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AZ ENNYI NYERTE
A SZEKSZÁRDI
TEREMTORNÁT

TÖTTŐS PALI BÁCSI
KATARTIKUS
EMLÉKEI

KOSZORÚZÁSSAL INDULT
A HOLLÓS-EMLÉKÉV 7. OLDAL6. OLDAL 12. OLDAL

Virágok tízezrei nyílnak majd 
a szekszárdi közterületeken. 
Az idén 84 ezer egynyári virág-
palántát ültetnek ki. Háromezer
négyzetméteren pompáznak
majd a virágok.

Katz Zoltánné, a város fõkertésze
elmondta: már bekérték az árajánlato-
kat a közeli kertészetekbõl, a kiülte-
tést május elején kezdik. Õsszel már
kihelyeztek 74 ezer tõ kétnyári nö-
vényt és a korai hagymások is az ágyá-

sokba kerültek. Idén is tartanak ked-
vezményes virágvásárt a lakosságnak
az utcák szépítéséhez. E célra 12 ezer
növényt a kertészetekbõl szereznek
be, 8 ezret a Kolping iskola tanulói ál-
lítanak elõ. W. G.

Virágpompa a köztereken
Idén is tartanak kedvezményes vásárt a lakosságnak

Színpompás virágágy tavaly nyáron a déli körforgalomban

MÉG EGY HÉTIG CSÚSZKÁLHATUNK. Február 28-ig várja a spor-
tolni vágyókat a szekszárdi mûjégpálya. A jégsátorban hétköz-
nap 13.30-tól 20 óráig, hétvégén 9-tõl 13, illetve 14-tõl 20 óráig
csúszkálhatunk. A helyszínen korcsolya is bérelhetõ.

Tízezer látogató
Egy hónap alatt megduplázódott a
szekszárdi Munkácsy-kiállítás látoga-
tóinak száma. Míg január közepén az
ötezredik, a héten már a tízezredik
vendéget köszöntötték a Mûvészetek
Házában. A „Munkácsy-képek Ameri-
kából” címû vándorkiállítás március
22-ig tart nyitva.

Léleképítõ
Bíró András Zsolt
antropológussal

A Léleképítõ so-
rozat keretében
március 2-án,
hétfõn este dr. Bí-
ró András Zsolt
antropológus
tart vetítéssel
egybekötött elõ-
adást a Babits Mi-

hály Mûvelõdési Házban a kazak-
isztáni Madjarok földjén tett expedíci-
óiról, melyben többek között bizonyí-
tó erõvel mutatta ki genetikai rokon-
ságunkat az ott élõ néppel. Az elõadás
elõtt, 17 órakor a márványteremben
Kurultaj, avagy az új Magyar-Madjar
szövetség címmel kiállítás nyílik az ex-
pedíciókon készült fotókból. A tárla-
tot Horváth István, Szekszárd polgár-
mestere ajánlja az érdeklõdõk figyel-
mébe. A belépés díjtalan.

Dr. Bíró András Zsolt 
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Rajzpályázat
a védett állatokról,

növényekrõl
„Védett erdei állatok” jelmondattal gyer-
mekrajz-pályázatot hirdetett a pécsi Szi-
várvány Gyermekház és a Duna-Dráva
Nemzeti Park a Föld napja (április 22.)
alkalmából. A pályázattal, s az azt köve-
tõ kiállítással a ritkaságuk, vagy veszé-
lyeztetettségük miatt védelemre szoru-
ló fajokra kívánják felhívni a figyelmet.
Kérik, hogy a pályamunkákat az ebbe
a körbe tartozó növény- és állatfajok
motívumainak felhasználásával készít-
sék el a gyerekek.

A pályamunkák mérete legfeljebb
A3-as lehet, a technika viszont szaba-
don választott. A beadás határideje: áp-
rilis 8., címe: Szivárvány Gyermekház
(7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 6.). A pá-
lyamunkák hátoldalán fel kell tüntetni
a kép címét, a pályázó nevét, címét és
életkorát, óvodájának, illetve iskolájá-
nak nevét, címét, telefonszámát, vala-
mint a pályázat jelmondatát. A díjki-
osztót április 25-én tartják. - h -

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése február 26-án (csütörtökön) 9 óra-
kor a Polgármesteri Hivatal konferen-
ciatermében tartja soros ülését.

NAPIREND
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata Közgyûlésének
…./2009. (….) rendelete Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata
2009. évi költségvetésérõl (tervezet)

2./ Beszámoló a Magyar Államkincs-
tár ellenõrzésének tapasztalatairól 

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Szekszárdi Civil
Kerekasztal együttmûködési megálla-
podásának aktualizálása

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szociális Központ
dolgozói létszáma növelésének enge-
délyezése

5./ Javaslat az Okmányiroda tetõfel-
újítása tárgyában pályázat benyújtására

6./ Javaslat az óvodák és az általános
iskolák 2009/2010. nevelési évi, illet-
ve tanévi beíratási felhívásaira

7./ Kötelezõ önkormányzati nyilvá-
nos könyvtári ellátási feladat átadás-át-
vételérõl kötött megállapodás módo-
sítása

8./ Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
alapító okirata

9./ Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének
…./2009. (….) sz. rendelete a városre-
habilitációhoz kapcsolódó feladatok
ellátásáról (tervezet)

10./ Javaslat az „Önkormányzati
Társulás a Dél-Balatoni és Sió-völgyi
Nagytérség szilárd hulladékai kezelé-
sének korszerû megoldására” társu-
lási megállapodásának jóváhagyása

11./ Beszámoló a Szekszárdi Rend-
õrkapitányság 2008. évi tevékenysé-
gérõl

12./ Beszámoló Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Hivatásos
Tûzoltóságának 2008. évi tevékenysé-
gérõl

13./ Beszámoló az Önkormányzati
Építészeti-Mûszaki Tervtanács 2008.
évi mûködésérõl

14./ Beszámoló a kábítószer problé-
ma visszaszorítására elfogadott straté-
gia eredményeinek és a KEF munká-
jának tapasztalatairól

15./ Beszámoló a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásá-
ról és a két ülés között történt fonto-
sabb eseményekrõl

16./ Tájékoztató az önkormányzat
munkáját érintõ jogszabályváltozá-
sokról

17./ Interpellációk, kérdések

ZÁRT ÜLÉS:
18./ Javaslat az „Év Rendõre” kitün-

tetõ cím adományozására
19./ Javaslat az „Év Tûzoltója” kitün-

tetõ cím adományozására
20./ Javaslat szociális és gyermekjó-

léti ügyekben benyújtott fellebbezé-
sek elbírálására

A Közgyûlés nyilvános ülésének
elõterjesztései a www.szekszard.hu
honlapon (önkormányzat/közgyûlés
napirendjei) tekinthetõk meg.

A szekszárdi közgyûlés februári ülése

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
316/2008. (XII. 4.) szekszárdi öh. határozata alapján

PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK

A SZEKSZÁRDI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
- Mûszaki szakirányú egyetemi végzettség

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- Városrehabilitációs projekt elõkészítésben és lebonyolításban szerzett
tapasztalat, pályázati eljárásokban való jártasság, ezek ismerete,
közigazgatási eljárások ismerete,
- Német vagy angol nyelv tárgyalási szintû ismerete

A pályázathoz csatolni kell:
- a végzettséget tanúsító okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát,
- szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy az ennek
megkérését tanúsító ajánlott szelvény másolatát,
- vezetõi elképzeléseket, 
- nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A gazdasági társaság fõ tevékenysége:

Menedzseli a már támogatási szerzõdéssel rendelkezõ projektek megva-
lósítását, illetve gondoskodik az Integrált Városfejlesztési Stratégia idõszakos
felülvizsgálatáról, és elõkészíti a következõ akciótervi idõszakra vonatkozó
akcióterületi terveket- és ezeken belül, a megvalósítandó projekteket.

Az ügyvezetõ megbízása 2009. március 1-jétõl 5 évre szól.

A pályázatokat Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesteréhez (Szek-
szárd, Béla király tér 8.) írásban kell benyújtani 2009. február 25-én 12.00
óráig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 26.

Az állás 2009. március 1. napjától tölthetõ be.

Horváth István polgármester

Idén is várják a jelöléseket
„Az Év Tolna Megyei Újságírója” Díjra

A díj adományozásával a Tolna megyében dolgozó, a nyomtatott és az elektro-
nikus sajtóban kiemelkedõ teljesítményt nyújtó újságírók munkáját kívánja elis-
merni a Tolna Megyei Önkormányzat. 

A díjat minden évben a Szabad Magyar Sajtó Napján, ünnepi keretek között,
dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Közgyûlés elnöke adja át. 

Jelölni lehet a Tolna megyében mûködõ rádiók, televíziók, újságok
munkatársait, illetve az országos, regionális médiumok megyei tudósítóit. A
jelöltekre bárki tehet javaslatot írott és elektronikus kategóriában! 

A jelöléseket rövid indoklással, a Tolna Megyei Önkormányzat Elnöki
Kabinetjéhez juttathatják el február 28-ig, a 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13. címre, vagy elektronikusan azevujsagiroja@tolnamegye.hu - ra.

Bõvebb információk a megyei önkormányzat weblapján érhetõk el:
www.tolnamegye.hu

Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató Szakmai Tájékoztató Napot tart február 26-
án (csütörtök) 14,30 és 16 óra között a Garay János Gimnáziumban, melyre ez-
úton hívja, várja az intézményfenntartókat, intézményvezetõket.

A program: 14,30-15,15 Változások a közalkalmazottak jogállásáról szóló tör-
vényben és a közoktatási végrehajtási rendeletében: a változások értelmezése,
alkalmazása.

Elõadó: Béresné Dr. Dunai Gyöngyi, az Oktatási és Kulturális Minisztérium
vezetõ tanácsosa;

15,15-16,00 A nem szakrendszerû oktatás elõkészítésének és megszervezésé-
nek szakmai ellenõrzése 2009. tavaszán

Elõadó: Merklné Kálvin Mária, az Oktatási Hivatal Hatósági Ellenõrzési és
Szabálysértési Fõosztály osztályvezetõje.

A jelentkezéséket február 23-ig az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató elér-
hetõségein várják.

Cím: Szekszárd, Szent István tér 11-13., 
Tel.: 74-505-660, Fax: 06/74-505-639
E-mail: szilvia.szilagyi@commitment.hu
A rendezvényen való részvétel ingyenes!

Pedagógiai szakmai nap a Garayban
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Tolna megye biztonságos hely
Alig emelkedett a bûncselekmények száma a 2008-as esztendõben

A Tolna Megyei Rendőr-főkapi-
tányság az elmúlt évre kitűzött
feladatait jó színvonalon, ered-
ményesen elvégezte – hangsú-
lyozta a hétfői állományülésen,
majd az azt követő sajtótájékoz-
tatón dr. Soczó László dandártá-
bornok, rendőrségi főtanácsos.

V. Horváth Mária

Megyénk rendõr-fõkapitánya kiemel-
te: tette ezt a rendõrség annak ellené-
re, hogy csökkent a létszám, neheze-
dett a pénzügyi helyzet, növekedtek a
munkaterhek, magasabbak lettek a kö-
vetelmények. Mindezek ellenére nem
tartanak az idei évtõl, a feladatok vég-
rehajtására a fiatal, elkötelezett és al-
kalmas személyi állomány készen áll –
mondta dr. Soczó László.

Tolna megyében a rendõrség tevé-
kenységét tükrözõ mutatók néhány
kivételtõl eltekintve javultak, általában
meghaladták az országos átlagot. Bár
a korábbi idõszakok kedvezõtlen ten-
denciái tavaly is jelen voltak, részben
erõsödtek, ugyan eddig még jelentõ-
sen nem befolyásolták a munkavég-
zés színvonalát, ám amennyiben e fo-
lyamatok nem csillapodnak, hanem
állandósulnak, esetleg felerõsödnek,
bizonyára éreztetni fogják kedvezõt-
len hatásukat – hangsúlyozta az évér-
tékelõn a fõkapitány.

A bûnügyi munkát tükrözõ muta-
tók szinte minden területen javultak,
és kedvezõbbek az országos átlagnál.
Igaz, megyénkben tavaly kismérték-
ben emelkedett a bûncselekmények

száma. A tízezer lakosra jutó bûncse-
lekmények megyék közötti rangsorá-
ban Tolna a 11. helyen áll. A bûnelkö-
vetõk számát illetõen az országos
rangsorban megyénk a 18. A nyomo-
zás eredményességi mutatói jobbak
az elõzõ évinél. Jelentõsen javult az is-
meretlen tettes felderítési mutató –
országosan az 5. helyet foglalja el a
megye –, a nyomozás eredményessé-
gének tekintetében pedig a 6. helyen
„végzett” a megyei fõkapitányság. 

