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A szavak után a tetteké lett a fõszerep:
pénteken Parásztán elindult a „Szépít-
sük együtt Szekszárdot!” program.

Az április elsejei programindító ci-
vil fórumot követõen a hétvége – ki-
használva a tavaszi idõjárást – már a

tényleges munka jegyében telik. Pén-
teken délután civilek és az önkor-
mányzat közhasznú munkásai a
Parászta patak medrének és környé-
kének megtisztításán dolgoztak (tel-
tek a szemeteszsákok rendesen),

szombaton pedig a korlátok festése
szerepelt a programban. A körzet
képviselõje, dr. Horváth Kálmán
nemcsak a szervezésbõl, de a kétkezi
munkából is kivette a részét.

További részletek a 4. oldalon.

Zsákszámra gyûlt a szemét
Parásztán indult a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program

Az UKSE Szekszárd fiatal kézisei a Faddi völgyben gyûjtötték az eldobált szemetet
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Az aranyérmes
borokat bárki

megkóstolhatja
Hatalmas érdeklõdés mellett zajlott a
vármegyeháza dísztermében a borvi-
déki borverseny, amelyen kiválasztot-
ták a „Szekszárd város bora” címet el-
nyert nedût is. Az aranyérmes borokat
április 25-én a fõiskolán kóstolhatjuk.

Részletek a 3. oldalon.
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Értesítjük Szekszárd MJV lakosságát,
hogy a Polgármesteri Hivatal Város-
üzemeltetési és -fejlesztési Igazgatósá-
ga április 6. és 10. között Lomtalanítá-
si akciót tart.
Az egészségügyi miniszter 16/2002.
(IV.10.) EüM rendelete szerint a nagy-
darabos hulladékot a közterületre ki-
rakni csak az elszállítás napján lehet.
Kérünk mindenkit aki igénybe kí-
vánja venni az ingyenes szolgáltatást,
hogy a lomtalanítási programban
megjelölt lakóhely szerinti szállítás
napján helyezze ki hulladéktároló
edénye mellé az elszállítandó hulla-
dékot. Nagyobb lakótelepes körze-
teknél a lom hulladék koncentráltabb
gyûjtése érdekében külön kérésre az
elszállítás napját megelözõen hulla-
dékgyûjtõ konténerek kerülnek ki-
helyezésre.

Felhívjuk a Tisztelt Lakók figyel-
mét, hogy a szállítás napján reggel 6
óráig helyezzék ki az elszállítandó
hulladékot. A szállítás napján késve
kihelyezett hulladékot a Hivatal nem
szállítatja el! Az akció során építési
törmeléket, veszélyes hulladékot,
üzemszerû tevékenységbõl eredõ
ipari hulladékot a Hivatal nem szállít-
tat el. A fa-, és cserjenyesedék csak
kötegelve, a lomb csak zsákokba köt-
ve kerül elszállításra.
A lomtalanítással kapcsolatos további
információt a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és -fejlesztési Igaz-
gatóságán (Telefon: 74/504-129), az
Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Kft.
(Szekszárd, Epreskert u. 9., tel.:
74/528-850; hétfõtõl-csütörtökig:
800-1600 óra, péntek: 800-1330 óra
között), az Alisca Terra Kft és a Szek-
szárdi Vízmû Kft közös ügyfélszolgá-
lati irodája (Toldi u. 6. sz.; (hétfõ 800-
1500, kedd 930-1700, szerda 800-
1500, csütörtök 1230-2000, péntek
800-1200 óra között) kaphatnak.

Tavaszi lomtalanítási akció indul április 6-án

Felhívás ebek veszettség elleni védõoltására
Szekszárd város magán-állatorvosai ér-
tesítik az állattartókat, hogy az évente
kötelezõ veszettség elleni védõoltás és
a kötelezõ féreghajtás elvégezhetõ ren-
delõkben, vagy az állat tartási helyén,
illetve kedvezményes kampányoltás
keretében 2009-ben az alábbi helye-
ken és idõpontokban:

2009. április 6. (hétfõ): Alkot-
mány u. (Böllérbolt) - 7.00-8.30 óráig

2009. április 7. (kedd): Állatorvo-
si Ambulancia (dr. Imreh Csanád,
Hirling u. 1.) - 7.00-7.55 óráig

Porkoláb-völgy - 8.00-8.30 óráig
Csötönyi-völgy - 8.30-9.00 óráig
2009. április 8. (szerda): Dr. Ko-

csis Beáta rendelõje (Csatári u. 1., or-
vosi rendelõk fölött) - 7.00-7.55 óráig

Szekszárd - Szõlõhegy presszó -
8.00-8.50 óráig

Tóth-völgy buszforduló - 9.00-9.30
óráig

2009. április 9. (csütörtök): Re-
mete u. 5. - 7.00-8.00 óráig

Kápolna tér - 8.10-8.50 óráig
2009. április 11. (szombat): Jó-

zsef puszta - 7.00-7.30 óráig
Kendergyár - 7.30-7.50 óráig
Ózsák-puszta - 7.50-8.10 óráig
Keselyûs - 8.20-8.40 óráig
Nyámándpuszta - 10.00-10.15 óráig
Béketelep 16. - 10.20-10.50 óráig
2009. április 15. (szerda): Palánk

kommunális - 8.00-8.15 óráig
Fehércsárda - 8.30-8.45 óráig
Siócsárda - 8.50-9.05 óráig
Mocfacsárda - 9.20-9.35 óráig
Újvárosi Kisállat Rendelõ (dr. Jakab

Ferenc, Rákóczi u. 92.) - 10.00-12.00
és 15.00-17.00 óráig

2009. április 16. (csütörtök):
Jobbparászta buszforduló - 7.00-7.30
óráig

2009. április 20. (hétfõ): Újváro-
si Kisállat Rendelõ (pótoltás) (dr. Ja-
kab Ferenc, Rákóczi u. 92.) - 15.30-
17.00 óráig

2009. április 21. (kedd): Dr. Ko-
csis Beáta rendelõje (pótoltás) (Csatá-
ri u. 1., orvosi rendelõk fölött) - 17.00-
18.00 óráig

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a 164/2008. (XII.20.) FMV ren-
delet alapján az eb tulajdonosa köteles
minden három hónaposnál idõsebb
ebet veszettség ellen beoltani. Az ol-
tásra az elõzõ évi, kitöltött eboltási
igazolványt is el kell vinni. A hivatko-
zott minisztériumi rendelet az újon-
nan oltott ebek számára már kötelezõ-

en elõírja az egységes, sorszámozott
oltási könyvek kiállítását (a már oltott
állatok részére ez csak 2010-tõl lesz
kötelezõ). A veszettség elleni védõol-
tás díja 2.700.- Ft, valamint féreghajtó
tablettánként 100 Ft (adag: 1
tabletta/10 kg), melyet az eb tulajdo-
nosa köteles az állatorvosnak megfi-
zetni. Újonnan kiállított oltási köny-
vek ára 300 Ft. A be nem oltott eb tu-
lajdonosa az egyes szabálysértésekrõl
szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. ren-
delet alapján 50.000.- Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal büntethetõ.

Állatorvosok: dr. Borus István
06/20-949-2508; dr. Hadházy Ákos
06/30-976-4776; dr. Imreh Csanád
06/20-939-3049; dr. Jakab Ferenc
06/30-937-1906; dr. Kocsis Beáta
06/30-662-8012.
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Babits Mihály
Mûveltségi Vetélkedõ
■ A Babits Emlékbizottság és Szek-
szárd város önkormányzata április
7-én, kedden ,15 órai kezdettel Babits
Mihály Mûveltségi Vetélkedõt rendez.
Az általános iskolás diákok vetélke-
dõjének Babits Mihály Általános Is-
kola könyvtára (Kadarka u. 17.), míg
a középiskolás diákok versenyének a
Garay János Gimnázium díszterme
(Szent István tér 7-9.) ad otthont.

Mûhelycsarnokot avatott
a Gemenc Volán
■ Átadták a Gemenc Volán új szek-
szárdi mûhelycsarnokát. A 400 mil-
liós beruházás korszerû körülmé-
nyeket teremt a jármûjavításhoz. A
megye más városaiban lévõ javító-
bázisait felszámolja, illetve már fel is
számolta a cég. A Gemenc Volánnál
jelentõs informatikai fejlesztéseket
hajtottak végre, korszerûsítették az
utastájékoztatást. Az elmúlt három
évben 70 autóbuszt vásároltak, s az
idén tavasszal érkezõ új jármûvek-
kel a buszok átlagéletkora 14,5-rõl
9,5 évre csökken.

HÍRSÁV

Aktuálpolitikai és gazdasági

kérdésekről beszélt keddi

szekszárdi sajtótájékoztatóján

Varga Mihály, a Fidesz alelnöke.

T. F. - F. L.

Az ellenzéki politikus közölte: azért
kezdeményezte a parlament költ-
ségvetési bizottságának összehívását,
hogy megtárgyalják a leminõsítések kö-
vetkezményeit, azt, hogy ezek milyen
gazdasági folyamatokat indítanak el
Magyarországon. A politikus szerint a
Standard & Poor's hétfõi, majd a
Moody's keddi adósminõsítésével a kor-
mány feltette a koronát eddigi válságke-
zelési kudarcára.

