombóvári Ist-
ván. Kedvezményes jegy: 2000 Ft.

Szeptember 19. (szombat) 20 óra
a világhírû Budapesti Honvéd

Táncszínház: Ki népei vagytok? I.
táncszvit és A helység kalapácsa tánc-
játék bohózat elõadása. Kedvezmé-
nyes jegy: 2400 Ft.

Október 27. (kedd) 19 óra
Operett Gála, az InterOperett kivá-

ló mûvészeinek, táncosainak fellépté-

vel. Szólisták: Molnár Marica, Nagy
Ibolya, Boncsér Gergely, Szász Kati,
Csere László. Terefere tánckar. Kar-
mester: Farkas Pál, a Váci Szimfonikus
Zenekar karnagya. Kedvezményes
jegy: 2300 Ft.

November 11. (szerda) 19 óra
Vaszary Gábor-Fényes Szabolcs-

Szemes Iván: Az ördög nem alszik. Bo-
hózat két részben, a Budapesti FOGI
Színház elõadása. A fõbb szerepek-
ben: Benkóczy Zoltán, Straub Dezsõ,
Beleznay Endre, Oszter Alexandra.
Rendezõ: Straub Dezsõ. Kedvezmé-
nyes jegy: 1800 Ft.

Várjuk kedves bérleteseinket az elõ-
adásokra annak reményében, hogy a
2011-ben  újjáépült, megszépült SZÍN-
HÁZBAN újra bérleteseink sorában
köszönthetjük Önöket!

PANORÁMA MOZI 

Nagyterem
Szeptember 3-9.
17:30: Bunyó – színes, feliratos

amerikai akciófilm (16)
20.00: Crank 2. – színes, feliratos

amerikai akciófilm (18)
Szeptember 10-16.
17:30: Jégkorszak 3. – színes, szink-

ronizált amerikai animációs film
20.00: Brüno – színes, feliratos

amerikai vígjáték (18)
Kisterem
Szeptember 3-9.
17.00 és 19.00: Kiságyúk – színes,

feliratos dán vígjáték (12)
szeptember 10-16.
17:00 és 19:00: Rózsaszín sajt – szí-

nes magyar film (16)
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
SZEPTEMBERI FOGADÓÓRÁJA

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Fekete László • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, aljegyzõi
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NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ:  Futó Imre • Tördelés: Fazekas András

KÖZLEMÉNYEK

KÖZMEGHALLGATÁS. A Tolna Me-
gyei Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat szeptember 11-ei soros
testületi ülésén közmeghallgatást
tart 10 órakor a megyei önkormány-
zat Szent István tér 11-13., elsõ
emeleti tárgyalójában (106).

ÁRAMSZÜNET. Az E.ON Hungária
áramszolgáltató értesíti a lakossá-
got, hogy korszerûsítési munkák mi-
att szeptember 16-án 8 órától 10
óráig Baranya-völgy, Csötönyi-völgy,
Faluhely és Gesztenyés zártkertek
területén, szeptember 17-én 10-tõl
12 óráig a Béke telep és a Bogyisz-
lói u. területén, illetve a Kölcsey ltp.
3-9.sz. alatt áramszünet lesz.

VÖRÖSHAGYMA ÁTVÉTELE. A Vö-
röskereszt megyei nyugdíjas alap-
szervezete és a Szekszárdi Nyugdí-
jasok Területi Érdekszövetsége által
meghirdetett vöröshagyma-megren-
delések szállításának ideje: szep-
tember 11. (péntek), 7 és 10 óra kö-
zött. Helye: Hunyadi u. 4. (parkoló). 

CSIRKEÁRUSÍTÁS. A nyugdíjasok te-
rületi érdekszövetsége és a Vöröske-
reszt megyei nyugdíjas alapszerve-
zete szeptember 14-én (hétfõ), 5.30
és 7 óra között frissen vágott 
és tisztított csirkeárusítást tart 
(600 Ft/kg) a készlet erejéig, a Hu-
nyadi u. 4. szám alatt. Elõjegyzést a
hétfõi és csütörtöki fogadónapokon,
illetve a 319-739-es telefonon szep-
tember 10-ig vesznek fel.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Szeptember 22. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület:

Szeptember 29. (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

Szeptember 22. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda

V. sz. választókerület

Szeptember 29. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap második csütörtökén 17-18

óráig, I. Béla Gimnázium és Informatikai

Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Kadarka 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 hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

Augusztus 31-én, hétfõn 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ és harmadik keddjén

16-17 óráig. Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Szeptember 15. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Szeptember 7. (hétfõ) 17-18 óráig

Szeptember 21. (hétfõ) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap elsõ és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

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

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap elsõ 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, EDIT képviselő

A hónap elsõ 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 hétfõjén 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.
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