Mérséklõdött a közlekedési bûncse-
lekmények száma – fél évszázada volt
annyi baleset, mint tavaly. Ezen belül
kiemelendõ, hogy nagymértékben
csökkent az ittas vezetések száma. A
közrend elleni bûncselekmények vi-
szont gyarapodtak: közte a kábítószer-

rel való visszaélés, a garázdaság és a
zaklatás. Kevesebb gazdasági bûncse-
lekményt követtek el az elmúlt évinél,
s jelentõsen csökkent a vagyon elleni
bûncselekményekkel okozott kár.

A férfi, a nõi és a fiatalkorú bûnel-
követõk száma egyaránt növekedett,
a visszaesõ elkövetõk száma viszont
csökkent. Kiemelendõ, hogy a gyer-
mekkorú, illetve idõs sértettek száma
jelentõsen emelkedett.

A rendõrkapitányságok bûnmeg-
elõzési tevékenységét mindenütt se-
gítették az önkormányzatok, s nem-
csak erkölcsileg, hanem jelentõs anya-
gi támogatással is, amely elsõsorban a
járõri és a körzeti megbízotti szolgála-
tot érintette. Dr. Puskás Imre a „me-
gye lakosságának képviseletében” is

megköszönte a rendõrség 2008-ban
végzett munkáját. A megyei közgyû-
lés elnöke szólt arról is, hogy az orszá-
gosan tapasztalható romló közbizton-
sággal szemben „Tolna megye bizton-
ságos hely”, ahol nem jellemzõek a
nagy indulatokat kiváltó bûncselek-
mények.

Az évértékelõn megjelent dr. Sipos
Gyula dandártábornok. Az ORFK gaz-
dasági fõigazgatója a rendõrségnél, az
egyes megyékben tapasztalható lét-
számhiány – megyénkben e szám
meghaladja a hatvanat – okozta gon-
dokról szólt, majd a fluktuáció kap-
csán kifejtette: a szolgálati törvény le-
hetõséget nyújt arra, hogy a 20-30
éves szolgálat után nyugdíjba vonulja-
nak a rendõrök. Ezzel sokan élnek, hi-
szen a több évtizedes munka után is
alacsonyabb a fizetésük, mint a nyug-
díjuk. A fõigazgató a rendõrségi gép-
kocsik tavaszi cseréjérõl is tájékoztat-
ta a sajtó képviselõit.

Végezetül dr. Soczó László az el-
múlt költségvetési évrõl szólva ki-
emelte, hogy a korábbiakhoz hason-
lóan 2008-at is a késéssel érkezõ fel-
adatfinanszírozás jellemezte, s ennek
okán két alkalommal is jelentõs adós-
ságállománya keletkezett a fõkapi-
tányságnak. A póttámogatásoknak
köszönhetõen az elmúlt évet a szigo-
rú takarékossági intézkedések beve-
zetése mellett sikerült adósságmente-
sen zárniuk.

A szekszárdi városi kapitányság
pénteki, lapzártánk utáni évértéke-
lõjérõl következõ számunkban ol-
vashatnak beszámolót.

Dr. Sipos Gyula (jobbról), az ORFK gazdasági fõigazgatója, dr. Pus-
kás Imre közgyûlési elnök és dr. Soczó László megyei fõkapitány

Nyolcadikos diák a tízezredik látogató
Egy hónap alatt megduplázódott az érdeklõdõk száma a Munkácsy-kiállításon

Czári Melinda, a nagydorogi Szé-
chenyi Sándor Általános Iskola
8.a osztályos tanulója lett a
szekszárdi Munkácsy-képek
Amerikából címet viselő kiállítás
tízezredik látogatója.

V. M.

Az ezért járó Munkácsy-albumot 
Fetzer Róbert, a Szekszárdi Turisztikai
Kft. vezetõje adta át kedden a megle-
pett diáklánynak a Mûvészetek Házá-
ban. Fetzer Róbert elmondta, január
15-én köszöntötték az ötezredik látoga-
tót, és egy hónap alatt újabb 5 ezerrel
nõtt az érdeklõdõk száma. Különösen
örvendetesnek nevezte, hogy a gyere-
kek közül került ki a tízezredik vendég.
Ez jól mutatja, hogy a pedagógusok mi-
lyen lelkesedéssel munkálkodnak
azon, hogy megismertessék a fiatalok-

kal a festõ mûveit. Czári Melin-
da lapunk kérdésére elmondta,
szereti a rajz tantárgyat, a mos-
tani kiállításra készülve tanáruk
beszélt nekik Munkácsyról. A
diáklány közgazdásznak készül,
Pakson akar továbbtanulni.

Szabó József Csabánétól, az
általános iskola igazgatójától
megtudtuk, a kiállításra 53
felsõ tagozatos diákot hoztak
el Szekszárdra. Mind az úti-
költséget, mind a belépõk
árát pályázaton nyerte intéz-
ményük.

Kellemes meglepetésként
érte az igazgatónõt Fetzer Ró-
bert bejelentése, miszerint az
április 4-én kezdõdõ Székely
Bertalan-kiállításra várják az
egész csoportot, mégpedig
ingyenesen.

A Munkácsy-kiállítás tízezredik látogatójának, Czári Melindának Fetzer
Róbert, a Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezetõje adott át ajándékot
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Hat és fél milliárd
a Duna-szakasz
árvízvédelmére

Ha hátradõlni nem is lehet majd, a
2012 végére elkészülõ nagyszabású
dunai árvízvédelmi program lényegé-
ben teljes biztonságot nyújt majd a fo-
lyam mellett élõknek – derült ki azon
a keddi szekszárdi sajtótájékoztatón,
amelyen a Duna-projekt elnevezésû
komplex beruházási programot is-
mertették. 

A közel 30 milliárdos, uniós támo-
gatású program szinte a teljes ma-
gyarországi folyószakaszt érinti. Mint
elhangzott: a Tolna megyei részeken
a töltések magasságával általában
nincs gond, inkább a holt-meder ke-
resztezésekkel. A Duna-projekt ezen
a szakaszon elsõsorban töltésmeg-
erõsítést, a töltéseken futó szilárd
burkolatú üzemi utak kiépítését, két
szivattyútelep és több zsilip rekonst-
rukcióját jelenti. A legnagyobb mun-
ka a Sió árvízkapu felújítása lesz,
mintegy egymilliárd forintért. A me-
gyei Duna-szakaszt érintõ munkála-
tokra 6,5 milliárdot költenek. A kivite-
lezés jövõ tavasszal kezdõdhet. S. K.

Szimpátia-tüntetés Szekszárdon is
„A bojkott-felhívás nem az újság, a magyar nép ellen irányult”

Népes tömeg gyűlt össze febru-
ár 13-án kora délután Szekszár-
don is: a Garay tériek a minisz-
terelnök Magyar Hírlap elleni
bojkott-üzenetén felháborodva
demonstráltak.

Gy. L.

A Garay téri tüntetõk, akik immár közel
800 napja gyûlnek össze esténként
Szekszárd központjában, felháborodá-
suknak adtak hangot, és szolidaritásu-
kat fejezték ki a Kossuth térre, a minisz-
terelnöki hivatal elé szervezett szólás-
és sajtószabadságért kiálló tüntetõkkel,
a Magyar Hírlap és az Echo Televízió új-
ságíróival. A napilapot a tolnai megye-
székhelyen reggel 8 órakor már egyet-
len újságárusnál sem lehetett fellelni,
néhány példányt kapkodtak egymástól
a demonstráción összesereglettek, me-
lyekhez még a hajnali órákban sikerült
hozzájutni a szekszárdi polgároknak.

A tüntetés szervezõi elmondták:
felháborítónak tartják, amit a minisz-
terelnök és társasága a sajtóval kap-
csolatban mûvel, kézi vezérléssel irá-
nyítva azt. A Széles Gábor és a Magyar
Hírlap által meghirdetett tüntetésrõl
szerda délután értesültek, és spontán
szervezték meg a helyi eseményt. Te-
lefonon, interneten adták tovább a
hírt, mivel intenzívebb toborzásra
már nem volt idõ – mondta el egy
tüntetõ újságunknak. A rendezvé-
nyen felszólalt a szekszárdi Garay téri
demonstrációk vezérszónoka, dr.
Tóth Csaba Attila, aki nem mellesleg a
Pörzsölõ, valamint az Éjjeli menedék
címû mûsorok vendége is volt már
korábban. Beszédet mondott többek

között a város Gazdasági és Mezõgaz-
dasági Bizottságának elnöke, Kõvári
László képviselõ is.

Dr. Tóth Csaba Attila rámutatott: a
Magyar Hírlapot leleplezõ, tényfeltáró
cikkei miatt kedvelik a szekszárdi ol-
vasók (is), ugyanakkor véleménye
szerint a miniszterelnök gyalázatos
bojkott-felhívása nem az újság, ha-
nem a magyar nép ellen irányult. „Ne-
künk ébresztõ kell még mindig?” –
tette fel a kérdést a megjelenteknek.
Mint azt a képviselõ kiemelte: miként
1956-ban, úgy 2006-ban is a hazugság
robbanása volt az, ami „kiverte a biz-
tosítékot” a magyar népnél. Egy tünte-
tõ, dr. Leitner Borbála felszólalásában
kérte az ellenzéki képviselõket, hogy
tegyenek meg mindent a jelenlegi el-
nyomó gépezet mielõbbi távozása ér-

dekében, majd hozzátette: szándéka
ellenére a Magyar Hírlap legnagyobb
menedzsere maga Gyurcsány Ferenc
volt, mivel alig két nap alatt 6000 (!)
új elõfizetõt nyert az újság.

Kõvári László képviselõ Bayer Zsolt
cikkét idézte, mikor „a betelt pohár-
ról” beszélt. Hangsúlyozta: a hazug-
ságtömeg, melyet a kormány a népre
áraszt, elviselhetetlenné vált, s a „több
pénzt az embereknek, több pénzt az
önkormányzatoknak” 2002-es MSZP-
s kampányígéret is hazugság volt, hi-
szen az önkormányzatok folyamatos
ellehetetlenítése zajlik. Két nemzeti
irányultságú televízió, valamint két
napilap tartja a lelket az emberekben,
akik mielõbb szeretnék – ahogy fogal-
mazott – a „regnáló söpredéket” kita-
karítani az ország vezetésébõl.

A szólás- és sajtószabadságért tüntettek

n Évrõl évre jelentõsen csökken a
mozilátogatók aránya. Szekszárdon pél-
dául ötezerrel ültek be kevesebben ta-
valy a filmszínházba, mint az azt meg-
elõzõ évben. 

Pék Jánosné, a mûvelõdési ház igaz-
gató-helyettese szerint a csökkenõ né-
zõszám országos, sõt világtendencia. A
filmnézési szokások nemcsak a pénz
hiánya, vagy az internetes letöltések mi-
att változtak meg, az emberek egyre in-
kább bezárkóznak. Pedig a megyeszék-
helyen digitális vetítés is van, kétmillió
forintos pályázati támogatásból vásá-
roltak ehhez szükséges eszközöket.

– A számítógépes rendszernek kö-
szönhetõen lehetõvé vált, hogy ma-
gyar és európai mûvészfilmeket a bu-
dapesti premierrel egy idõben mutas-
suk be. Ezzel együtt a hang és a kép
minõsége is jelentõsen javult – tájé-
koztatott az igazgatóhelyettes. Meg-
tudtuk azt is, hogy a szekszárdi a maga

vetítésenkénti 14,5 nézõs (!) átlagával
kifejezetten jól teljesít más, hasonló
méretû városok mozijaihoz képest.

A filmnézési szokások átalakulásá-
nak egyik nyertese viszont a megyei
könyvtár. A DVD-t kölcsönzõk száma
itt évrõl évre egy kicsivel nõ. Az intéz-
mény a maga magyar-, mûvész-, doku-
mentum- és oktatófilm gyûjteményé-
vel valódi hiányt pótol. Liebhauser Já-
nos, a könyvtár igazgatója elmondta,
olyan filmeket vesznek, amelyek húsz
év múlva is értéket képviselnek.

– A mai sikermozik többségét egy-
másfél év után elfelejti a közönség.
Azok a mûvek, amelyeket mi vásáro-
lunk, lassan hozzák be az árukat, vi-
szont nem érinti õket a piac hektikus-
sága – állítja az igazgató. Liebhauser Já-
nos hozzátette: ez a gyûjtemény nem-
csak a megyében egyedülálló, hiszen a
könyvtárközi kölcsönzések bizonyít-
ják: országos érdeklõdésre tart számot.

Mozi helyett bezárkózás?
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Menthetetlen Munkácsy-képek?
A világhírû magyar mûvész festményei a restaurátor szemével

Munkácsy Mihály a Siralomház-
tól a Miltonig eltelt nem egészen
nyolc esztendőben festett művei
már elkészültük után hihetetle-
nül gyors romlásnak indultak. 
Feketedni kezdtek. Ma már csak
sejthető eredeti jellegük, színeik,
részletgazdagságuk.