Rámutatott: míg a válság nyomán a
legtöbb ország saját stratégiát fogal-
maz meg, és Európában felerõsödtek
a protekcionista megoldások, a ma-
gyar kormány nem tud reagálni a
helyzetre. Példaként említette, hogy
öt hónapja fogadott el a parlament
egy bankmentõ csomagot, és csak
most jelentették be, hogy az elsõ bank
megkapja a támogatást, amibõl hitele-
ket folyósítanak. 

Varga Mihály úgy vélte: a válság kö-
vetkezménye, hogy a Mol 21,2 százalé-
kos tulajdonrészét egy orosz olajcég
vásárolta meg. Alapkövetelmény,
hogy a kormány tájékoztatja a közvé-
leményt és a parlament illetékes szak-

bizottságát az üggyel kapcsolatban –
hangoztatta. Kérdésre válaszolva hoz-
zátette: a Fidesz azt várja, hogy tisztáz-
zák, kik az orosz tulajdonosok. „Sze-
retnénk tudni továbbá, hogy a
Surgutneftegas milyen szándékokkal
a vásárolta meg a Mol-részvényeket,
pénzügyi vagy szakmai befektetõrõl
van szó, olyanról, aki meg akarja vál-
toztatni a Mol stratégiáját is” – jelen-
tette ki Varga Mihály.

A sajtótájékoztatón a politikus utalt
arra: a Fidesz szerint nem tisztázott,
hogy Gyurcsány Ferenc legutóbbi

moszkvai tárgyalásain mirõl esett szó.
Ezzel kapcsolatban az MTI kérdésére
úgy fogalmazott: „Élnek azok a hírek,
hogy Gyurcsány Ferenc pályafutása
valamelyik külföldi cégnél folytató-
dik. Ezek ma pletykák, de nem véletle-
nül írt Gyurcsányról az orosz sajtó
úgy, hogy vele a Gazprom egy minisz-
terelnököt veszített. Úgy tekintenek
rá, mint Oroszország leghatékonyabb
lobbistájára Magyarországon, nyilván
tárgyalt is olyan dolgokról, amelyek
most bekövetkeztek” – jelentette ki a
Fidesz alelnöke.

A Fidesz alelnöke a miniszterelnök-
jelölt-keresés folyamatát nem kívánta
minõsíteni. Szerinte a megújulás lehe-
tetlen, ha rendre olyan nevek buk-
kannak fel, akik már több éve részt
vettek a 2006 óta legitimitási problé-
mákkal küszködõ kormány munkájá-
ban. A legutóbb „bedobott” név, Baj-
nai Gordonnal kapcsolatban Varga
Mihály megjegyezte: a cégvezetõbõl
lett politikus az EU-s pénzek biztosa-
ként és a gazdaságélénkítõ program
felelõseként egyaránt elégtelenre tel-
jesített.

„Nem értem Bajnai Gordon javasla-
tait. Válság idején valóban az a legfon-
tosabb lépés, hogy az emberektõl el-
vegye még azt is, amivel átvészelhetõ
lenne ez a nehéz idõszak” – adott han-
got csodálkozásának a volt pénzügy-
miniszter, majd hozzátette: hentes-
köpeny és nagykés. A nóta ismerõs,
Bokros-csomag is errõl szólt.

Varga Mihály szerint csak a belsõ
erõtartalékokra építve, egy teljesen új
gazdaságpolitika mentén élheti túl a
válságot az ország.

„Dolgozni kell, döntéseket hozni, s
erre csak egy erõs, cselekvõképes
kormány képes” – hangsúlyozta a po-
litikus, majd aláhúzta: a Fidesz 2007
óta rendelkezik programmal, széles
társadalmi és gazdasági támogatott-
sággal bír, készen áll az elõrehozott
választásokra.

Hentesköpeny és nagykés
Gazdasági és politikai válságról beszélt Szekszárdon Varga Mihály, a Fidesz alelnöke

Varga Mihály Horváth István meghívására látogatott Szekszárdra

Kiváló évjáratok versengtek
Az aranyérmes borokból kóstolót rendeznek április 25-én

A szakma hatalmas érdeklődése

mellett zajlott csütörtökön a vár-

megyeháza dísztermében a borvi-

déki borverseny, amelyen kivá-

lasztották a „Szekszárd város bo-

ra” címet elnyert nedűt is.

F. L.

Heimann Zoltán, a Borvidék Kht. el-
nöke szerint a tavalyi minõségi váltás
jól sikerült, most pedig a múlt évhez
képest is háromszorosára, pontosan
százra nõtt a palackos borok száma.
Ezenfelül 137 hordómintát tartottak
érdemesnek a megmérettetésre ter-
melõik. A borok zöme természetesen
vörös volt, a bíráló bizottságok 21 fe-
hér, 12 rosé és 3 siller bort kóstoltak.
Az elsõ ízben kiírt „Szekszárd város bo-
ra” címre 29 palackozott bikavér, ka-
darka, vagy kékfrankos bort neveztek
be a borászok.

A 2006-os, 2007-es és 2008-as évjá-
rat egyaránt kiváló volt, a borok csak
karakterükben különböznek. Talán
ezért is kísérte óriási szakmai érdek-
lõdés a versenyt. A szervezõk meghí-

vását elfogadva a bírálók között talál-
tuk az év borászának választott Bock
Józsefet, Frittmann Jánost és Konyári
Jánost, de eljött Erdélybõl Balla Géza
is. A zsûriben ott voltak persze a
szõlés-borász szakma jeles képviselõi,
így dr. Urbán András, dr. Kozma Pál,
vagy Mészáros Gabriella. Ez is jelzi:
Szekszárd kezd újra divatba jönni.
Heimann Zoltán elmondta: a borvi-
dék – a Pannon borrégió tagjaként is –

tesz is ezért. Készül a szekszárdi ere-
detvédelem, a bikavér és kadarka rend-
tartás már a mezõgazdasági miniszter
asztalán van. Marketingben is erõsítet-
tek, elég, ha csak a sikeres rendezvé-
nyeiket említjük.

A borvidéki borverseny eredmény-
hirdetését április 24-én, Szent György-
napon tartják a Mûvészetek Házában.
Az aranyérmes borokból másnap a fõ-
iskola aulájában rendeznek kóstolót.

Szín, illat, zamat: munkában a borbírálók. Jobbról Tiffán Zsolt
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Parásztán indult a program
Civilek és közös képviselõk számára rendeztek sikeres fórumot 

A „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
program április 1-jén egy civil szerve-
zetek és lakóközösségek képviselõi
számára rendezett fórummal vette hi-
vatalosan is kezdetét. Horváth István
polgármester tájékoztatója után a meg-
jelent közel száz fõ közül többen fel-
ajánlási és támogatói szándékukat fe-
jezték ki a program iránt.

Start Parásztán
A program elsõ állomása az április 3-án
és 4-én az I. választókerület képviselõ-
jével, Horváth Kálmánnal a Parászta
patak mentén volt. A pénteki napon a
környéken és a patakmederben talál-
ható szemétkupacok eltakarítása tör-
tént meg a lakosság segítségével, de ci-
vil szervezetek is képviseltették magu-
kat a munkálatokban. A szombati na-
pon a környékbeli korlátok festését vé-
gezték, melyeket Borkó Gábor vezeté-
sével a közmunkások csiszolással készí-
tettek elõ az aktivisták számára. A fes-
téket Szekszárd város önkormányzata
biztosította, az összegyûjtött szemetet
és az ehhez szükséges zsákokat, kesz-
tyûket pedig az Alisca Terra Kft.-nek
köszönhettük.

Faültetés a Csalogányban
Ezzel párhuzamosan, április 4-én a Csa-
logány utca 21-22. és 23-24. számú tár-
sasházaknál is megkezdõdött a „Szépít-
sük együtt Szekszárdot!” program kere-
tén belül a városszépítés. A faültetés és
örökbefogadási program Tóthi János
képviselõ közremûködésével indult el.
Az örökbefogadás lényege, hogy csalá-

dok, szervezetek, baráti társaságok egy-
egy fa gondozását magukra vállalják. Az
örökbefogadók kis névtáblát helyezhet-
nek el a fájuk tövében.

Folytatás az Újvárosban
A „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
program következõ állomása április
8-án, szerdán az Újvárosban lesz, ahol
a Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör, a Kolping Katolikus Szak-

képzõ Iskola és a Garay János Általá-
nos Iskola szervezésében a Damja-
nich utcától a patak medréig, illetve a
felüljáró alatti terület kerül reflektor-
fénybe. Találkozó 15 órakor a Szent
István Ház (Rákóczi utca 69.) elõtt. A
szervezõk kérik, hogy a résztvevõk
hozzanak magukkal szerszámot (la-
pát, gereblye) és egyéb eszközöket
(söprû, rongy, stb.).

Azok jelentkezését is várják, akik
betegségük vagy idõs koruk miatt
nem tudják rendbe tenni házuk por-
táját. Ezen igényeket munkaerõ függ-
vényében igyekeznek orvosolni. To-
vábbi információ: Horváth Jánosné,
Edit képviselõnél (20/524-6820,
horvathne.edit@citromail.hu).

A fórum résztvevõi egyetértettek: a szemléletformálás a fontos

Díjmentes lerakás,
induló zöldjárat,

lomtalanítás
A „Szépítsük együtt Szekszárdot!” prog-
ram keretén belül június 30-ig lehetõ-
sége nyílik minden szekszárdi lakos-
nak, hogy ingyenesen helyezhesse el
háztartási hulladékát a Keselyûsi úti
hulladéklerakó telepen. A lerakó hétfõ-
tõl péntekig 6 és 17, míg szombaton 6
és 15 óra között tart nyitva (telefon:
20/480-4633).

A zöldhulladék elszállítását szolgáló
„zöldjárat” április 15-tõl októberig üze-
mel. A családi házas övezetekben beje-
lentés nélkül, a társasházaktól pedig
elõzetes igénybejelentés alapján szál-
lítja el a hulladéktároló edények mellé
reggel 6 óráig kihelyezett zöldhulladé-
kot az Alisca Terra Kft. Páros héten az
északi, páratlan héten pedig a déli vá-
ros részben történik a szállítás.

A tavaszi lomtalanítási akció idén
április 6-tól 10-ig tart. Kérünk min-
denkit, aki igénybe kívánja venni az
ingyenes szolgáltatást, hogy a lomtala-
nítási programban megjelölt lakóhely
szerinti szállítás napján, reggel 6 óráig
helyezze ki hulladéktároló edény mel-
lé az elszállítandó hulladékot. Az akció
során építési törmeléket, veszélyes
hulladékot, üzemszerû tevékenység-
bõl eredõ ipari hulladékot a hivatal
nem szállíttat el. A fa-, és cserjenyese-
déket csak kötegelve, a lombot csak
zsákokba kötve szállítják el.

Kérdésükkel, kérésükkel bátran
forduljanak Páll Laurához, a „Szépít-
sük együtt Szekszárdot!” program ko-
ordinátorához a 30/494-8028-as tele-
fonon, vagy a laura@szekszard.hu e-
mail címen.
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Lazúr Festékbolt kontra Szollár Bt.
Példás összefogás eleink faipari örökségéért

Kulturális turizmus a bor és a mű-

vészetek városában, ez a jövő

egyik ígéretes útja Tolna megye

székhelye számára. 

Elengedhetetlen ehhez szép épületeink
kül- és beltéri restaurálása, megóvása,
legyen szó festésrõl, csõ- és vezetékcse-
rékrõl, a nyílászárók védelmérõl. A turis-
ták a Felsõvárosban járva meg-megállva
gyönyörködnek a jellegzetes szekszárdi
porták látványában, melynek része a vi-
rágdíszes, slagléces ablak. A kültéri fa-
szerkezeteket, mint kerti játékok, pergo-
lák, az elõtetõ-szerkezet lába, nyílászá-
rók nyaranta 40 fokos forróság égeti, té-
len pedig mínusz 15 fok teszi próbára az
anyagot. Lényeges lenne háromévente
felületkezelni e kültéri, nemes anyagú,
míves munkával elõállított szerkezete-
ket. Ennek anyagi vonzata mindössze
töredéke a készíttetésnek, egyben ga-
rancia, hogy évtizedekig szépségben,
funkciójukat ellátva határozzák meg ut-
ca, tér, városrész arculatát. Számos fotó
örökíti hóesésben, zöld lombok között
Szekszárd város építészeti kincseit, nem
hanyagolandóak hát ez aprónak tûnõ
részletek sem! Nem mellékesen a gon-
dosan felületkezelt fa nyílászárók jóval
tartósabbak mûanyag, jellegtelen társa-

iknál, szerves részei az igényesen kiala-
kított otthonnak.  A Lazúr Festékbolt és
a Szollár Bt. vállalja valahány, adott kor-

ra jellemzõ fa nyílászáró másolatának
készítését! Minõség, megbízhatóság, el-
kötelezettség! 

Lazúr Festékbolt

A megye egész területét lefedve kis- és
nagykereskedelmi tevékenységgel vár-
ja vásárlóit Tolnán és Szekszárdon.
700 négyzetméteres raktárral, 300
négyzetméteres üzletekkel szolgálja az
érdeklődőket a megyében 1990 óta.
Forgalmazzák a hazai festékgyárak vala-
mennyi termékét, faápoló anyagokat is!
Egyéni igények esetén 24 órán belül
beszerzik a kívánt terméket. 
Lazúr Festékbolt - Szekszárd.
7100 Szekszárd Béri Balogh Á. U. 50.
74/ 511-318, 74/ 412-990
lazur@nextramail.hu

Szollár Bt.

„Bútorok pincétől a padlásig, tervezés-
től a kivitelezésig.”
A Szollár család 1936 óta készít aszta-
losipari termékeket. 
A Dunántúl gyönyörű mintavilága bú-
torok korhű után-gyártásával, restau-
rálás. 
Ingyenes helyszíni felmérés, 3D-s lát-
ványterv, szakmai tanácsadás. 
7100 Szekszárd Bocskai u. 26.
74/ 417-585, 20/ 960-6778
szollar@szollarbt.hu, www.szollarbt.hu

Szombaton 11 órakor tartot-

ták az idén 25 éves Művésze-

tek Házában a Székely Bertalan-

kiállítás megnyitóját.

F. L.

Szerdán érkezett meg Szekszárdra a
Magyar Nemzeti Galéria gyûjteményé-
bõl származó 62 Székely Bertalan-alko-
tás. A festmények, grafikák, vázlatok
összértékét mintegy 210 millió forint-
ra becsülik.

Az alkotásokat Bakó Zsuzsanna
mûvészettörténész, a Nemzeti Galé-
ria fõosztályvezetõje rendezte kiállí-
tássá. Lapunk kérdésére a szakember
elmondta: a kortárs Munkácsyval
szemben Székely pályája itthon telje-
sedett ki. A XIX. század második felé-
nek legnagyobb alakja a csendéleten
és a népi életképeken kívül minden
téma és stílus iránt fogékony volt, s
mindben maradandót is alkotott.
Nemzeti eposza – benne többek kö-
zött az Egri nõk, az V. László – éppúgy
a legjobbak közé emeli, mint tájképei,
vagy portréi. Székelyt tudós festõnek
is titulálják, miután professzora, majd
igazgatója volt az 1875-ben megnyílt

Magyar Királyi Rajztanodának. Dr. Ba-
kó Zsuzsanna szerint Székely kísérle-
tezõ alkotó volt, falkép festményei és
mennyezeti vázlatai is ezt bizonyítják.
Munkácsyval szemben Székely mun-
kássága szinte teljesen felderített, s
ezek remek darabjai láthatóak lesznek
Szekszárdon.

A magyar festészet aranykorának
legnagyobb alkotójának mûveibõl ál-
ló tárlat június 28-ig látogatható. A

nagy sikerû Munkácsy-kiállításhoz ha-
sonlóan szabadegyetem és minden
hónap utolsó péntekén esti verses,
zenés tárlatvezetés várja az érdeklõ-
dõket.

Mint Baky Péter festõmûvész, a
Mûvészetek Háza igazgatója elmond-
ta: a kiállítás különlegessége lesz,
hogy egy Szekszárdon magántulaj-
donban lévõ Székely Bertalan kép, a
Rebeka is a közönség elé kerül.

Székely-képek a közönség elõtt
Június 28-ig látogatható a kiállítás a Mûvészetek Házában Elkapták a szökevényt

■ Kihallgatásra szállították csütör-
tökön a szekszárdi rendõrkapi-
tányságra a többszörösen büntetett
28 esztendõs M. Pétert, akit most
vagyonelleni bûncselekmény elkö-
vetésével gyanúsítanak. Ügyvédje
arra kérte a rendõröket, hogy egye-
dül maradhasson védencéve, ám
néhány perc múlva jelezte, hogy
szökik a rab. A fiatalember kiugrott
az ablakon a rendõrségi épület elsõ
emeletérõl. M. Pétert a rendõrök
másnap délben egy szekszárdi la-
kásban fogták el. - hm -

Font Sándor elõadása
■ Április 8-án (szerdán) 17 órai kez-
dettel a vármegyeháza dísztermé-
ben Font Sándor, a Fidesz MPP Gaz-
datagozatának és az Országgyûlés
Mezõgazdasági Bizottságának elnö-
ke „Az EU-tagság hatása a magyar
mezõgazdaság jelenére és jövõjére”
címmel tart fórum-jellegû elõadást.
Az elõadáson Font Sándor beszél
többek között arról, a mezõgazda-
ság szereplõi hogyan élték meg az
eddigi uniós tagságot, és mi várható
a közeledõ európai uniós és az eset-
leges parlamenti választás után.