Kovács Etelka

Errõl és a Munkácsy-képek más állag-
megóvási, restaurálási kérdéseirõl be-
szélt vetítéssel színesített elõadásában
február 12-én Velledits Lajos, aki 1984-
1987 között a Magyar Nemzeti Galéria
osztályvezetõ restaurátoraként a min-
denre kiterjedõ, úgynevezett „aszfaltos
vizsgálatokat” végezte a galéria teljes
Munkácsy-képállományán.

A vizsgálatok során kiderült, hogy
a képek egy csoportján lényegesen
lehet javítani. Ezek közé tartozott a
Tépéscsinálók, a Zálogház és a Mûte-
rem, amelyek az elsötétedett lakkré-
teg eltávolítása után kivilágosodtak.
A többi festményt viszont jó, ha a je-
lenlegi állapotában sikerül megõriz-
ni. Rengeteg röntgenfelvételt készí-
tettek a képekrõl, ezek számos érde-
kességet mutattak. Láthatóvá vált,
Munkácsy hogyan építette fel mûve-
it. Megállapították például, hogy a
mûvész feleségének portréján kiala-
kult csúnya, a formákat nyomon kö-
vethetetlenné tevõ, krokodilpáncél-
szerû felület azért jött létre, mert a
„két ülésbõl” festett kép modellje elõ-
ször egy sötét mellényt viselt fehér
blúzzal, másodszor egy nagyobb de-

koltázst mutató ruhát, így az egész fe-
hér blúzt át kellett festeni a Mun-
kácsy által alapozáshoz használt sötét
színû masszával, majd erre modellál-
ni a testszíneket. A festészeti iskolák
szabályai szerint vastagon felvitt
ólomfehér nagyon stabil kötést ered-
ményez, amin nem tud változtatni ez
a sötét színû massza, a vékonyan fel-
vitt sötét részek viszont tûnnek el.

Ahogy Munkácsy mondta, a
„bitümöt” használta alapozáshoz.
Ezt a barna masszát több rétegben,
vastagon kente fel. A még aszfaltala-
pozással készült Siralomház eladása
után a mûvész átköltözött Párizsba,

ahol változott az anyaghasználata.
Még fellelhetjük az aszfaltot, lenolaj-
jal erõsen hígítva, masztix gyantával
és terpentinnel. A Tépéscsinálókban
azonban egyáltalán nem találjuk
meg az aszfaltot, ehelyett méhviaszt
alkalmazott a legnagyobb mennyi-
ségben. A következõ képekben ez az
alapozás ismétlõdik. A lenolaj szára-
dása során oxigént vesz fel, ezzel a
térfogata 30-40 százalékkal megnõ,
majd ugyanennyivel összezsugoro-
dik, és „összegyûri” a felvitt alapo-
zásréteget. Ez a folyamat rontja a
Munkácsy-képeket. Kialakulnak a
Munkácsyra jellemzõ korai repedés-

hálók, amelyek a kötõanyag száradá-
sakor lépnek fel.

A XIX. századból ránk maradt fes-
tészeti „receptgyûjteményekben” két
Munkácsyéhoz hasonló alapozást ta-
lálunk. Ezek alkotóelemei közül a
méhviasz terpentinben, illetve alko-
holban oldható, a gumiarábikum pe-
dig vízben, tehát nem alakulhat ki be-
lõlük stabil vegyület. Ha a festékréteg
instabil alapozásra kerül, megindul a
mozgása az alapozással együtt, ezért
veszítünk el egy csomó részletet.
Megismerték azokat az anyagokat,
amelyek a Munkácsy-képeknél a ká-
rosodást okozzák, de hiányoznak a
modellkísérletek ezek romlási folya-
matának feltérképezéséhez. A kuta-
tás 1987-ben leállt.

Maga Munkácsy is észrevette képei-
nek gyors pusztulását, ezért változta-
tott anyaghasználatán. Miután felha-
gyott a festmények romlását okozó asz-
falt tartalmú alapozás alkalmazásával,
magyar tárgyú képeket már nem fes-
tett. A szalonok világának festõiségét,
megcsillanó fényeit vitte vászonra.

A XIX. században a festõ céhmes-
terbõl önálló mûvészegyéniséggé
nõtte ki magát, akadémiákon szerezte
ismereteit. Már nem támaszkodott a
céhes hagyományokra, de még a XX.
század elején megjelenõ festészeti
anyagtant sem tehette magáévá. Eb-
ben az idõszakban fordulnak elõ ilyen
furcsa kötõanyagok, egymásnak ado-
gatott „konyhareceptek”. Mindez egy
olyan festõi felfogással is párosult,
amely szerette a sötét, rejtelmes, ro-
mantikus hangulatokat.

Munkácsy Mihály Zálogház címû festménye az elsötétedett
lakkréteg eltávolítását követõen „kivilágosodott”

A Mohácsi kézmûves mesterek
2009 címmel kedden délután az Ily-
lyés Gyula Megyei Könyvtárban
megnyílott fotókiállításon Szökõcs
Béla az élõ népszokást és a maszkfa-
ragó mestereket mutatja be képein.
A számos érdeklõdõ figyelmébe dr.
Balázs Kovács Sándor néprajzkutató
ajánlotta a fényképeket, a kellõ han-
gulatot a Bartina Zenekar teremtet-
te meg.

A télûzõ eredetmagyarázattal és
a törökök elûzését felemlegetõ mí-
tosszal egyaránt büszkélkedõ, má-
ra nemzetközi karnevállá szélese-
dett busójárás az idei évben febru-
ár 19-tõl 24-ig tart. Körülményei-
nek, hátterének eddig kevéssé is-
mert jelenségeivel ismertet meg
Szökõcs Béla fotósorozata, amely
március 10-ig látható a könyvtár
portagalériáján.  - k p -

Busómaszkok és készítõik
Fotókiállítás nyílt a megyei könyvtárban

ZENESAROK

FIATAL TEHETSÉGEK

A KAMARAZENEKAR ÉLÉN

A Szekszárdi Kamarazenekar folytatja
a fiatal tehetségek támogatását, felka-
rolását, amely az elmúlt években ha-
gyományává vált. A Filharmónia Dél-
dunántúli Kht. és a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Háza kö-
zös rendezésében a kamarazenekar
február 24-én (kedd) 19.30 órakor a
Garay gimnázium dísztermében tartja
koncertjét. Jegyek 1000 Ft-os áron a
helyszínen válthatók.

Közremûködnek: Szilágyi Anna
(hegedû), Szabó Laura (gordonka),
Ács Dávid és Dobszay Péter (orgona).
Mûvészeti vezetõ: Földesi Lajos.

NÖVENDÉKHANGVERSENY

A ZENEISKOLÁBAN

A Liszt Ferenc Zeneiskola február 24-
én (kedd) 17.30 órai kezdettel rendezi
soron következõ koncertjét, melyen
többek között Pachelbel, Kabalevsz-
kij, Sosztakovics, Szordikovszki, Car-

doso és Chopin darabjai csendülnek
fel a tanulók elõadásában. 

FAFÚVÓSOK FARSANGI

KAVALKÁDJA

Könnyed hangulatú, farsangi koncert-
re várják a zeneszeretõket február 26-
án (csütörtök) 18 órára a Liszt Ferenc
Zeneiskola nagytermébe. Az intéz-
mény fúvós növendékei és a tansza-
kon tanító kollégák csupa könnyed ze-
nedarabbal készülnek: Doppler, Popp,
Johann Strauss, Debussy és Horovitz
mûveit mutatják be. A belépés mind-
két programra ingyenes, a szervezõk
mindenkit szeretettel várnak!

FELHÍVÁS

Újjáalakult a Szekszárdi Madrigálkórus
Egyesület vezetõsége. A tagság elfogad-
ta a 2009. évi programot, amelyben
több közcélú hangverseny és a spittali,
rangos nemzetközi kórusversenyre va-
ló utazás is szerepel. E célok megvaló-
sításához kérik a kórusmuzsika kedve-
lõinek támogatását. Adószámuk:
19233095-1-17.

Balázs Kovács Sándor néprajz-
kutató nyitotta meg a tárlatot
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Töttős Pali bácsi a maga 88 és
fél évével (július elsején tölti be a
89-et) újabb jeles jubileumra ké-
szül: a Politikai Foglyok Országos
Szövetsége megyei szervezete –
melynek 1998 óta elnöke – meg-
alakulásának huszadik évforduló-
jára készül.

Bálint György

Február 24-én lesz húszéves a PO-
FOSZ, egy nappal késõbb pedig a
kommunista diktatúra üldözöttjeire,
áldozataira emlékezünk minden év-
ben. Töttõs Pál gyorsan hozzáteszi:
lesz ám megyei ünnepség is 28-án,
már meg is szervezte. Az esemény
fénypontjának számít hét újabb me-
gyei „56-os” állami kitüntetése, amit õ
ad át. Az ünnepi szónok Deák Gábor
lesz, beszédet mond a megyei közgyû-
lés alelnöke, dr. Pálos Miklós is.

Pali bácsi emlékképeiben sokszor
megelevenedik az 1988-as esztendõ,
amikor a változás szele már érzõdött,
de azért szervezkedni a gumibotok, a
bukófélben levõ kommunista rezsim
kiszámíthatatlan reagálása mellett le-
hetett csak, vállalva a szankcionálás, a
büntetés ódiumát. Mint mondja: na-
gyon izgalmas, számára sikerélmé-
nyekkel teli esztendõ volt ez, aminek
gyümölcseként az országban elsõ-
ként Tolnában szervezõdött meg az
akkor még nem létezõ POFOSZ. Hely-
történészek, politikatörténettel fog-
lalkozók, figyelem: a szekszárdi vete-
ránok négy hónappal megelõzték az
országos szervezet zászlóbontását!

Szekszárdon tartották
az elsõ legális
'56-os megemlékezést

– A lakitelki elsõ, sátras megmoz-
dulások idején mi magunk is szervez-
kedtünk: 1988-ban létrehoztuk a mi
kis többpárti kerekasztalunkat. A kis-
gazdák részérõl Kapitány Feri meg

én, az MDF-bõl Say Pista, a szociálde-
mokratáktól Kis Pál Pista volt jelen,
de ott volt az átalakulás elõtt álló
MSZMP is, amit az új megyei vezetõ,
Jánosi Gyuri képviselt. Akkor még il-
legálisnak tekinthetõ gyülekezésünk
hírére lejött hozzánk a késõbbi MDF
szekszárdi származású politikusa,
Csengey Dénes is, majd Petõ Iván az
SZDSZ-tõl. Mindketten kitartásra, a
politikai megalkuvás elvetésére biz-
tattak, no és arra, hogy elsõsorban
helyi ügyekkel foglalkozzunk. Szer-
vezzük, segítsük elõ a békés rend-
szerváltást.

– Találkoztak-e valamiféle ellenál-
lással az itteni állampárt részérõl?

– Nem, mert az új megyei vezetõ,
Jánosi György már abszolút mást kép-
viselt, mint az elõdei. Nyitott volt a vál-
tozásokra, az õ – meggyõzõdésem,
hogy szociáldemokrata – értékrendje

sokat segített abban, hogy 1988-ban a
Béla király téren megtarthassuk az or-
szágban valószínûleg elsõ legális, en-
gedélyezett '56-os megemlékezést, a
velejáró kopjafaállítást a mai Szent
László-szobor helyén. Vagy ötezren
voltak az ünnepségen, ahol a Szek-
szárdi Nemzeti Forradalmi Bizottság
volt elnöke, dr. Tóth Lajos mondta az
ünnepi beszédet. Nem volt egyszerû
dolog ennek létrejötte, hiszen ekkor a
rendõrség még szigorúan leszerelte
az ilyen megmozdulásokat, az újság-
ban hetente olvashattunk errõl.

A már említettekkel megkerestük
az akkori tanácselnököt, Kovács Já-
nost, és kértük, hogy vigye az akkori
testület elé, szavazzák meg. Elõfordul-
hatott volna az elutasítás, de nem kis
örömünkre ennek éppen az ellenke-
zõje történt. Megelõzve szinte min-
denkit az országban, elõrevetítve a
rendszerváltást, megelõzve négy hó-
nappal az országos POFOSZ megala-
kulását. Megszereztük a rendõrségi
engedélyt is. Õk biztosítást a rendez-
vényhez nem adtak, de mi negyven
fõvel megszerveztük magunkat, így
semmi gond nem merült fel az ün-
nepség alatt. Nekem a legfelemelõbb
emlékem, élményem volt ez az ese-
mény a rendszerváltás éveiben. Gyak-
ran eszembe jut, felidézem.

– Ebben és az ezt követõ esztendõ-
ben 68-69 évesen akarva-akaratla-
nul belekerült az országos politi-
kai vérkeringésbe. Kisgazda akti-
vistaként igen gyakran megfordult
a fõvárosban is.