HÍRSÁV

Dr. Bakó Zsuzsanna a Boldog anya címû kép elõtt
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Orbán György elõadói estje
„Irgalom, édesanyám, mama,

nézd, jaj kész ez a vers is!” cím-

mel várja Orbán György előadó-

művész április 11-én, a Költészet

Napján (József Attila születés-

napján) a szekszárdi irodalomba-

rátokat a Német Színházba leg-

újabb előadói estjére.

P.

Orbán Györgyöt sokan ismerik látás-
ból, köszönõviszonyt vagy épp alkal-
mi társalgósat ápolva. Hallgatják tiné-
dzserek, fiatal és érett korú felnõttek.
Mégis, alakjához a körülhatárolhatat-
lanság fogalma társul. Látjuk õt háti-
zsákkal, hosszú léptekkel haladni, sö-
tét pólóban ajtókat tár, barnán mér föl,
halk. Aztán megjelenik, toppant, kiáll,
szava dörren, elcsuklik, szárazviharok
csöndje, feszültsége borzongatja hall-
gatóságát, máskor pajzán-dévaj rikkan
a jókedv. Adja Szekszárdon, Szegeden,
Budapesten, Zentán, Csíkszeredán -
csak néhány kiragadott helyszín, ahol
irodalmi koridézéssel, elõadói esttel
várja az érdeklõdõket.

– Mióta készül a mostani estre?
Nem egyszerû vállalkozás József Atti-
la univerzumából tolmácsolni. 

– Szegeden, egy szigorlat elõtt az
utolsó napokban már minden perc
aranyat ért. El kellett olvasnom néhány
verset, s noha ezeket már korábbról is-
mertem, azon vettem magam észre,
hogy a kötetet az elejétõl a végéig elol-
vastam. Lehetetlen volt letenni. A fal-
hoz szegezett, elõadni azonban eszem
ágában nem volt. Harmincegy-két éves
voltam, és úgy éreztem: József Attila-
verset mondani Latinovits Zoltán után
lehetetlen. Számomra ugyanis az maga
a tökéletesség. Arra törekedni, hogy
ugyanarra induljak el, hogy ugyanazt
„újramondjam”, értelmetlen vállalko-
zás. Arról nem beszélve, hogy az em-
ber azért így-úgy tisztában van képes-
ségei határaival…

– Két éve aztán arra gondoltam: mi-
ért ne teremthetném meg a magam Jó-
zsef Attiláját? Gyorsan hozzáteszem: a
mostani játék nem „emlékest”. Engem
a neurózis természetrajza érdekel, az,
hogy a gyerekkori traumák következté-
ben hogyan és miért kerget az ember

démonokat, vagy azok õt, élete végéig,
és ezt hogyan éli túl – vagy sem. Mind-
ez ebben a zseniális, utánozhatatlanul
éles szemmel írt szövegben nyomon
követhetõ, és remélem, a befogadóban
is megszülheti a ráismerés élményét.
Hiszem ugyanis, sõt tapasztalom az el-
hangzó szó mágikus erejét. Hogy amit
kimondok, az a befogadóban képes fel-
színre hozni a maga emberi lényegét.

– Ugyanakkor nem volt egyszerû
munka az „Irgalom, édesanyám…”. Az
elõadónak ilyenkor igen mélyre kell
„ásnia” magában, a felszínre kell hozni
egy rakás olyan élményt, nyomot,
amellyel egyébként nem biztos, hogy
igazán „beszélgetõ viszonyban” szeret-
ne lenni. Ezeknek persze semmi ke-
resnivalójuk a pódiumon, a játszó ma-
gánügye, de a színpadon megjelenõ
rezdülések, váltások, hangsúlyok, a fi-
zikai megvalósítás ebbõl építkezik. Itt
nem én számítok, hanem az, amit a
szövegbõl megvalósíthatok, amennyi-
ben a szövegben létezem. Ez a „felszín-
re hozás” persze marja, emészti az elõ-
adót, hiszen jószerivel a saját neuroti-
kus vonásait kell tisztába tennie.

Megyei zongoraverseny
n A verseny április 8-án, szerdán, 
9. 30-kor kezdõdik a megye összes
zeneiskolájának részvételével a Liszt
Ferenc Zeneiskolában. A zsûri tíz
korcsoportban értékeli a versenyzõ-
ket, majd jutalmazza a legkiválóbb
zongoristákat. A belépés díjtalan,
mindenkit szeretettel várnak a szer-
vezõk!

Mazsorett siker
n Az elmúlt hétvégén a Babits Mihály
Mûvelõdési Házban megrendezett I.
Szekszárdi Táncvarázs Fesztivál régi-
ós táncversenyen különbözõ mûfa-
jokban versenyeztek az indulók. Há-
rom kategória: alsó tagozat, felsõ tago-
zat és a középiskolás korosztály tagja-
it értékelte a zsûri. A szekszárdi Swing
Mazsorett Csoport a középiskolás ka-
tegóriában, mini formációban III. he-
lyezést kapott. A csoport tagjai: Jakab
Réka, Kapéter Dóra, Palkovics Erika,
Tarr Ramóna. A zsûri külön kiemelte
Huszárikné Böröcz Zsófia felkészítõ
tanár koreográfiájának erõsségét.

HÍRSÁV

Közlemény a 2009. június 7-én tartandó Európai Parlamenti választással kapcsolatosan
A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetõje: Amreinné dr. Gál

Klaudia. Helyettese: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna.
Helyi Választási Iroda címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér

8. Tel.: 504-100, 504-120, Fax: 74/510-251; honlap:
www.szekszard.hu, e-mail: aljegyzo@szekszard.hu.

Választási Információs Szolgálat: Parrag Ferencné. Helye:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. fszt. 3-as iroda. Tel.: 74/504-
162, fax: 74/504-188, e-mail: parrag.kati@szekszard.hu.
Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérése szemé-
lyesen: Városháza (Béla király tér 8.), földszint 3-as iroda

Igazolás kérése személyesen: Okmányiroda, Bezerédj u. 1.
(telefon: 504-193, 504-192). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl
csütörtökig reggel 8-tól l6-ig, pénteken 8-tól l4 óráig.

Az alábbi fontosabb jogszabályok határozzák meg az EP
tagok választásának lebonyolítási szabályait

- 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról

- 1997. évi C. törvény a választási eljárásról
- 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak

választásáról
- 6/2009. (II.25.) ÖM rendelet a választási eljárásról szóló

l997. évi C. törvénynek az Európai Parlament tagjainak
választásán történõ végrehajtásáról

- 7/2009. (II.25.) ÖM. rendelet az Európai Parlament tagjai
2009. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeirõl,
elszámolási és belsõ ellenõrzési rendjérõl

- 16/2009. (III.26.) ÖM rendelet az Európai Parlament
tagjainak 2009. június 7. napjára kitûzött  választása eljárási
határidõinek és határnapjainak megállapításáról

EP tagjainak választásán az alábbi választási szervek
mûködnek, amelyek Önnek fontosak lehetnek:

- Szekszárdon 39 szavazatszámláló bizottság
- Területi Választási Bizottság, Szekszárd, Szent István tér

11-13. Tel: 74/505-605
- Országos Választási Bizottság, Budapest
- Helyi Választási Iroda, Szekszárd, Béla k. tér 8. 74/504-100
- Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda,

Szekszárd, Béla király tér 8. 74/504-100
- Területi Választási Iroda, Szekszárd, Szent István tér 11-13.

74/505-600
- Országos Választási Iroda, 1051 Budapest, Nádor u. 4.

(Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314. Telefon: 06-1-441-1600)
Az Országos Választási Iroda külön internetes weblapot

szerkeszt, amelynek tartalma végigkíséri a teljes választási
folyamatot több nyelven. Ezt a weblapot a gyengénlátók is
tudják használni. Elérhetõsége: www.valasztas.hu. A hon-
lapon minden hasznos, szavazással kapcsolatos információ,
letölthetõ ûrlap  megtalálható.

A HVI tájékoztatója folyamatosan megtalálható a város
honlapján: www.szekszard.hu

A választással kapcsolatos legfontosabb határidõk: 
Névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõ és az

ajánlószelvények kézbesítése: 2009. április 6. és 10. között
A választói névjegyzék közszemlére tétele az Ügyfélszol-

gálati Irodán (Béla k. tér 8.): 2009. április 8-tõl április 15-ig.
A névjegyzékbõl való kihagyás vagy a névjegyzékbe való

felvétel miatt kifogás benyújtása: 2009. április 8-tól április 15-
én 16 óráig

Az az uniós polgár, aki az uniós polgárok nyilvántar-
tásában nem szerepel, kérheti a lakóhelye  szerinti HVI
vezetõjétõl a névjegyzékbe való vételét: 2009. április 30.