– Nemcsak ott, hanem a Lakitelek
mellett emlegetett Balatonszárszóra is

többször is elmentem. Itt találkoztam
Antall Józseffel, a késõbbi miniszterel-
nökkel. Aztán meg Pesten többször is.
Igen, a történelmi, a Kovács Béla-féle
kisgazdapárt újjászervezésén dolgoz-
tunk. Emlékszem, Kapitány Ferivel el
is utaztunk Budapestre. Mentünk a
Belgrád rakpart 24-ben található szék-
ház felé, de már híre ment, hogy civil
ruhás õrök nem engednek be senkit.
Antall Jóska sem tudott bemenni, be-
várt bennünket. Neves útitársunk, aki
a történelmi kisgazdapárt újjászerve-
zéséért is dolgozott, figyelemmel kí-
sérte az e tekintetben a háttérben zaj-
ló fejleményeket, gyorsan kijelentette:
új kisgazdapártnak nem kell megala-
kulnia, hiszen a régit nem szüntette
meg senki. Kisgazda sorskérdések
ügyében tanácskozni – mivel a párt
székházába nem tudtunk bemenni –
a legendás Pilvax Kávéházba men-
tünk, velünk tartott Antall is. Családi
indíttatás, neveltetés okán is nagyon
érdekelte a párt újjászervezõdése. Ka-
pott is vezetõi felkérést tõlünk, akik
az ország számos megyéjébõl érkez-
tünk, de ekkor õszintén közölte ve-
lünk, hogy e tekintetben már az MDF
irányába elkötelezte magát.

Töttõs Pál a húszéves jubileum
okán fájdalmasan szép megemléke-
zést szeretne. A felkért szereplõk
már igent mondtak. Egy kicsit azért
egyedül érzi majd magát Tolna me-
gye „legöregebb politikusa”. A Nem-
zeti Forradalmi Bizottság 14 itteni
tagjából – nevük a városháza elõteré-
ben található emléktáblán olvasható
– már csak egyedül õ vehet részt az
ünnepségen. Pali bácsi imádkozik
majd a többiekért is!

Pali bácsi katartikus emlékei
Jubileumi ünnepségre készül a POFOSZ megyei szervezete

Töttõs Pali bácsi közel a 89-hez is aktív: most éppen a POFOSZ jubileumi ünnepségét szervezi
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Koszorúzás a városháza ‘56-os emléktáblájánál
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HOLLÓS-EMLÉKÉV

Elindult a Hollós László-emlékév
Júniusban, születése 150. évfordulóján díszpolgárrá avatják városunk neves szülöttét

Február 17-én, kedden sajtótájékoztatóval és
koszorúzással hhivatalosan is megkezdődött
a dr. Hollós László-emlékév Szekszárdon.

F. L.

A közgyûlés döntése értelmében – születésének 150.
évfordulója alkalmából – 2009-ben Szekszárd emlék-
évvel tiszteleg a város világhírû – idehaza mégis ke-
véssé közismert – természettudós szülötte, dr. Hol-
lós László munkássága elõtt. Az emlékév tartalmas,
színvonalas és igazán színes programkínálatát ked-
den sajtótájékoztató keretében a városházán ismer-
tették a szervezõk.

Az eseményen dr. Haag Éva alpolgármester adta
át az emlékév rendezvényeit koordináló bizottság
tagjainak megbízóleveleiket. A programsorozat cél-
ja, hogy a gyerekektõl a felnõttekig minél szélesebb
körben ismerjék meg a polihisztor és gombatudós,
a hazai szarvasgomba-kutatás alapjainak megterem-
tõje, dr. Hollós László munkásságát. A legrangosabb
eseménynek az az emlékülés ígérkezik, amelynek
június 18-án – egy nappal Hollós születésnapja elõtt
– a Tudományos Akadémia nagyterme ad otthont.
Ott adják majd át az általános iskolások vetélkedõjé-
nek, valamint a rajz- és fotópályázat gyõzteseinek a
díjakat. Az emlékév során lesz kiállítás, emléktúra és
több elõadás az akadémikus sokszínû életmûvérõl.
Gombászösvényt neveznek el Hollós Lászlóról, és
Szekszárdon tartja európai lovagrendjeinek ünnepi
ülését a Szarvasgomba (TRIFLA) Világszövetség.
Nem marad ki a programból a természetjárás és a

gasztronómia sem. Lesznek szarvasgombás borgála
vacsorák és ilyen ételeket kínál több szekszárdi étte-
rem. Receptgyûjtési akciót is hirdettek, s a beérke-
zõ gombás receptek akár kiadványként is megjelen-
hetnek. Az életmû beépül a városi nagyrendezvé-

nyek, így a Szent László-napok és a szüreti fesztivál
programjainak sorába.

A megyeszékhely közgyûlése június 19-i ünnepi
ülésén posztumusz díszpolgári címet adományoz
dr. Hollós Lászlónak.
Az évindító sajtótájékoztatót követõen halálának 69.
évfordulója alkalmából az emlékbizottság tagjai és
dr. Hollós László tisztelõi megkoszorúzták az újváro-
si temetõben a tudós síremlékét.

Gombás recepteket
gyűjtenek
A Nõk Szekszárdért Közhasznú Egyesület felhí-
vást intéz mindazokhoz, akik (szarvas)gombás
ételreceptek beküldésével kívánnak hozzájárulni
a 150 éve született dr. Hollós László természettu-
dós, akadémikus jubileumának méltó megünnep-
léséhez.
A legkülönlegesebb receptet könyvajándékkal ju-
talmazzák, az átadásra december 9-én 17 órakor
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum könyvtártermé-
ben kerül sor.
A beküldött recepteket a Szekszárd város honlap-
ján (www.szekszard.hu) és a Szekszárdi Vasár-
nap hasábjain is olvashatják.
A recepteket az alábbi címre várják:
7100 Szekszárd, Cseri J. u. 64.,
vagy nokszekszardert@gmail.com

Dr. Hollós László (1849-1940)

2009. FEBRUÁR 26. 15 ÓRA

MEGYEI TERMÉSZETISMERETI
VERSMONDÓ VERSENY

Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház (Szekszárd, Szent István tér 10.)

MÁRCIUS 6. 14.30

BEMUTATÓ SZARVASGOMBA-KE-
RESÕ KUTYÁVAL

Helyszín: Sötétvölgy

MÁRCIUS 20. 19 ÓRA 

SZARVASGOMBÁS BORGÁLA VA-
CSORA HOLLÓS LÁSZLÓ NYOMÁ-
BAN

Helyszín: Sió étterem (Sió Motel)

MÁRCIUS 27. 10 ÓRA

TANÖSVÉNY AVATÁSA HOLLÓS
LÁSZLÓ TISZTELETÉRE

Helyszín: Keselyûs

ÁPRILIS 17. 19 ÓRA

SZARVASGOMBÁS BORGÁLA VA-
CSORA HOLLÓS LÁSZLÓ NYOMÁ-
BAN

Helyszín: Sió étterem

ÁPRILIS 20-30.

KIÁLLÍTÁS ÉS JÁTSZÓHÁZ HOL-
LÓS LÁSZLÓ ÉLETMÛVE JEGYÉBEN

Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház

MÁJUS 1. 10 ÓRA

ISMERKEDÉS A PÖRBÖLYI ARBO-
RÉTUM ÕSHONOS NÖVÉNYGYÛJ-
TEMÉNYÉVEL

Helyszín: Ökoturisztikai Központ,
Pörböly

MÁJUS 9. 10 ÓRA

A RÉTI ISZALAG – HOLLÓS LÁSZ-
LÓ-EMLÉKTÚRA

Helyszín: Taplósi-Holt-Duna

MÁJUS 25. 15 ÓRA

HOLLÓS LÁSZLÓ-GOMBÁSZÖS-
VÉNY AVATÁSA

Helyszín: Gurovicai erdészház

JÚNIUS 5. 9 ÓRA

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK VETÉL-
KEDÕJE HOLLÓS LÁSZLÓ EMLÉKÉ-
RE (döntõ)

A RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZATOK
ÉRTÉKELÉSE

Helyszín: Garay János Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 78.)

JÚNIUS 18. 10 ÓRA

JUBILEUMI EMLÉKKONFEREN-
CIA 

Az általános iskolások vetélkedõjé-
nek, valamint a rajz- és fotópályázat
nyerteseinek díjazása. Kiállítás a díj-
nyertes pályamunkákból

Helyszín: Magyar Tudományos Aka-
démia (Budapest, Roosevelt tér 9.) 

JÚNIUS 19. 14 ÓRA

ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS: HOLLÓS
LÁSZLÓ POSZTUMUSZ DÍSZPOL-
GÁRRÁ AVATÁSA

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
díszterme (Béla király tér 8.)

JÚNIUS 19. 15.30

HOLLÓS LÁSZLÓ-EMLÉKHELYEK
MEGKOSZORÚZÁSA

Helyszín: Babits M. u. 11., Mátyás ki-
rály u. 46., újvárosi temetõ 

JÚNIUS 27. 14-22 ÓRÁIG

SZARVASGOMBA -DICSÉRET
SZENT LÁSZLÓ-NAPON 

Hollós László emlékdélután Haydn
muzsikával a könyvtár udvarán

Mit tudunk a szarvasgombáról?
Óriás keresztrejtvény ajándékokkal

A périgordi tündér – francia ere-
detmonda a szarvasgombáról

Kiállítás és elsõ nyilvános bemuta-
tó Hollós László szépírásaiból

20 órától szabadtéri filmvetítés
Helyszín: Illyés Gyula Megyei

Könyvtár (Széchenyi u. 51.)

JÚNIUS 28.

A SZEKSZÁRDI SZENT LÁSZLÓ-
NAPI VIGADALOM KERETÉBEN

„Ünnepi Országlás és Hódolatfoga-
dás”: a Szarvasgombász Szövetség fel-
vonulása

Az éttermekben szarvasgombás
ételkülönlegességek kínálata

Helyszín: Béla király tér

HOLLÓS LÁSZLÓ-EMLÉKÉV FOLYAMA-

TOS PROGRAMJAI

Szarvasgombával készülõ étkeket
kínál állandó választékként étlapján a
Vendéglátók Kerekasztala Szekszár-
dért Egyesület szervezésében

Aranykulacs kisvendéglõ (Nefe-
lejcs köz ), Fõispán étterem (Béla ki-
rály tér 1.), Húsvasaló étterem (Rákó-
czi u.10.), Szász sörözõ és étterem
(Garay tér 18.)

HOLLÓS LÁSZLÓ-EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Helyszín: Garay János Általános Is-
kola és AMI (Szekszárd, Zrínyi u. 78.)

A dr. Hollós László-emlékév elsõ féléves programjai



Kevesen tudjuk, hányféle munka
folyik a laboratóriumokban a nap
huszonnégy órájában.

N. S.

Természetesnek vesszük, hogy ha kór-
házba kerülünk, és sürgõsségi ellátás-
ra szorulunk, a lehetõ leghamarabb,
nem ritkán hatvan percen belül érke-
zik a megbízható eredmény a labor
munkatársaitól. Éjjel-nappal. Érdemes
pár perc erejéig hálával gondolni azok-
ra, akik ily módon járulnak hozzá
gyógyulásunkhoz! Folyamatos, nagyfo-
kú precizitást, gondosságot, napra-
készséget kíván ez a dolgozók részé-
rõl.

Dr. Székelyi Katalin irányítása alatt
három vegyész, egy biológus és tizen-
nyolc, a munkaterületek és mûszakok
között rotációs rendszerben tevé-
kenykedõ szakképzett asszisztens dol-
gozik. A fõorvos asszony büszke elkö-
telezett munkatársaira, hiszen mind
az egyetemi, fõiskolai, mind a közép-
fokú végzettségû kollégák igen speci-
ális képzésben részesültek, többéves
gyakorlatuk pedig kifinomultan érzé-
kennyé tette õket a kapott eredmé-
nyek értékelésére. A klinikum igénye-
it és a beteg érdekeit mindig szem
elõtt tartva rendkívüli
felelõsséggel kell vé-
gezniük munkájukat.
Laborvizsgálatok nél-
kül elképzelhetetlen
számos diagnózis felállítása, a majdani
kezelési lehetõségek valamelyike mel-
letti döntéshozatal, a krónikus beteg-
ségek nyomon követése, vagy egy 
akutan fellépõ kór kiderítéséhez
szükséges „feladvány” megoldása.
Évek óta mintegy százötvenféle kü-
lönbözõ vizsgálatot végeznek az osz-
tályon: a teljesség igénye nélkül né-
hány fõ diagnosztikus terület: vérkép
vizsgálatok sejtdifferenciálással, több-
féle vizeletvizsgálat, onkológiai beteg-
ségek szûrõ- és kontrollvizsgálatai,
máj-, vese- és cukorbetegek gondozá-
sához szükséges meghatározások,
gyulladásos paraméterek követése, a
csontritkulás terápiájának ellenõrzé-
se, veleszületett trombózishajlam ki-
szûrése, véralvadási paraméterek
kontrollja, lisztérzékenység diagnózi-
sának alátámasztása, légúti és táplál-
kozási allergének kimutatása. 