Az uniós polgárt a HVI vezetõje kérelmére felveszi a
névjegyzékbe: 2009. május 4-ig

Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérelmezése 
1. személyesen vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba

foglalt meghatalmazással rendelkezõ meghatalmazott útján
a lakcíme szerinti illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl
2009. május 22-ig 16 óráig

2. ajánlott levélben: 2009. május 22-ig meg kell érkeznie a
levélnek a HVI vezetõjéhez

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár
módosíthatja a kérelmét: 2009. május 22-ig

Igazolás kérése személyesen vagy meghatalmazott útján:
2009. június 5-én 16.00 óráig

Igazolás kérése ajánlott levélben: 2009. június 2-ig meg
kell érkeznie a levélnek a HVI vezetõjéhez

Igazolás kiadásának határideje: 2009. június 5-én 16 óráig
Kérelemre egy alkalommal a kiadott igazolását

visszaadhatja az a választópolgár, akit igazolás kiadása miatt
kérelmére a névjegyzékbõl töröltek, és a névjegyzékbe a
HVI vezetõje visszaveszi: 2009. június 4-én 16 óráig

Módosított névjegyzék közzé tétele: június 5-én 16 óráig

Szavazás: 2009. június 7-én 6 órától l9 óráig tart
A listát állító pártok a választási bizottságok megbízott

tagjait bejelentik: 2009. május 29-én 16 óráig
Választási kampány: 2009. június 5-én 24.00 óráig tart.
Kampánycsend, kampányt folytatni tilos: 2009.  június 6-

án 0 órától június 7-én l9 óráig.
Közszemlére tett névjegyzék másolatának megkérése

díjfizetés ellenében (jelölt, jelölõ szervezet írásos igénye
alapján): 2009. május 18-át követõen

Kötelezõ  a választási plakátok eltávolítása: 2009. július 7-ig 
Felhívjuk a választópolgárok és a jelölõ szervezetek

figyelmét, hogy a határidõk jogvesztõek, azok a határidõ
utolsó napján 16 órakor járnak le.

A szavazókörök címjegyzéke az Ügyfélszolgálati Irodában,
az Okmányirodában és a www.szekszard.hu honlapon
megtekinthetõek.

Szekszárdon a lakcímnélküli szavazópolgárok és az
igazolással szavazók kizárólag az erre kijelölt szavazókörben
a 19. számú szavazókörben (Szt. József Katolikus iskola,
Garay tér 9.) szavazhatnak.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétõl távol,
de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme szerint
illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl kért igazolással
azon település helyi választási irodájának vezetõjétõl - vagy a
szavazás napján szavazatszámláló bizottságától - kérheti a
névjegyzékbe való felvételét, ahol a szavazás napján
tartózkodik. Az igazolás alapján a választópolgár azon a
magyarországi településen szavazhat, ahol tartózkodik.

Az igazolással szavazó választópolgárok az igazolással
szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókörök
listáját a www.valasztas.hu honlapon tekinthetik meg. Az
igazolás iránti kérelem nyomtatvány letölthetõ honlapról.

A külképviseleten szavazó választópolgárok szintén
megtekinthetik, hogy országonként hol és mikor lehet
szavazni, a kérelem nyomtatvány letölthetõ az Országos
Választási Iroda honlapjáról.

Az Európai Unió más tagállamának állampolgárai a
névjegyzékbe vételük céljából szintén letölthetik a fenti
honlapról a kérelem nyomtatványt.

Amreinné dr. Gál Klaudia HVI-vezetõ
Szekszárd, 2009. március 30.
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„Nem a díj, az oda vezetõ út a fontos”
Beszélgetés Jobbágy Valér Liszt-díjas karnaggyal

Jobbágy Valér tizenöt éves kora

óta vezényel. Véletlenül, de sze-

rencsésen talált rá ez a pálya. Éle-

tének fontosabb állomásairól,

majd a Szekszárdi Madrigálkórus

legutóbbi koncertjéről kérdeztem.

Lakatos Orsolya

– Klarinétosként kezdte, majd hir-
telen belépett a karvezetés is az éle-
tébe. Hogy történt mindez?

– A Pécsi Székesegyház ifjúsági kó-
rusának karnagyát 1961-ben egyházel-
lenes tisztogatás keretében, politikai
okokból eltávolították. Elsõ éves „kon-
zisként” én ugrottam be a helyére, s
visszatekintve már látom, ez volt a leg-
fontosabb iskola a számomra. Rákény-
szerültem, hogy hétrõl hétre felkészül-
jek a próbákra, beleássam magam a
motetták, misék világába. Ezután már
ezen az úton haladtam tovább.

– Pécs után hol tanult tovább?
– Hatvanötben nem indult klarinét

szak a Zeneakadémián, ezért sok más
fúvós évfolyamtársammal együtt kar-
vezetés szakra felvételiztünk. Egy év-
vel késõbb klarinétra is felvettek, s ha-
bár megszereztem a diplomát, már
csak szép emlékként idézem fel a
hangszeres éveket.

– Mely együtteseknél, milyen intéz-
ményekben dolgozott?

– Szerencsém volt, hi-
szen már az akadémiával
párhuzamosan Vass Lajos
mellett a Vasas Mûvész-
együttesben, Sapszon Fe-
renc mellett pedig a bu-
dapesti Bartók kórusban
korrepetítorkodtam. Ez is
nagyon jó iskola volt, ahol
rengeteget tanulhattam.
Debrecenben három
évig klarinétot, azután
már kizárólag szolfézst,
zeneelméletet, karveze-
tést, karirodalmat tanítot-
tam. Megfordultam a pé-
csi konziban és a Tanár-
képzõ Fõiskolán, a szek-
szárdi fõiskolán és a Ze-
neakadémián.

– Ma is tanít, több kórust
irányít fogyhatatlan lelkesedéssel…

– Sok évig a hét minden napján
más városban tanítottam. Sokat utaz-
tam, kevés volt a „lassítás”. Úgy érzem,
ez a lendület megmaradt, de energiái-
mat – talán szerencsésebb is így – ke-
vesebb helyre kell összpontosítanom.
A Zeneakadémián továbbra is számí-
tanak rám, s három állandó kórussal
dolgozunk: a Szekszárdi Madrigálkó-
russal 1981 óta, a pécsi Schola
Cantorum Sopianensis-szel tizenegy-
néhány, míg a Pécsi Székesegyház
Palestrina Kórusával 1988 óta.

– Március 15-én az Oktatási és Kul-
turális Miniszter Liszt Ferenc-dí-
jat adományozott önnek kiemelke-
dõ zenei és elõadó-mûvészeti tevé-
kenységéért. Szívbõl gratulálok!

– Nagy megtiszteltetés ez nekem,
de úgy vélem, a díjnál sokkal fonto-
sabb az az út, amely idáig vezetett.
Nyugodt szívvel tehetjük ezt az elis-
merést a korábbi és jelenlegi kórusa-
im által elnyert díjak mellé, melyeket
szintén hosszú, folyamatos munka
árán érdemeltünk ki. Ezek a folyama-
tok építették ki azt az egészséges ön-

ismeretet, önkritikát a
tagokban, hogy mos-
tanra bármelyikük ér-
tékelhetõ és reális véle-
ményt képes megfogal-
mazni akár a saját, akár
egy másik kórus pro-
dukciójáról. Hogy ez ki-
alakult, és folyamato-
san fejlõdik – bár a leg-
kisebb mértékben sem
akarom lebecsülni e
szép kitüntetést –, töb-
bet ér minden hivatalos
elismerésnél.

– Két hete emlékhang-
versenyt adtak a Szek-
szárdi Madrigálkó-
russal. Hogyan jött az
ötlet?

– Régi adósságot tör-
lesztettünk a megemlékezéssel. Az el-
múlt évtizedekben a korábban ve-
lünk éneklõk közül többen már
örökre eltávoztak. Õk – valamint a
két karnagyelõd: Partos János és Lige-
ti Andor – õrizték meg számunkra az
együttest. Soha nem sajnálták az idõt
– s ezzel éppen így vannak a mai kó-
rustagok is – az életükbõl, a család-
juktól a heti két próbára. Nekik kö-
szönhetõ, hogy nem a semmibõl kell
indulnunk, hogy fennmaradt a jelen-
tõs múlttal rendelkezõ Szekszárdi
Madrigálkórus szellemisége.

A XI. Országos Gitárversenyt már-

cius 27. és 29. között rendezték

meg Vácon, a Bartók Béla Zene-

iskolában.

V.H.M.

Ezt megelõzõen térségenként elõválo-
gatót tartottak, amelyen négy Szekszár-
don tanuló növendék – Környei Attila,
Illés Alexandra, László Gabriella és
Peresics Rita – ért el 49 pont fölötti
eredményt, ami „belépõt” jelentett a
háromévente megrendezésre kerülõ
országos versenyre.

A Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Intézmény Liszt
Ferenc zeneiskolájának mind a négy
versenyzõje Környei Miklós növendé-
ke. Környei Attilát kivéve a három gim-
nazista – Garay János, illetve I. Béla – le-
ány korábbi tanárai Orbán István, Mol-
nár Márta és Erõsné Szõr Márta voltak.

A rangos megmérettetés négy kor-
csoportban zajlott, amelyen az ország-
ból korcsoportonként mindössze

húsz-húsz növendék mérhette össze
tehetségét, tudását, felkészültségét.
Tehát a versenyen való részvétel is óri-
ási eredménynek számít. Mind a négy
szekszárdi gitáros jól teljesített, köz-
tük Illés Alexandra igen szép produk-
cióval bejutott a döntõbe.