Fõorvos asszony volt olyan kedves,
és ottjártunkkor bepillantást enge-
dett egy különös varázsvilágba. Ahol
ember nagyságú és még nagyobb,
precíziós robottechnikával mûködõ
automaták végzik az analízist, mér-
nek, összehasonlítanak, eredményt

szolgáltatnak. Né-
hány mikroliter –
gombostûfejnyi
mennyiségû –
vérmintákból ké-

pes a gép akár tíz-tizenöt mérendõ
paramétert is meghatározni úgy,
hogy minden egyes részfolyamat után
pipettorait tökéletesen tisztítja. A na-
pi rutinban szekundumok alatt szá-
mok százait küldik az automaták a la-
borrendszer komputereibe, kialakít-
va ezzel egy-egy páciens leletét. Ezek a
rendkívül drága, több tízmillió forin-
tos robotok, akár hét-nyolc évig is, fo-
lyamatos üzemben kell, hogy szolgál-
ják a központi laboratórium óriási
vizsgálatszámú munkáját. A gépek
melletti helyiségben naponta több
száz vérmintát válogatnak, azonosíta-
nak, készítenek elõ a feldolgozásra.
Zsong az épület, ami korántsem meg-
lepõ, végtére is az ezer ágyas kórház
valamennyi betegének vér-, vizelet-,
seb-, torok- és egyéb mintája külön-
külön vizsgálati utat jár be, minden
vizsgálati igényt fel kell dolgozniuk, a

lehetõ leghamarabb eredményt szol-
gáltatni. A kórházi ellátás mellett ter-
mészetesen a környék járóbetegei-
nek, háziorvosi körzeteinek labor-
vizsgálatai is itt készülnek, ami na-
gyobb hányada is az osztály teljesít-
ményének, mint a fekvõbetegeknek
végzett vizsgálatok. Az úgynevezett
„mintaráhordásos rendszer” kereté-
ben a megye több településérõl heti

rendszerességgel szállítanak mintá-
kat, ami azt jelenti, hogy a vérvétel a
betegek lakóhelyén történik, a házior-
vos elektronikusan kapja meg az
eredményt, megkímélve a páciense-
ket az utazástól és rendelõintézeti sor-
ban állástól.

A vérminták feldolgozási folyamata
irányított rendszer szerint, az esetle-
ges egyedi (pl. sürgõsségi) kérések fi-
gyelembe vételével történik. Az egye-
di, bárkódos vércsövek használatával
biztonságossá tehetõ a betegazonosí-
tás, a nagy sebességgel dolgozó auto-
maták az asszisztencia felügyeletével
számítógépekre továbbítják a renge-
teg adatot. Segítségükkel volt elérhetõ
a már-már hihetetlen teljesítmény: a
január eleji idõszakban elõfordult,
hogy egyetlen napon tizenkétezer(!)
vizsgálatot kértek tõlük, ekkor három-
száznál is több beteg fordult meg a
rendelõintézetben

Bevett gyakorlat, ha a laboratóriu-
mi eredmény életveszélyes értéket je-
löl, azonnal telefonálnak a körzet asz-
szisztensének, aki felveszi a kapcsola-
tot a beteggel, így gyors beavatkozás-
sal élet menthetõ! Óriási segítség a la-
boratórium dolgozóinak, az ellátó
szakorvosnak és a beutaló háziorvos-
nak szintúgy az internetes kapcsolat!
Napjainkban a háziorvosok az ered-
mény megszületését követõen a rövid
idõn belül megkapják online módon
a vizsgálati eredményeket!

Dr. Székelyi Katalin meséli, hogy
már az egyetem éveiben vonzotta a
biokémia, a mikrobiológia. Gyakorla-
tilag e hivatás valahány szegmensét
izgalmasnak tartja, fontos, hogy a be-
tegellátás részének érezzük magun-
kat, ne technikai „kiszolgáló egység-
nek”. Ez a munka csak rendkívüli fe-
lelõsségtudattal és empátiával valósít-
ható meg. Minden „vérvételi csõ mö-
gött” a saját egészségéért aggódó be-
teg és a kezelõorvos munkáját kell
megérezni, ami a munkatársak napi
„filozófiája”. Munkánk legszebb ré-
sze, amikor a laboratóriumi orvosnak
egy úgymond elõre nem látható diag-
nózist kell felállítania a kapott mintá-
ból, más, további a kolléga által nem
kért vizsgálatok elvégzésével „tovább
viheti” a diagnosztikus utat, segíthet,
ajánlhat, konzultációjával együtt gon-
dolkodva részese lehet a beteg veze-
tésének.

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Rendhagyó társalgás zajlott kedd délelõtt a Balassa János Kórház köz-
ponti laboratóriumának fõorvosi irodájában. Dr. Székelyi Katalinnal, az in-
tézményi részleg osztályvezetõjével beszélgettünk. Már csak azért is ne-
héz az elhangzottakat a tisztelt olvasók elé tárni, mivel erõsen eltérnek

eddigi témáinktól. Nevezetesen nem egy adott betegséget járnak körbe,
annak tüneteirõl, lefolyásáról és kezelésérõl esik szó, hanem jóval össze-
tettebb, sokrétûbb jelen kérdéskörünk. A központi labor munkájával
igyekszünk megismertetni rovatunk olvasóit.

Gáspár Judit vegyész egy modern, Olympus márkájú klinikai-ké-
miai analizátor készüléket mutat mûködés közben

Budapesten, a
Semmelweis
Orvostudomá-
nyi Egyetemen
szerzett diplo-
mát 1989-ben.
Laboratóriumi
Diagnosztikai
Vizsgálatokból

tett szakvizsgát 1996-ban.
Az erre épülõ klinikai mikrobiológiai
szakvizsgáját 1999-ben szerezte
meg. Érdeklõdésének fókuszában
az elmúlt években tapasztalt nagyfo-
kú baktérium-rezisztencia áll. 
Szabadidejében szívesen ismer-
kedik más népek kultúrájával. Férje
állatorvos.

Dr. Székelyi Katalin
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Dr. Székelyi Katalin
osztályvezető főorvos

Közérthetõen a központi
laboratórium munkájáról

Egyetlen napon ti-
zenkétezer vizsgá-
latot kértek tőlük.”
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Közös a siker, de közös a kudarc is

Rendhagyó randevúvendégeim egy férfi és egy nő: Rékasi Károly és
Détár Enikő közkedvelt színész házaspár. Február 17-én a Babits
Mihály Művelődési Házban másodszor is telt ház előtt játszották a
„Jelenetek egy házasságból” című színdarabot. A tapsviharral jutal-
mazott előadást követően az öltözőben beszélgettünk, miközben
színpadi házaspárból igazivá változtak át. Vagy nem is volt szükség
az átváltozásra?!

Egy férfi:
Rékasi Károly

Egy nõ:
Détár Enikõ

– Ingmar Bergman világhírû,
1973-ban készült filmjének színpa-
di változatát az egész világon is-
merik, játsszák. Önök az elsõk,
akik a kétszereplõs darabot úgy
keltik életre a színpadon, hogy az
életben is házaspárok…

– Valóban az elsõk vagyunk, akik
megvásároltuk a német rendezõnõtõl
a jogot erre. Saját finanszírozásban,
Balatoni Mónika rendezõvel állítot-
tuk színpadra, s ma már elmondhat-
juk, hogy egy éve sikerrel járjuk vele
az országot.

– Bevallom, féltem attól, hogy az elõ-
adás közben a férj, Johan szerepét
alakítva majd „elõjön” Bartha Zsolt
a Barátok közt címû sorozatból.
Nem így történt. Egy férfit láttam,
boldogan, boldogtalanul, esetlenül.
Arra gondoltam, Rékasi Károly ma-
gát adja, miközben nagyszerûen
formálja meg Johan szerepét…

– Számomra ez természetes. Min-
den szerepnek a saját egyéniségem, s
önmagam az alapja, hiszen abból táp-
lálkozom a szerepeimben, ami va-
gyok. Az én mozdulataim, az én rezdü-
léseim, megélt pozitív és negatív él-
ményeim, amelyekbõl felépítem a
szerepemet.

– A darab a szeretetrõl, szerelemrõl
és taszításról, a szerelem éveket, év-
tizedeket átívelõ létérõl szól, néha
nagy igazságokat kimondva egy-
szerû szavakkal, s idõnként a fáj-
dalmat is humorral fûszerezve…

– A szerelem sok mindent elfed, mi-
közben átéljük a legforróbb fázisát,
nem látunk meg bizonyos dolgokat
igazán tisztán. S amikor a szerelem le-
cseng, akkor az út kétfelé válhat a há-
zaspárok életében. Ha az idõ hoz új,
izgalmas élményeket, akkor érdemes
továbbra is együtt maradni, ha nem,
akkor minden megszokássá válik,
amit lehet ugyan folytatni, de kérdés
érdemes-e? A darab is egy tökéletes-
nek látszó házasság megromlásáról
szól, amely csak akkor derül ki, ha mé-
lyebbre ásunk, ha valami megzavarja
ezt az állóvizet – esetünkben egy har-

madik megjelenése –, viszont azon
túlmenõen szól arról is, hogy bizo-
nyos esetekben a szakítás sem jelent
végleges válást. 

– Elõnyt jelent az önök számára,
hogy ezt a nehéz, sok érzelmi húrt
megpengetõ szerepet házaspár-
ként játsszák el?

– Amennyi elõnye van, annyi hátrá-
nya is. Miután ismerjük egymás min-
den rezdülését, ezért könnyebb, miu-
tán ismerjük egymás minden rezdülé-
sét, ezért nehezebb. 

– A két szekszárdi elõadást nézve,
valamint az országos sikert hall-
va, jó választás volt ez a színdarab.
A következõ közös munkájukról
mit tudhatunk?

– Egy zenés irodalmi estet szerve-
zünk, amelynek március 5-én lesz a
bemutatója, s amelyben vers, próza
és ének váltja majd egymást. Az élet
nagy eseményeirõl szól, híres mûvé-
szek alkotásain keresztül.

– Színházban játszik, televízióban
dolgozik, emellett anya és feleség.
Nehéz ennyi szereppel megbirkóz-
ni, s közben fittnek, fiatalosnak
maradni? 

– Nem gondolom, hogy könnyebb,
vagy nehezebb dolgom lenne, mint
bármelyik feleségnek, aki dolgozik, s
közben gyermeket is nevel. A mi há-
zasságunkban természetes – sokszor
látom, hogy a környezetemben nem
–, hogy aki ráér, az végzi el a házimun-
kát, vagy éppen foglalkozik a gyere-
kekkel. Egy hivatást választottunk,
tudjuk mit jelent a másiknak egy-egy
próba, fellépés, vagy bármilyen színé-
szi munka.

– Több mint húsz éve házasok. Fér-
jével a színdarab kapcsán beszél-
tünk a szerelemrõl s szeretetrõl, az
összetartozásról. Ennyi év után ön
mit szeret a férjében a legjobban?

– Nincs legjobban, ugyanis min-
dent. A figyelmességét, a gondoskodá-
sát, a gyermekeinkhez való viszonyát,

azt, hogy mindent megtesz, hogy ösz-
szetartsa a családot.

– Mindketten sikeresek. Ön sokat
van színpadon, láthatjuk a televízi-
óban, viszont tagadhatatlan, hogy
férjét Bartha Zsolt szerepében a so-
rozatnak köszönhetõen többen is-
merik… 

– Ez természetes, hiszen ugyan
több mint 700 elõadásban szerepel-
tem a Macskák címû darabban, de ha
ezt beszorozzuk a nézõk számával,
akkor sem lehet összehasonlítani 
azzal, hogy a Barátok közt-ben „Ka-
rit” másfél-két millióan látják egy-egy
este. 

– Van, lehet szakmai féltékenység
házasságon belül?

– Az elsõ idõben büszke voltam rá,
ugyanakkor bevallom, iszonyúan fél-
tékeny egy-egy kolléganõmre. Eleinte
néha nem esett jól az õ nagy népsze-
rûsége, aztán ahogy múltak az évek ez
megszûnt, s ma már együtt örülünk a
sikernek, s egymást cibáljuk ki a ku-
darcokból. Miután nem egészen fiata-
lon lettünk népszerûek, ezért már
tudjuk, hogy a siker bármelyik pilla-
natban véget érhet. Mert kinek mi a
siker? Felismernek az utcán? Sokat
szerepelsz a televízióban? Jó szerepe-
ket játszol a színházban? A siker lehet
látványos és rövid életû, és lehet ke-
vésbé látványos, de hosszan tartó. Az
életben meg kell élni a sikert és a fáj-
dalmat is. Közösen persze könnyebb.

– Ön a Halak jegyében született. A
Halak empatikus, álmodozó, alkal-
mazkodó, munkájukban maxima-
lista, mûvészi hajlammal megál-
dott emberek…

– Lehet benne valami...
– Korábbi fotókat nézegetve sem-
mit sem változott az évek során. Ta-
lán csak a hajszín: volt már szõke,
fekete, de már hosszú ideje vörös…

– Az eredeti hajszínem sötétbarna,
majdnem fekete. Valóban kipróbál-
tam több színt, úgy érzem ez áll hoz-
zám a legközelebb, s talán már a kö-
zönség is így is szokott meg.Nemcsak az életben, de a színpadon is egy párt alkotnak
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A
kárcsak ma, régen is ki ebbõl,
ki abból élt, s ami az egyiknek
hiányzott, azt a másikra rátuk-

málni sem lehetett, a harmadik meg
egyszerûen elfogadta az adományokat.
Róluk szólnak a régi újságlapok. 

Amolyan helytöltõként tette hírei
sorába a Tolnamegyei Közlöny 1899.
február 5-én A legénylakás címû pár-
beszédet. „– Pompás lakásod van, ba-
rátom. Ez a berendezés gyö-
nyörû, ízléses, stílszerû,
remek… – Igen, pajtás. Még
csak asszony hiányzik hozzá,
aki mindezt kifizesse.” 

Egy hét múlva, természe-
tesen nem itt, hanem
„szomszédos nagyobb vidé-
ki városban történt” esetet
mesélt a lap. „A fiatal csinos
fogorvos tizenkét hó óta öz-
vegy, de ezalatt legalább ti-
zenkét sadhen (házasság-
közvetítõ) kereste fel, ostro-
molva, zaklatva... A napok-
ban ismét beállított lakására
egy kis alacsony, õsz szakál-
lú zsidó ember. Az orvos elõ-
szobájában többen várakoz-
tak, hogy a fogfájástól meg-
szabaduljanak. A rendelõ
szobában az orvos éppen
fogat húzott, mikor a kis em-
ber bekopogtatott. – Sza-
bad... – Sürgõsen óhajtanék
a tekintetes úrral beszélni. –
Várjon egy kissé, mindjárt
rendelkezésére állok. 

Várt türelmetlenül, s mi-
kor belépett, az orvos, ki si-
etett, kérdezés nélkül beül-
teti a foghúzó székbe. Kinyitja a szá-
ját, belenéz, s egy rossz fogat látva,
azt kihúzza. Az ember izgatottan ült,
de szóhoz nem juthatott, mert az or-
vos hamar elvégezte a mûtétet.

Mikor a kis ember túlesett a fájdal-
mon, fölugrott, s ingerülten sziszeg-

te: – Kérem, nem fogat jöttem húzat-
ni. Én Mannheil Jakab sadhen va-
gyok. Egy jó partit akartam ajánlani…
– Hagyjon békében, nem nõsülök,

különben fáradsága díját már meg-
kapta. A sadhen hosszú orral s fog
nélkül hagyta el a rendelõt, s fogadal-
mat tett: fogorvoshoz nem megy töb-
bé házasságot közvetíteni.”

Öt év múlva, 1904. február 28-án a
Tolnavármegye már nehezen tagad-

hatta volna az élelmesség helyi vo-
natkozásait. „Szegedi György nevû,
szekszárdi születésû facér urasági
inas könnyû megélhetési módot

eszelt ki. Városról városra
járt a pécsi bábaképzõ in-
tézet egy igazolványával,
melyben arról volt szó,
hogy Szigeti Györgyné ne-
vû asszony milyen beteg-
ségben szenved. A bizo-
nyítvány alá odaírta õ ma-
ga, hogy a szerencsétlen
asszonynak öt kiskorú,
éhezõ gyermeke van, és
iszonyú szegénységben
sínylõdnek. Kéri a jószívû
emberek segítségét.

Ezzel a bizonyítvánnyal
aztán minden úri házba
bekopogtatott, és könyör-
adományokat kért. A jó
megjelenésû fiatalember-
nek mindenütt sikerült be-
csapnia a hiszékenyeket,
úgyhogy naponként te-
kintélyes összegeket gyûj-
tött, amelyen urasan élt.
Dombóvárról Bonyhádra,
innen Bátaszékre, és végül
Szekszárdra érkezett, s
megkezdte mûködését.
Már három napon át gyûj-
tött azzal az ürüggyel,
hogy Simontstits Elemér

vármegyei, illetve dr. Hirling Ádám
városi fõjegyzõ megbízásából jár.
Olyan jól ment az üzlete, hogy már
segédrõl is akart gondoskodni. Egy
szekszárdi mesterlegényt felszólított,
hogy lépjen be társul hozzá… Végre
Bajó Pál tiszteletbeli fõszolgabíró le-

tartóztatta a vakmerõ szédelgõt, aki-
nél 68 koronát találtak…” A harminc
nap elzárás ellen nem, csak a pénz el-
kobzása ellen tiltakozott.

Lehetnek utódai: engem telefonon
szoktak hívni… 

Lanius Excubitor

Évõdés. - Van valami eladó? - Ez a ménkû nagy fogfá-
jás. - Jó, adok rá egy krajcárt, tartsa meg a jövõ vásá-
rig, akkor egészen kifizetem. 

(Jankó János rajza)

Ódon időben
FEBRUÁR 23-ÁN

150 éve, 1859-ben született gróf
Batthyány Tivadar, szekszárdi hon-
atya, a népjóléti minisztérium alapí-
tója. 
FEBRUÁR 24-ÉN

55 éve, 1954-ben hunyt el Her-
czeg Ferenc író, aki itteni emléké-
rõl karcolatot írt.
FEBRUÁR 25-ÉN

110 éve, 1899-ben temették Ka-
marás Fülöp gazdatiszt-szakírót.
FEBRUÁR 26-ÁN

110 éve, 1899-ben gazdáink a bor-
törvény szigorú végrehajtásáért üd-
vözölték a minisztert. 80 éve,
1929-ben megjelent városunk fia,
Fent Nándor fõhivatalnok másokkal
írt mûve, a Gyakorlati közigazgatási
kézikönyve. Babits Mihály meg-
kezdte berlini felolvasásait.
FEBRUÁR 27-ÉN

105 éve, 1904-ben a helybeli or-
szágos selyemtenyésztési köz-
pont adatai szerint 2884 község
100 000 lakója 12 000 tonna
selymet állított elõ 3 000 000 ko-
rona értékben.
FEBRUÁR 28-ÁN

50 éve, 1959-ben eltemették hí-
res nyomdászunkat, Molnár Mórt.
MÁRCIUS 1-JÉN

565 éve, 1444-ben elõször említik
a helyi várat, és várnagyát. 95 éve,
1914-ben temették el Gerenday
Lajos fõszolgabírót, Legioner író
atyját.

Jó hír hiteleseknek

(Elõnyben: BAR-listások, APEH-
tartozásosok, munkanélküliek,
nyugdíjasok, gyermekeiket egye-
dül nevelõk, (nagy)családosok, di-
ákok, munkavállalók)*

Ha a szükségszerû költségeket
nem fizeted ki folyamatosan, akkor
a számláid összeadódnak, a kifize-
tetlen csekkek összege a magasba
szökik, és nagy bajba kerülsz. Csak
az válhat anyagilag túlterhelté, aki
érzelmileg és lelkileg is az! És aki
ezen a világon terhet visel, az elsõd-
leges célpontjává válik az érzelmi és
lelki kiszolgáltatottságnak, aminek
sokszor egyenes következménye
az anyagi túlvállalás.
Viszont a „Jó Hír” az, hogy van egy
néhány Bank Szekszárdon, amely
nem az anyagi értéke alapján, és

nem túlterheltsége alapján, vagy túl-
költekezése alapján, hanem a szük-
ségben léte alapján méri az embert.
Jézus mondja: „Fáradt, gondterhelt,
kimerült vagy? Menekülj hozzám, és
én talpra állítalak, járj velem, és dol-
gozz velem – nézd meg, mit hogyan
csinálok. Nem fogok nehéz, vagy
neked nem megfelelõ terhet rád rak-
ni. Csak legyél velem és meg fogsz
tanulni élni!” (Mt 11, 28-30). Mind-
addig, amíg Krisztus nélkül önma-
gad próbálod mûködtetni az életed,
nyugtalanságba, kétségek közé, lel-
ki és/vagy anyagi csõdbe jutsz.
Jézus tudja milyen elvárások között
élni, csalódni emberekben, igaztala-
nul megvádoltnak lenni! Ha valaki,
akkor Õ tud segíteni! Ugyanis min-
den ember életében két dolog játsz-
sza a fõszerepet: áldás és megpró-

báltatás. A Krisztuskövetõk semmi-
ben sem különböznek a Krisztust-el-
vetõktõl, csak abban, hogy nekik az
elõbbibõl van több!
Isten Szekszárdon található Bankjai
vasárnapi nyitási idõpontokkal:
Katolikus templom, Béla tér: 8.45,
11.00, 18.00,
Katolikus templom, Pázmány tér:
7.30, 10.00,
Református templom, Kálvin tér:
10.00,
Evangélikus templom, Luther tér:
10:00,
Metodista Imaház, Munkácsy u. 1.:
9.00,
Baptista Imaház, Lehel u. 6.: 10.00
(érdeklõdõknek, barátkozóknak
8:30)
*Bocsánat, de mi a személyes kap-
csolattartás hívei vagyunk!

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor

E V A N G É L I U M

ÓDON DERÛ 231.

Megélhetési módozatok

Jótékony célú
Gárdonyi-koncert

a kórházi kápolnáért
A Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület tisztelettel hívja és vár-
ja tagjait, hozzátartozóikat, barátaikat és
minden érdeklõdõt az Esték a Kórházi ká-
polnáért program keretében február 27-én
(péntek) sorra kerülõ jótékony célú rendez-
vényre.

A Garay János Gimnázium dísztermében
a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes ad koncertet. Közremûködik
Lozsányi Tamás, Tillai Tímea, Turbuk-
Hegedûs Györgyi, Varga Tiborné Márkus
Edit, Lemle Zoltán, Balázs Réka, Ludányi
Márta, Szabó Dóra és Köntös Hedvig. Vezé-
nyel: Naszladi Judit. Az est fõvédnöke Bíró
László püspök, házigazda Heilmann
Józsefné, a gimnázium igazgatója. A mûsort
Decsi Kiss János újságíró ismerteti.
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A rejtvény megfejtését 2009. március 3-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Február 8-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Mint a negyedik dimenzió, zengett a kis feketerigó” (Takáts
Gyula: Télutó idején).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Czéh Józsefné, Kandó K. u. 2. és Lékai András, Tartsay ltp.5. A
könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

AHeti Hetes február 15-i adásában csak 6-an voltak.
Gondoljanak bele: 6-an voltak 7-en. Õrület! Ez az

igazi magyar virtus, ugye, kicsihuszár?! Úgyis olyan ke-
vesen vagyunk Magyarországon. Különösen olyan
okos és humoros emberbõl van kevés, akik 6-an 7-en
tudnak lenni, mert k...a nehéz egy olyan zseniálisan
unatkozó, 10 percenként el-elalvó humorista nagy-
ágyút olyan tökéletesen pótolni, hogy senki se érezzen
a hiánya miatt a szíve tájékán még csak enyhe kis szú-
ró fájdalmat se. Na de nem dicsérem a hatokat tovább,
mert még valaki megrágalmaz, hogy lefizettek. (Téved-
nek! Én is csalódtam. Smucigok ezek!) Egyébként is, én
minden alkalmat megragadok, hogy tisztességes mun-
kával keressem a kenyerem, ezért az illetékeseknek fel-
hívom a figyelmét magamra, ha legközelebb megüre-
sedik egy hely, itt vagyok én! Én, aki valaha rég egyszer
már eljegyeztem magam a humorral, de örök hûsé-
günket ellehetetlenítette, hogy a nászéjszakán kiderült:
„töke van a menyasszonynak”, így aztán Döbrögi ver-
te el háromszor Ludas Matyit, el is bujdosott szégyené-
ben... Hagyjuk a múltat. Szomorkodásra, felháboro-
dásra, egy kis kétségbeesésért ma se kell a szomszédba
menni. Hernádi Judit a mûsor elején egy kicsit elgon-
dolkodott (hiába pofázom már több mint 45 éve, hogy
gondokodni veszélyes, mert az ember még véletlenül rá-
jön olyamisre, amire jobb lett volna nem rájönni!). Szó-
val, Hernádi Judit rájött, hogy nincs igazság, és ez olyan
erkölcstelen – mondta az õ utánozhatatlanul erotikus
hangján. Istenkém, õ már csak ilyen késõn érõ típus...
Nos, nem akarom én kisebbíteni Juci érdemeit, de én
ezt már 6-7 évesen tudtam, pedig osztálytársaim közül
csak egy fiú volt butább nálam, meg a tanítónénim, aki
azt hitte, hogy egy gólya ejtette teherbe, a tornataná-
runkra meg egyáltalán nem gyanakodott.