A 13 és 16 évesek, azaz a 3. korcso-
port legfiatalabbja Környei Attila volt,
ám korábbi sikereibõl kiindulva csöp-
pet sem meglepõ, hogy elnyerte az el-
sõ helyezést. Sõt, a teljes mezõnyre
meghirdetett különdíjat is Attilának
ítélte a gitármûvészek alkotta rangos
zsûri. A kiírás szerint ebben a kategó-
riák fölötti megmérettetésben ma-
gyar kortárs, vagy XX. századi magyar
zeneszerzõ darabjaiból kellett válasz-
tani. Környei Attila egy Kocsár Miklós
és egy Farkas Ferenc szerzeményét
választotta versenymûvéül. És nyert!
Elnyerte a különdíjat is, amiért egy
igen értékes gitárral jutalmazták.

Az új hangszer méltó helyen vára-
kozik az ifjú mûvész következõ gyõ-
zelmére.

Környei-siker Vácon
Önkéntesek segítenek a kórház betegeinek

Igényesség és hagyomány
Koncertet adott a Szekszárd Jazz Quartet

A Szekszárd Jazz Quartet gyökerei
1972-ig nyúlnak vissza: ekkor adta vá-
rosunk elsõ dzsesszkoncertjét a kvar-
tett trió-elõdje. Egy évtizeddel késõbb
csatlakozott a negyedik tag, és létrejött
az ország elsõ kamaradzsessz-formáci-
ója. Két alapító sajnálatos halálát köve-
tõen alakult ki a jelenlegi felállás: dr. Ke-
lemen Endre vibrafon, dr. Hulin István
zongora, Soponyai József dob, Béres
János basszusgitár.

A kvartett, melynek fontos jellemzõ-
je a nevét ország-, sõt Európa-szerte is-
mertté tevõ zenei igényesség, fõként
saját szerzeményeket játszik. Az SzJQ
2001-ben a civil szervezetek alapította
„A Tolna megyei mûvészetért” plaket-
tet, 2005-ben pedig a város „Közjóért”
kitüntetõ díját érdemelte ki.

Hétfõn a kvartett koncerttel örven-
deztette meg a Babits színháztermé-
ben megjelent több száz mûkedvelõt.
Mint már megszokhattuk, ezúttal is
vendégmûvészek színesítették zenei
palettát, melyet Kis Pál István a versé-
vel tett teljessé. A koncert elsõ részé-

ben túlsúlyban voltak a komolyzenei
és dzsesszklasszikusok (Bach, Jerome
Kern, Sonny Rollins) mûvei. Ezek al-
kalmat adtak a közremûködõk bemu-
tatkozására is: Oscar Peterson majd
fél évszázados Hymn to Freedom-ja
Ágostonné Béres Kornélia fuvolajáté-
kát, míg az All the Things You Are
Kiss László trombitaszólóit ajándékoz-
ta a közönségnek.

A koncert második órájában saját
szerzeményeket hallhatott a nagyér-
demû. Az ív Debussy síremlékétõl Je-
ruzsálemig húzódott, lehetõséget ad-
va egy JK Szupersztár-beli motívum
megjelenésére csakúgy, mint Király
Attila virtuozitásának felvillantására a
New Times Blues-ban. A SzJQ egykor
átalakította városunk zenei hagyomá-
nyait – ma már része annak. „Mire is
várok, nem tudtam igazán” – írja
Hammerstein a már említett Kern-
szám szövegében. Aki igényes
dzsesszzenére vágyott a hétfõ esti
naplemente után: megkapta.

Kosztolányi

Jobbágy Valér kifogyhatatlan lelkesedéssel tanít
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Regionális tudományos rendezvényt
tartottak az elmúlt pénteken a régi vár-
megyeháza dísztermében, azaz tizedik
alkalommal gyûltek össze a dél-dunán-
túli régió szívgyógyászai a hagyomá-
nyos konszenzus-konferenciájukra.
Fontos és aktuális témakört tûztek na-
pirendjükre: a kardiovaszkuláris kór-
képek diabetológiai szempontjait te-
kintették át a kardiovaszkuláris pre-
venciótól a speciális kardiológiai kór-
képek ellátásáig a cukorbetegségben
szenvedõ betegre fókuszálva.

Dr. Józan-
Jilling Mihály
osztályvezetõ fõ-
orvostól, a ren-
dezvény szerve-
zõbizottságának
elnökétõl meg-
kérdeztük, mi az
oka, hogy az
utóbbi idõben,
ahogyan most is

a középpontba került a szív- és ér-
rendszeri betegségben, egyben cu-
korbetegségben szenvedõ betegek
gyógykezelésének összefüggései.

– A legfontosabb aktualitása, hogy
az emberiségnek, kiváltképp a nyu-
gati civilizációnak a legújabb epidé-
miája, azaz járványa a cukorbetegség,
ami korunk egyik legnagyobb kihívá-
sa. A prognózis szerint 2025-2050

között a fehér emberek 25 százaléka
szenved majd cukorbetegségben. S
mint tudjuk, e betegség megsúlyoz
mindent, a diabeteszt is. Ebbõl követ-
kezõen a szokásos betegségek – mint
például a koszorúér-betegség – ese-
tén különös és kiemelt figyelmet kell
szánni a cukorbetegekre, hiszen be-
tegségük ebben az esetben rosszabb
kórjóslattal jár együtt. Másrészt náluk
bizonyos dolgokat különleges szem-
pontok szerint kell elvégezni.

– És mit kell tennie a cukorbeteg-
nek, amennyiben – úgymond –
„szívproblémákat” észlel? 

– Nagyon idõben kell kardiológus-
hoz fordulnia. A doktoroknak – hi-
szen sok szakma együttmûködését
jelenti – pedig bizonyos beavatkozá-
sokat másként kell értékelniük a cu-
korbetegek esetében. A dolog lénye-
ge: sokkal nagyobb odafigyelés szük-
séges egy olyan diabeteszesnél, aki –
például – koszorúér-betegségben is
szenved.

– Mi lenne a következménye a nem
kellõ figyelemnek?

– Jóval magasabb halálozási arány.
Éppen ezért egyre több feladat hárul
a kardiológusokra, a diabetológu-
sokra, sõt a családorvosokra egyaránt.

V.H.M.

Március utolsó péntekén adta át

a CORA Egészségvédő Alapítvány

a megyei kórház I. számú belgyó-

gyászati osztályának azt a szív

ultrahang-nyelőcső vizsgáló fejet,

amellyel a jövőben kiváló diag-

nosztikai eredményekkel vizsgál-

hatók többek között a szívbillen-

tyű-betegségek.

N. S.

Az egy centiméter átmérõjû fej rezgõ-
mozgást végzõ ultrahang-kristályokat
tartalmazva pásztázza a szívhez hozzá-
érõ nyelõcsõ adott területét, a compu-
ter ezt dolgozza fel és jeleníti meg a
monitoron kép formájában. Dr. Zsig-
mond Árpád belgyógyász, kardiológus
szakorvos elmondta: szívbillentyû- és
szívbelhártya-gyulladásnál, a mûbillen-
tyûk mûködésének ellenõrzésekor,
szívrögök megállapítása esetén vala-
mint a fõütõér repedésének vizsgálata-
kor nélkülözhetetlen az új eszköz. A
belgyógyászati osztály szív-ultrahang
laboratóriumában tartott bemutatón
az adjunktus úr prezentálta az ultra-
hangkészülékhez csatlakoztatott fej

mûködését. Tízmillió forintnál is drá-
gább lehet egy ilyen, a gyomortükrözõ
szondához hasonló mûszer. A Cora Ala-
pítványnak gyári garanciával, monitor-
ral és DVD-íróval ötmillió forintért si-
került beszereznie kórházunk részére
a szükséges felszerelést. Az adakozók
közül említendõ a Borút Kht., ám ma-
gánszemélyek, egykori betegek jó
szándéka is hozzásegítette a leendõ pá-
cienseket az immár megyeszékhelyün-

kön végezhetõ vizsgálati lehetõséghez,
nem kell ezentúl Pécsre utazniuk.

Dr. Zsigmond Árpádtól megtud-
tuk: nagyobb városok szívklinikáin
napi három-négy vizsgálat mellett e
mûszerek közel tízezer diagnosztizá-
lásig úgymond hitelesítettek; a szek-
szárdiak s a város vonzáskörzetében
élõk jó hosszú ideig számíthatnak hát
orvosaik mellett a legújabb mûszer
megbízhatóságára, szakértelmére.

A cukorbetegség
a XXI. század epidémiája

Dr. Józan-Jilling
Mihály

A szívünkbe lát az új mûszer
Új szív ultrahang-nyelõcsõ vizsgáló fej a kórházban

Dr. Zsigmond Árpád adjunktus mutatta be az új mûszert

Nincs már látogatási

tilalom a kórház

szülészeti osztályán
Dr. Almási István, a Balassa János
kórház higiénikus fõorvosa ezúton
is értesíti a lakosságot, hogy az or-
szágban és a régióban is csökkent
az influenzaszerû megbetegedések
száma, ezért a saját hatáskörben
február 6-tól elrendelt látogatási tilal-
mat a kórház szülészet- nõgyógy-
ászati, újszülött, valamint a koraszü-
lött osztályán április 2-tõl feloldja.