Na de térjünk vissza a Heti Heteshez. Nem viccelek,
de ha nem olvasom el többször is a mûsorújság-

ban, hogy ez a produkció vidám talkshow, akkor más-
nap azt mondtam volna, hogy vasárnap este a humor
nagyágyúi szatirikus, irónikus módon eljátszották,
hogy milyen egy dög unalmas, dilettáns és indiszponált
színészekkel létrehozott vidám talkshow. Szerintem a
Heti Hetes (6-os) jó úton jár, és én semmi jónak nem
vagyok az elrontója, ezért izgatottan várom a folyta-
tást, amelyben mind a hatan siratóasszonynak öltöz-
nek, és a hetedik hadd legyek én, aki szájtátva, kétség-
beesetten hallgatja a humor nagyágyúit, és a csapni-
valóan rossz produkciójuk láttán szívetszaggató mó-
don elkezd zokogni. Egy profi biztosra megy, mert a kö-
zönség érti a tréfát. Én nem lennék meglepve, ha vala-
ki ennek a sikernek a folyományaként Kossuth-díjat
kapna. Bálint György Lajos
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A közelmúltban a helyosztókkal
véget ért a 150-200 ember hob-
biját, mozgásigényét kielégítő a
szekszárdi téli teremlabdarúgó-
torna, 
a rendszervált(oz)ás óta stabil
rendezvény.

Bálint György

Dárdai Ferenc, a versenybizottság el-
nöke most is kuriózumnak számító
adatokkal szolgált. Az immár ötödik éve
Már-ker-Horváth Sport néven futó ese-
ményen bõ két hónap alatt 96 mérkõ-
zésen 1355 gól esett, 135 sárgalap, 15
kisbüntetés, és mindössze két végleges
kiállítás kísérte a hagyományos tornát.
Fontos ezt megjegyezni, mert nagypá-
lyán alsóbb osztályokban eléggé eldur-
vult a helyzet mostanság Tolnában. A
súlyosabb fegyelmi ügyek szinte „min-
denhetesek”.

A teremben azonban tényleg a játé-
kon volt a hangsúly. Emelt fõvel távozó
vesztesekkel és négy, a mezõnybõl ki-
emelkedõ csapattal találkozhattunk.

A fináléban a Tomagro és az epig-
ramma tömörséggel csak Ennyi név-
re keresztelt gárda találkozott. Míg
elõbbi a rutin, addig utóbbi a fiatal-
ság. A Tomagro együttesében a me-
gyei futball egyik doyenjének számí-
tó, most éppen a megye egyes decsi
csapatban focizó Kiss Jani nem számí-
tott korelnöknek, hiszen a csapatve-
zetõ, az „ötvenkedõ” Szabó Tamás is

parkettre lépett. A Tomagroban vé-
dett az NB III-as Bonyhád rutinos ka-
pusa, Kovács László, itt kapott helyet
az UFC két bekkje, Vizdár Zsolt és
Tóth Péter, a csatár Csende Imre, vagy
éppen Takács Gergõ és Bartos István
is. A felhalmozott, rutin és a tapaszta-
lat, a remek közösségi szellem „ki-
emelte” a tizenhatos mezõnybõl a ko-
rábban Her-mesz néven szereplõ csa-
patot. Voltak már dobogósok, csak a
gyõzelem hiányzik még a tarsolyból a
téli tornáról.

Erre minimum megint egy évet
várniuk kell. Az UFC fiataljaira épí-
tõ Ennyi – többek között az Auszt-
riából hazatérõ gólvadásszal,
Hencz Balázzsal, a Dunaújvárosból
éppen Tökölre igazoló Micskó
Márkkal, valamint Deli Danival és
Juhász Szabolccsal a soraiban –
ugyanis hátrányból fordítva nyerte
meg a döntõt.

Az V. Márker-Horvát Sport te-
remtorna végeredménye: 1. Eny-
nyi, 2. Tomagro, 3. Margaréta Panzió,
4. Comp-Gold, 5. Ferropatent, 6. PR-
Trans, 7. Longstep, 8. Kisdankó, 9.
Germán Elektro, 10. Alisca Bau, 11. Ar-
gentína, 12. Mérnökök, 13. Agro
Tipp, 14. Rodeo Sörözõ, 15. Balassa
Mûvek, 16. Sebi Fornetti.

A torna gólkirálya: Márton Kriszti-
án (Alisca Bau) 44 gól. A legjobb ka-
pusnak Rács Tamást (Tomagro) vá-
lasztották. A legsportszerûbb csapat
díját az Alisca Bau kapta, a legbalsze-

Sportszerû örömfoci a csarnokban
Az Ennyi csapata nyerte V. Márker-Horváth Sport téli teremlabdarúgó-tornát

Takács Gergõ (jobbról) és a Tomagro csapata a szünetben még ve-
zetett. Az Ennyi gárdája a második félidõben fordítani tudott

Szekszárdi és
dunaföldvári siker
a Nosztalgia-kupán
n Négy férfi és három nõi csapat rész-
vételével rendezték meg a közelmúlt-
ban a hagyományos Nosztalgia-kupa
kézilabdatornát a szekszárdi városi
sportcsarnokban. Az aktív pályafutá-
sukat lezáró kézisek alkotta csapatok
körmérkõzéses rendszerben küzdöt-
tek a helyezésekért. A hölgyeknél a tor-
nagyõztes Szekszárdi Spartacus csak
a Mözs ellen izzadt meg. A férfiaknál
három magabiztos gyõzelemmel lett
elsõ a Dunaföldvár, megelõzve a Fadd,
a Dunaújváros és a balszerencsés Paks
együttesét.

A szervezõk különdíjakkal jutal-
mazták a legjobb egyéni teljesít-
ményt nyújtókat, így a legjobb játé-
kosnak Sákovics Betti (Iregszemcse)
és Kovács Jenõ (Fadd), a legjobb ka-
pusnak pedig Bodzási Beáta (Sparta-
cus) és Müller László (Paks) bizo-
nyult. A gólkirály(nõ)i címet Vida Tí-
mea (Spartacus) és Nagy Gábor
(Dunaföldvár) érdemelte ki.

Kulissza

Tízen álltak halkan, feltûnés nélkül
félkörben a szekszárdi sportcsarnok
elõterében, az emléktáblák közelében
Valamennyien volt és jelenlegi triat-
lonisták, akik emlékezni jöttek. Emlé-
kezni Szabó Janira, aki éppen azon a
napon lett volna harmincéves...

Immár hét éve, hogy a rejtélyes
szívhalál – minden különösebb elõz-
mény nélkül – kettétört egy pályafu-
tást, egy fiatal életet. Szabó Jani 23
évesen, ereje teljében arra készült,
hogy a magas szintû sportot – ami-
ben egy jó ideig nemcsak idehaza,
hanem Európában és a világon is a
szûkebb elitbe tartozott – és a pécsi
orvosegyetemen való helytállást egy-
szerre tudja megoldani, miközben
persze senki kedvéért nem igazolt át
sehová a szekszárdi Dynamic TC-tõl.
Arra számított, hogy az elsõ két év-
ben lehet némi visszaesés, de késõbb
a sportban is behozza a lemaradást.
Sajnos nem így történt...

Miközben Czencz Péter, az orszá-
gos szövetség szekszárdi fõtitkára ké-
résére mindenki elõkotor emlékképe-
ibõl egy hozzá kötõdõ apró történe-

tet, beugrik a sokszor komolyan kis-
fiús mosoly, aztán a bohém fiú... A
mexikói ifjúsági világbajnokságról
csapatarannyal való hazaérkezés,
az a fején nagyon is jól mutató kalap
szinte mindenkinek eszébe jut. Is-
métlõdõ filmkockaként újra és újra
beugrik Dombori, a hazai verseny,
ahogy kijön a vízbõl, majd a kerék-
párra pattanva Fadd irányába teker.
Ott vannak a közelében a csapattár-
sak, barátok. Az én „snittemen” meg-
jelenik Péter, a bátyus, a fogorvos-
ként is sportági megszállott, aki az el-
sõk között szerzett edzõi képesítést
eme háromtusában, aki elkötelezett-
sége okán most nem lehetett az emlé-
kezõk között. Aki felettébb kíváncsi
volt arra, hogy mi hozható ki a tehet-
séggel bõségesen megáldott öcskösbõl
a felnõttek között. 

Nem volt gond, hogy kezdetben ob-
jektív és szubjektív okokból korábbi
önmagához képest visszaesett. Péter
legfõképpen a terhelés adagolásá-
ban, de úgy általában az edzés meto-
dikájában is eltért másokétól. Jani –
annak ellenére, hogy korán eredmé-
nyes volt – ennek hatására nem lett
„széthajtva”. Péter azt mondta: 27-

28 éves korára érhet be igazán. En-
nek igazságát már nem tudhatjuk
meg. Mint a focista Fehér Mikit,
Zsiborás Gábort, Dárdai Balázst,
vagy legutóbb a kenus Kolonics Gyu-
rit, olyan alattomos módon ragadta
el a halál. A fájdalom most a virtuá-
lissá váló harmincadik születésna-
pon is vadul mardosó volt, az édes-
apa, Szabó János hét év elteltével is
maga a mély megrendültség. Köny-
nyes tekintetek körös-körül…

No igen, ez a Szabó János feliratú
márványtábla fent lehetne a falon
„normál” körülmények között is –
tûnõdöm. Õ lehetett volna az ezred-
forduló utáni évek elsõ szekszárdi do-
bogósa valamely világversenyen, no
meg olimpikonja is, akivel most ar-
ról értekeznénk, hogy az orvosi pra-
xisát a londoni nyári olimpia után
kezdi el...

Azért jó volt látni, átélni, vizionál-
ni, hogy Szabó János is megmarad-
hat az emlékezetekben, mint a két
trénerlegenda: a kézilabdás Ambrus
Péter és a kosaras Szabó Ödön, vagy
a Janihoz hasonlóan igen fiatalon el-
hunyt úszólegenda, a Szekszárdról
indult Sipos Márton. B. Gy.
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Túrófánk (farsangra ajánljuk)
Hozzávalók: 
l 25 dkg tehéntúró
l 3 tojás
l 6 evőkanál kristálycukor
l 6 evőkanál finomliszt
l só
l szódabikarbóna
l olaj a sütéshez
l 1 csomag vaníliás cukor

Elkészítés:
A túrót áttörjük, majd a tojások sár-
gájával és a fele cukorral jól kike-
verjük. A lisztet a sót és a szódabi-
karbónát beledolgozzuk. A tojásfe-
hérjét kemény habbá verjük, a vé-
ge felé apránként a cukor másik fe-
lét is beleszórjuk. Laza mozdula-
tokkal a túrós masszába forgatjuk.
Letakarva, hűtőben fél órán át pi-
hentetjük. Olajba mártott tevőka-
nállal közepesen forró, bő olajba
szaggatjuk, és oldalanként 2-2 per-
cig sütjük. Fontos, hogy az olaj ne
legyen túl forró mert a fánkok túl
hamar sülnek és belül nyersek ma-
radnak. A kisült fánkokat vaníliás
cukorral meghintjük.

Syrah és kadarka
házasításából ké-
szült cseresznye-
színû rosé bor,
melynek illata
erõsen a málna-
cukorra emlé-
keztet. Ízében
gyümölcsök ka-
valkádja: tuttti-
frutti, málna, kel-
lemes savak,
frissítõ szénsav
kíséretében.
Nemcsak a far-
sangi fánkhoz
és nemcsak
farsangi idõ-
szakban aján-
lom!! Fogyasz-
tási hõmérsék-
let: 9-11°C.

Borajánló:
Borműhely Kft.:
Rokka rosé 2008

Borajánló:
Borműhely Kft.:
Rokka rosé 2008

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

Pályáztak és kirándultak
Színházban jártak az ötös iskolások

Egy héttel ezelőtt 50 gyermek és
négy kísérő pedagógus vett részt
a szekszárdi 5. számú Általános
Iskolából azon a nagysikerű bu-
dapesti kiránduláson, melyet ja-
varészt pályázati pénzből finan-
szíroztak.

nA Tolna Megyei Közoktatás-fejleszté-
si Közalapítvány még az elmúlt eszten-
dõben írt ki pályázatot diákok színház-
látogatásának támogatására. Az 5. szá-
mú Általános Iskola a maximális össze-

get, vagyis 150 000 forintot nyert el
pályázatával.

Ennek segítségével jöhetett létre a
fõvárosi kirándulás, melynek során a
gyerekek (és kísérõik) ellátogattak a
Természettudományi Múzeumba, es-
te pedig a Pesti Színházban Dés Lász-
ló-Geszti Péter: A dzsungel könyve cí-
mû nagysikerû musicalét tekintették
meg.