Húsvétváró délután

vendégséggel

Húsvétváró klubdélutánt tart tagjai
részére a Vakok és Gyengénlátók
Tolna Megyei Egyesülete április 7-
én, kedden, 13 órakor az egyesü-
letnek otthont adó Hunyadi u. 4.
szám alatti irodaház nagytermében.
A szervezõk mûsorral és uzsonná-
val várják minden kedves sorstársu-
kat és kísérõiket. Az egyesület to-
vábbra is várja az adók 1 százaléká-
nak felajánlását (18864858-1-17).
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Vendégem egy férfi és egy nő. Dr. Auth Péter onkológus szakorvos és

Simonné Vincze Mária diplomás ápoló. Mindketten a Tolna Megyei

Önkormányzat Balassa János Kórházának Onkológiai és Hematológiai

Osztályának munkatársai. Beszélgetésünk apropóját az április 7-ei

Egészségügyi Világnap, a másnapi Emberszeretet Napja, valamint az

április 10-ei Nemzeti Rákellenes Nap szolgáltatja.

Egy férfi:
Dr. Auth Péter

Egy nõ: Simonné 
Vincze Mária

– Az egészségünk akkor válik
igazán fontossá, amikor elve-
szítjük...

– Sajnos így van. Addig ugyanis
természetesnek vesszük, és nem be-
csüljük kellõképpen, nem kezeljük
értékének megfelelõen. Társadal-
munkban azért egyszerre vannak je-
len pozitív és negatív példák. Egyre
többen ismerik fel, hogy az egész-
ség megõrzése, a betegség megelõ-
zése minden másnál fontosabb. Más
esetben a felismerés hiánya és a le-
hetõségek korlátozzák, hogy tegye-
nek érte.

– Sokan rettegnek a rákbetegség-
tõl. Kik azok, akiknek szó szerint
életbevágó, hogy idõben felisme-
résre kerüljön ez a betegség?

– Bárkinél elõfordulhat ez a be-
tegség, ám vannak kifejezetten ve-
szélyeztetett csoportok. Elõször be-
széljünk az örökségrõl, amely lehet
genetikai és kulturális. Miután a rák
a gének betegsége, ezeket a géneket
örökölhetjük, vagy életünk során
alakulhat ki a kóros forma. Hajlamo-
sító tényezõk között a legfontosab-
bak: a dohányzás, az elhízás, a rost-
szegény étrend és az alkohol, tágabb
értelemben az egészségtelen életvi-
tel, amelyet nagyban az a kultúra ha-
tároz meg, amiben élünk. Egyes fog-
lalkozásoknál is fokozottabb a ve-
szély, viszont ennek jelentõsége az
ipari kultúra fejlõdésével csökkenõ-
ben van.

– E betegségnek milyen stádiumá-
ban kerülnek a betegek az Önök
osztályára?

– A korai stádiumban felfedezett
betegség már sebészi beavatkozás-
sal is gyógyítható, míg más esetek-
ben kiegészítõ gyógyszeres vagy
sugárterápiás kezelés is szükséges-
sé válhat, amivel a beteg élettarta-
ma, életminõsége nagymértékben
javítható. Sajnos még mindig sok az
olyan eset, ahol a betegség – bár
korábban is felismerhetõ lett volna
–, csak elõrehaladott állapotban ke-

rült diagnosztizálásra. Ebben az
esetben is vannak olyan lehetõsé-
gek, amivel a már gyógyíthatatlan
kórban szenvedõ minõségileg jobb
életet tud élni.

– Mennyivel más ezen az osztályon
orvosnak lenni?

– Átsegíteni valakit élete nehéz
szakaszán empátia, humánum nél-
kül lehetetlen. Különösen igaz ez a
mindenki által rettegett rákbetegség
esetében. Ez a kór senkit sem hagy
érintetlenül, a család mellett a gyó-
gyításban résztvevõket sem. Szem-
benézni az elmúlás lehetõségével
minden korban és minden életkor-
ban embert próbáló feladat. 

– Mi az a plusz, amivel a rákbete-
geknek segíteni lehet a felgyógyu-
lásban, vagy akár a végsõ stádi-
umban? 

– Nyíltan beszélni a betegségrõl.
Kevés az a beteg, aki ezt nem igényli.
Elmondani a lehetõségeket, s együtt
„végigmenni az úton”.

– Egy-egy nehéz nap után mi jelen-
ti a feloldódást, a pihenést?

– Együtt vagyok a családommal, és
készülök a következõ napra.

– Az onkológia számomra elkép-
zelhetetlen nélküled. Amikor elõ-
ször találkoztunk, még édesanyád
is az osztályon dolgozott...

– Édesanyám 33 évet töltött az
egészségügyben, példaként áll elõt-
tem. Eredetileg óvónõ szerettem
volna lenni, s talán azért nem gon-
doltam az egészségügyi hivatásra,
mert rajta keresztül gyerekként ta-
pasztaltam, hogy az ünnepek, hét-
köznapok zömmel az õ hiányával
teltek. Immár harminc éve mégis
ezen a pályán vagyok.

– Nehéz hivatás, amit nem egyedül
végzel. Mindig azt mondtad, hogy
remek munkatársaid vannak.

– Valóban nehéz hivatás a miénk.
Ezt koordinálni sem egyszerû feladat,
viszont olyan munkatársakkal, akik-
kel én dolgozom, akik lelkiismerete-
sen, felelõsségteljesen végzik a hivatá-
sukat, nem jelent problémát.

– Lelkiismeretesség, felelõsség,
empátia…

– Mindezekkel az erényekkel való-
ban rendelkeznie kell annak, aki ezt
a pályát választja. Az én munkatársa-
im ilyenek. A mindennapi nehéz és
fárasztó munka mellett van erejük

egy mosolyra, egy jó szóra, ami a be-
tegnek üdítõ élmény. Bár a munká-
ból adódó kudarcok, veszteségek
komoly lelki problémát okoznak,
egymás között megbeszélve igyek-
szünk feldolgozni a történteket.
Csak elismeréssel beszélhetek a kol-
légáim munkájáról, amit nap mint
nap, a betegágy mellett hivatásként
végeznek. Egyfajta sajátos szemlélet-
tel, összetartással, segítve egymást,
hogy fizikai és lelki egészségüket
megvédve erõt merítsenek a folyta-
táshoz.

– Kaptok-e segítséget ebben a lelki-
leg nehéz munkában?

– Olyan szakemberek állnak mel-
lénk, akik lelki, szociális és spirituá-
lis támaszt nyújtanak a rákbeteg em-
bertársainknak és családjuknak an-
nak érdekében, hogy az ápolás, gon-
dozás során végzett tevékenysé-
günk elérje valódi célját: a támoga-
tást. Õk a szociális munkásaink, a
kórház lelkésze, a pszichológus kol-
léga, a mentálhigiénikus szakembe-
rünk és önkéntes segítõink. A „Rák
Ellen Az Emberért, A Holnapért” ci-
vil szervezettõl pedig betegtájékoz-
tató kiadványokat kapunk, amelyek
szintén segítenek a betegnek, a csa-
ládnak, és közvetve az ápoló sze-
mélyzetnek is.

– Kik az önkéntes segítõk?
– Akik lelkiismereti kötelességük-

nek érzik, hogy tegyenek beteg em-
bertársukért. Egy tanfolyam elvégzé-
se után önként, ellenszolgáltatás nél-
kül vállalják e nemes feladatot. Õk
azok, akik idõt és fáradságot nem kí-
mélve leülnek a betegágy mellé, meg-
hallgatják a beteget, erõt, hitet adva
nekik e nehéz élethelyzetben.

– Három évtized az egészségügy-
ben, de mi van a kórház falain kí-
vül?

– A kórházban valóban a beteg az
elsõ, a kórházon kívül pedig minden
olyan tevékenység, amivel meg tudok
újulni.Felelõsség, empátia: erények, melyek nélkül nincs gyógyítás

FO
T

Ó
K

: G
O

T
T

V
A

LD
 K

Á
R

O
LY

SAS ERZSÉBET ROVATA

Szembenézni az elmúlás lehetõségével
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címmel, Vidéki élet alcímmel,
Kétlaky J. aláírással jelent meg a
Vasárnapi Ujság 1874. április 12-

i számában az itt élõ tanfelügyelõ, Dö-
mötör János egyoldalas leírása, mely
számos bájos részlettel szolgál Szek-
szárd egykori hangulatáról: akkor még
ez is országos sajtóba kerülhetett…

Thackeray Hiúság vására címû re-
gényébõl kölcsönzött Pumpernikl
nevét használja Szekszárd helyett,
mely „nevezetes megyének székhe-
lye, de ha nevezetes nem volna is, én
mégis igen szeretném, mert igen ked-
ves város”. Ebben a csevegõ modor-
ban meséli, „milyen jók benne az em-
berek”: „azt csak azok tudják, akik po-
gácsa-ozsonnára, közös halvacsorára,
tombola-estélyre, s más efféle összejö-
vetelekre hivatalosak voltak benne”.
Ráismerünk egyéb jellemzõkre is.
„Nem mondhatom, hogy az italt ép-
pen megvetnék a város fiai, de azt me-
rem állítani, mértékkel isznak, s ha e
mértéket valaki nagynak találja, ez
csak azt jelenti: a szigorú ítéletmondó-
nak kicsiny a tehetsége s gyakorlata, s
nem tudja, hogy Pumpernikl bora
hírnevével Tokajon kívül csak alig
egykét város nektárja versenyez.”