A harmadik-nyolcadik osztályos diá-
kok – énekkarosok, színjátszósok –
maradandó élményekkel gazdagodtak.

A szekszárdi 5. számú Általános Iskola félszáz diákja és négy
pedagógus kirándulhatott a fõvárosba



MÛVELÕDÉSI HÁZ

FEBRUÁR 23-ÁN 14 ÓRAKOR
Gyermek bérlet 2. elõadása: Németh
Ervin: Csalóka Péter – zenés mesejá-
ték a Gyõri Forrás Színház és a Pelikán
Színház közös produkciója 

Jegy 650 Ft
ISKOLÁK FIGYELEM!
A Tolna megyei Természetismereti
Versmondó Verseny idõpontja: febru-
ár 26. (csütörtök) 14 óra.

Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház.

Elõzetes
MÁRCIUS 9-ÉN 19 ÓRAKOR
Benkó Dixieland Band koncert
Jegy 2000 Ft

ÁPRILIS 27-ÉN 19 ÓRAKOR
Zorán koncert
Jegy: 2900 Ft
Jegyek a színházi pénztárban váltha-
tók munkanapokon 14-18 óráig.

ÁPRILIS 17., PÉNTEK, 10 ÓRA
Kaán Károly XVII. Országos Termé-
szet- és Környezetismereti verseny Tol-
na megyei fordulója

A verseny az általános iskolák 5-6.
osztályos tanulóinak ad lehetõséget
arra, hogy országos verseny kereté-
ben hasznosítsák természet- és kör-
nyezetismereti, biológiai, földrajzi ta-
nulmányaik, önálló lakóhelyi és tere-
pi megfigyeléseik tapasztalatait.

A nevezéshez és a felkészüléshez szük-
séges információkat a honlapunkon
(www.babitsmuvhaz.hu) találhatnak.

Jelentkezés: 2009. március 10-ig! 

PANORÁMA MOZI
NAGYTEREM
Február 18-25-ig

14.00 (szombaton és vasárnap 16 óra-
kor!): Cincin lovag – színes szinkroni-
zált animációs film

Február 19-25-ig
17.30: Papírkutyák – színes szinkroni-
zált magyar vígjáték
20.00: Benjamin Button különös éle-
te – színes feliratos amerikai film

Február 26-március 4-ig
16:00: Esti mesék - színes szinkronizált
amerikai vígjáték

17:30, 20:00: A szállító 3 - színes felira-
tos francia akciófilm

ART TEREM
Február 19-25-ig
17.00: Nem vagyok a barátod –

színes magyar játékfilm
19.00: Papírkutyák – színes szink-

ronizált magyar vígjáték
Február 26-március 4-ig

17:00 Amal - színes feliratos kanadai
film.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Kamarakoncert
Február 24-én (kedd) 19.30 óra:
Szekszárdi Zenekari bérlet  III. elõ-
adása

„Fiatal magyar tehetségek”
Szekszárdi Kamarazenekar
Mûvészeti vezetõ, hangverseny-

mester: Földesi Lajos
Közremûködik:
Szilágyi Anna – hegedû
Ács Dávid – orgona
Szabó Laura – cselló
Lozsányi Soma – orgona
Mûsor:
Haydn: Versenymû hegedûre,

orgonára és zenekarra
Couperin: Koncertdarabok
Haydn: B-dúr orgonaverseny

op.4.nr.6.
Haydn: C-dúr hegedûverseny
Helyszín: Garay János Gimnázi-

um díszterme
Szólójegy ára: 1500 Ft (elõadás

elõtt a helyszínen váltható).

Újra Táncház a Babitsban
2009-ben újra Táncház-sorozatot indítunk minden hónap utolsó péntekén. 
Február 27-én 20 órakor Sárközi táncház:
„Sárközi hagyományok, szokásrendek” címmel Taba Csaba, a népmûvészet
ifjú mestere tart elõadást, majd táncház. Vezeti: Taba Csaba - Fejér Erika 
Zenél a Csurgó zenekar Belépõdíj: 500 Ft.

Jason Statham - Szállító 3.

Farsangi bált
rendez az

újvárosi társaskör
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör szervezésében a Szent Ist-
ván Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)
február 21-én, szombaton, 18 órai kez-
dettel

FARSANGI BÁL LESZ.
A belépõ díj a Társaskör tagjainak

500 forint, nem tagoknak pedig 1000
forint.

A jó hangulatról a Társaskör Nép-
dalköre gondoskodik.

Italról, ételrõl mindenki maga gon-
doskodjék!

Érdeklõdni lehet: Horváthné Edit
(20/52-46-820).

Jó szórakozást kíván a Vezetõség
nevében: Gyurkovics János a Társas-
kör világi elnöke.

Fiatalok
együttmûködés

innováció
A Polip Ifjúsági
Egyesület és a Di-
agonál Magyaror-
szág szervezésé-
ben február 27-
én megrendezés-
re kerül a Fiata-
lok – együttmû-
ködés – innováció címû szimpózium.

Délelõtt elõadásokat hallgathatnak
a résztvevõk az ifjúsági szakma helyi,
regionális és országos folyamatairól:
Fiatalok a településen; Mobilitás, mint
képzõintézmény; Forrásteremtés ta-
pasztalatai, lehetõségei; Frissítõ sze-
lek; A Polip 8 karja; Tolna megyei ifjú-
sági koncepció tervei; Zene, mint az
ifjúsági munka egyik eszköze címmel.
Délutáni mûhelymunkák alatt gyakor-
lati tapasztalatot szerezhetnek a követ-
kezõ területekrõl: Hátrányos helyzetû
fiatalok bevonása; Kreativitás és moz-
gás a drámaórákon; Önkéntesség; In-
tegrált Közösségi Terek mûködtetése.

A szimpózium helyszíne a Polip Ifjú-
sági Iroda Diáktanya Klubja (Szent Ist-
ván tér 10., a mozi mellett). A szerve-
zõk minden kedves érdeklõdõt várnak.

A jelentkezési lapot a következõ e-
mail címekrõl polip@polipifjusag.hu
vagy antal.evi@polipifjusag.hu lehet
igényelni.

Civil Bûnmegelõzési Mûhely
A szekszárdi Mentálhigiénés Egyesület tisztelettel meghívja Önt és elkötelezett,
tenni akaró és érdeklõdõ barátait, ismerõseit

A CIVIL BÛNMEGELÕZÉSI MÛHELY FEBRUÁRI ÜLÉSÉRE.
Helyszín: Szekszárd, Hunyadi u. 4., földszinti nagyterem
Idõpont: február 24-én (kedd) 17.00 óra
Az összejövetel témája:
Az áldozattá válás közös ügyünk!
Témagazda: Kovács Lászlóné, a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egye-

sületének elnöke a megyében mûködõ, fogyatékos embertársainkat képviselõ
egyesületek részvételével 

A közös munkát vezeti: Kopasz Árpád nyá. rendõr-dandártábornok, a Men-
tálhigiénés Mûhely Bûnmegelõzési projektjének vezetõje

A foglalkozás keretében az aktualitásokat is megbeszéljük! (Szekszárdi Bûn-
megelõzési Szabadegyetem indítása)

Tartson velünk a biztonságérzetünket megerõsítõ szolgálatunkban!

nSétát szervezett a szekszárdi Esélyek
Háza az akadálymentesítésért. A fogya-
tékkal élõk érdekvédelmi szervezetei-
nek képviselõi, a megyei és a városi fõ-
építész együtt nézte meg, hogy miként
tudják ügyeiket intézni a fogyatékkal
élõk. Bementek az okmányirodába, az
OTP Bankba, a megyei önkormányzat-
hoz, a regionális munkaügyi központ
szekszárdi kirendeltségéhez és a kór-
házba. Tapasztalataikat utána kerek-
asztal beszélgetésen összegezték. Mint
Mátisné Orsós Julianna, az Esélyek Há-
za vezetõje elmondta, szinte minde-
nütt találtak hiányosságokat. Az OTP-
nél a kerekes székbõl nem lehet elérni
az ügyfélszámot adó automatát. A me-

gyei önkormányzat liftjében tehetet-
len egy vak ember, pedig nem lenne
drága az automata, amelyik bemondja
az emelet számát. A rendelõintézet
rámpáján nehéz felmenni, de javítása
folyamatban van. A munkaügyi kiren-
deltségnél tapasztaltakkal voltak elége-
dettek az érintettek és a szakemberek.
Ez annak köszönhetõ, hogy itt az átala-
kítás elõtt kikérték a segítségre szoru-
lók véleményét. A beszélgetésben fel-
merült, a fogyatékkal élõkkel való
együttmûködés akkor lenne megkerül-
hetetlen, ha jogszabályba foglalnák ezt
a kötelezettséget. Áprilisban konferen-
ciát rendeznek a komplex akadály-
mentesítésrõl. 

Még sok helyen akadályokba ütköznek
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KÖZLEMÉNYEK

DIABETES EGYESÜLET KÖZGYÛLÉSE.

A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének beszámoló
közgyûlése február 24-én 14 órakor
lesz a szekszárdi Kórház Kultúrtermé-
ben, a Lila épületben. Minden tagunkat
szeretettel várjuk. Kérjük, hogy adójuk
1%-ával jövõben is segítsék egyesüle-
tünket! Adószám: 18855946-1-17.
Számlaszám: 71900058-10032873.

AKCIÓS FÜSTÖLT ÁRU.

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Nyugdíjas Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy február 23-án (hét-
fõ) 6.30 és 10 óra között akciós füs-
töltáru árusítást tart a készlet erejéig a
Hunyadi u. 4. szám alatti épületben.
Ugyanitt száraztészta, étolaj, ételízesí-
tõ, õrölt paprika is kapható. A szerve-
zõk szeretettel várnak minden nyugdí-
jas és nagycsaládos vásárlót. Az árusí-
tás alatt az elmaradt tagdíjak rendezé-
sére is lehetõség nyílik.

KÖSZÖNIK A TÁMOGATÁST

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete megköszöni, ha sze-
mélyi jövedelmadója 1 százalékával tá-
mogatják a közel 1400 tagot számláló
egyesület mûködését, valamint a vak,
illetve aliglátó gyermekek és fiatalok
üdültetését, számukra segédeszkö-
zök vásárlását. Adószám: 18864858-
1-17. Cím: 7100 Szekszárd, Hunyadi
u. 4. Tel.: 74/512-355, 74/512-356,
30/5020-655. Ügyfélfogadás: H-Sz-
Cs-: 9-15 óráig.

HORVÁTH ISTVÁN POLGÁRMESTER

Február 17. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Február 24. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény (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

Február 17. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Február 24. (kedd) 16-17 óráig

Gyakorló Iskola, 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 csütörtöke 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN KÉPVISELÕ  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA KÉPVISELÕ

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS KÉPVISELÕ

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ KÉPVISELÕ

VIII. sz. választókerület

Február 9. (hétfõ) 18-19 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA KÉPVISELÕ

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER KÉPVISELÕ

X. sz. választókerület   

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA KÉPVISELÕ

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ és harmadikkeddjén 16-17

óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER KÉPVISELÕ

XII. sz. választókerület

Február 10. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS KÉPVISELÕ

XIII. sz. választókerület

Február 9. (hétfõ) 17-18 óráig

Február 23. (hétfõ) 17-18 óráig

5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS KÉPVISELÕ

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ KÉPVISELÕ

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

SCHOECK KÁROLY KÉPVISELÕ

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 óráig

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN KÉPVISELÕ

A hónap második keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ KÉPVISELÕ

A hónap elsõ és harmadik keddjén 16-18

óráig, Szent István Ház, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS KÉPVISELÕ

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA KÉPVISELÕ

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ KÉPVISELÕ

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

Bejelentkezés: 30/2470-750-es telefonon

ILOSFAI GÁBOR KÉPVISELÕ

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS KÉPVISELÕK
FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁIVÁLTOZÓ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕ

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Okmányirodá-
jának ügyfélfogadási rendje február
15-tõl az alábbiak szerint módosul:
Hétfõ: 10.00-12.00 és 13.00-15.30;
kedd: 8.00-12.00; szerda: 8.00-
12.00 és 13.00-15.30; péntek:
8.00-12.00 óráig. Csütörtökön az
ügyfélfogadás szünetel. Megértésü-
ket és együttmûködésüket köszönjük!

GYULÁN zöldövezetben másfélszobás,
összkomfortos, 5 személy elhelyezé-
sére alkalmas, üdülõszövetkezeti
apartman – a hozzátartozó szállodai
szolgáltatásokkal – március 15-tõl egy
hétre olcsón kiadó.

Az évi négyhetes tavaszi és õszi
idõpontokra szóló üdülési jog áron
alul végleg eladó. Érdeklõdni: 74/314-
852, 30/278-9817.
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