A bor és kultúra emeli ki Szekszárdot

akkori környezetébõl. „Ha az ember a
város szélein körüljár, s látja a sok nád-
fedelû viskót: nem is hinné, hogy belül
a míveltségnek annyi eleme van…” Így
kerül szó a két nõegylet egyesülésérõl,
áldozatos mecénási tevékenységérõl:
fölkarolják az óvodát, s emellett „egy
mûvészi hajlamokkal bíró ifjú leánykát”
nemcsak a felléptéhez kellõ ruhával
ajándékoznak meg, hanem a színiisko-
lába is segítik. (A késõbbi adatokból ki-
derül: Eibenschütz Mariról, a jövendõ
jeles színésznõrõl beszél.) 

S ha már õt felidézi, szót ejt az õsszel
és tavasszal idelátogató színházról. Mu-
latságos a közönség igénye. A színpadi
bárónak nem volt elég fehér a keze,
szóvá tették az igazgatónak. „Nyilatko-
zatunknak meg is lett a hatása, mert a
következõ fölvonásban már oly ele-
gánsan púderezett kezei voltak, hogy
barátja kabátján mindenütt ott maradt
érintésök nyoma.” Máskor a színfalak
mögé küldöttséget menesztenek,
hogy egymáséi lesznek-e a fiatalok,

mert ha nem, nem
várják ki a végét…

Nem kevésbé külö-
nösek a sajtóviszo-
nyok. „Ha már székvá-
ros a mi városunk,
természetes, hogy
hírlapunknak is kell
lenni. Van is, de mint-
hogy egészen magya-
rok vagyunk, csak
szóval támogatjuk.

Elõ sem fizetünk rá, nem is írunk bele,
hanem azért azt kívánjuk tõle, hogy
mindent tudjon, mindenrõl jól, alapo-
san és kimerítõen értesítsen. Azt gon-
doljuk, hogy ha ez a gyönyörû nagy vi-
lág elõállhatott, miért ne állhatna elõ
egy tökéletes lap is a semmibõl! Lát-
szik ebbõl az is, hogy mi kisvárosiak
kegyetlen bírálói vagyunk mindannak,
ami másoktól kerül ki, még ha azok a
mások közülünk valók is.” Persze bí-
rálni sem egyszerû, mert „a szerkesztõ
és a nyomdász más politikai párthoz
tartoznak, de a nyomdász keményeb-
ben ragaszkodik a magáéhoz, mint a
szerkesztõ, ki szereti az ellentétek ki-
egyenlítését”.

Dömötör szerencsés jósnak bizo-
nyult: Ujfalusy Lajos és Boda Vilmos
csatájában az utóbbi függetlenségi '48-

assá és képviselõvé lett. Igaza lett a le-
írásban gúnyolt – még csak másutt
szuszogó – vasúttal is, amely mindjárt
más lenne, „ha a mienk volna”.

Dr. Töttõs Gábor

MESÉLÕ EMÉLÉKEINK 75.

Ódon időben

ÁPRILIS 6-ÁN

80 éve, 1929-ben városunk fásítá-
sára a kalocsai érseki kertészetbõl
500 mézelõ csemetét hoztak.
ÁPRILIS 7-ÉN

125 éve, 1884-ben Rácz József,
Babits rokona, Halálfiai címû regé-
nyének alakja elhunyt, s 105 éve,
1904-ben Székely Ferenc levéltá-
ros-történészünk.
ÁPRILIS 8-ÁN

135 éve, 1874-ben a Tolnamegyei
Közlöny Borzsák Endre A nõkrõl cí-
mû tárcáját hozta. 
ÁPRILIS 9-ÉN

70 éve, 1939-ben Babits Mihály
Zsendül a tavasz már címû versé-
ben írta: „Be jó volna ma bolygni
mint hajdan bolygtam e bölcs ottho-
ni tájakon hetykén, sorra köszöntve
Sédet, Sárvizet és Siót.”
ÁPRILIS 10-ÉN

110 éve, 1899-ben az elöljáróság a
Fazekas teret Erzsébet királynéról
nevezte el, rendeztette, s emlékfá-
kat ültetett – a mai Luther térre.
ÁPRILIS 11-ÉN

120 éve, 1889-ben a Szekszárd Vi-
déke vezércikke javasolta: szüntes-
sék meg vasutunk zsákutca jellegét.
ÁPRILIS 12-ÉN

135 éve, 1874-ben Dömötör János
tanfelügyelõnk a Vasárnapi Ujság-
ban oldalnyi cikkben humoros
hangvételben írt Szekszárdról.

Hozsannától a Keresztig
(Mk,11,1-10  ill. Mk 14,1. 15 47 )

Virágvasárnappal kezdõdik a nagyhét Jézus szenvedé-
sének hete. De virágvasárnap liturgiája tele van feszült-
séggel: a „Hozsanna Dávid fiának” és a „Keresztre ve-
le” között óriási feszültség van.
Ugyanaz a tömeg, amely virágvasárnap éljenzi, király-
ként köszönti, nagypénteken azt kiabálja: méltó a halál-
ra. Íme mennyire lehet az embereket befolyásolni.
Nincs új a nap alatt…
Virágvasárnap az evangélium helyén felhangzik a pas-
sió az idén Szent Márk könyvébõl. Márk Péter igehirde-
tésébõl merítette evangéliumát, ezért elfogadhatjuk hi-
telesnek, mert Péter is elkísérte Jézust a fõpap udvará-
ba. Igaz titokban, mert félt, pedig elõtte megígérte,
hogy az életét is odaadja érte, de mielõtt a kakas két-
szer szólt, õ háromszor tagadja meg. „Nem ismerem
azt, ez embert.” Mennyire fájhatott Jézusnak, hiszen
három évig együtt voltak, és a szenvedéstõl való félelem
miatt megtagadja. Késõbb tudja, mit kell tennie, bûnét
megsiratja. A hagyomány szerint a könnyek barázdát
vájtak az arcán, annyira bánta ezt a bûnét, de bízott Jé-
zus bocsánatában, és majd Húsvét után a háromszoros
tagadás példájára a háromszori „Szeretsz engem?” kér-
désre azt válaszolja: Uram, te mindent tudsz, azt is tu-
dod, hogy szeretlek téged. Péter ebben lehet példaké-
pünk, mert amikor bûnt követünk el, azzal megtagadjuk

Jézust, de bûnbánattal azt sugározzuk feléje, hogy en-
nek ellenére mégis szeretni akarjuk õt.
Nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán itt hagyta magát a
kenyér és bor színében, hogy ételünk és italunk legyen.
Nagypénteken pedig a keresztutat járva, bukdácsolva,
mások segítségére szorulva megmutatta, hogy nekünk
miként kell hordoznunk a magunk keresztjét.
Jézus egyedül vitte keresztjét. Ez számunkra azt jelen-
ti testvéreim, hogy nekünk is egyedül kell hordoznunk
a saját keresztünket, vagyis senki nem vállalhatja át az
én szenvedésemet. Ahogy Jézus is elfogadta a segít-
séget, mint Cirenei Simonét, vagy Veronikáét, ugyan-
úgy mi is elfogadhatunk segítséget másoktól, illetve mi
is segíthetünk másokon, ezzel könnyítve a keresztjü-
ket. De teljesen nem tudjuk hordozni egymás terhét,
még akkor, sem ha azt nagyon akarnánk.
Jézus kereszthalála óta a kereszt nem egyszerûen egy
kivégzõ eszköz, hanem a kereszt a mi reménységünk
és erõnk. A keresztre feszített Jézus sokakban sokféle
érzést vált ki. Vannak, akik hálát éreznek, köszönetet,
vannak, akik semlegesek vele szemben, nem is foglal-
koztatja õket a dolog, és akadnak olyanok is, akikben
gyûlöletet és gúnyt ébreszt a megfeszített Jézus képe,
vagy szobra.
A kereszt Jézus halála óta nem kínzóeszköz, hanem el-
sõsorban jel, kereszténységünk jele, amely emlékeze-

tet minket mennyire szeret minket az Isten, hogy egy-
szülött fiát adta értünk áldozatul. Ezért testvéreim, jó
az, ha házunkban több helyen is kint van a falon Krisz-
tus keresztje, hogy mindig emlékeztessen bennünket
arra, mennyire szeretett bennünket Jézus, és ez adjon
erõt nekünk arra, hogy tudjunk áldozatot hozni egymá-
sért. Ehhez az erõt nem máshonnan, hanem Krisztus
Urunk keresztjébõl kell merítenünk.
Amikor majd nagypénteken a kereszthódolatkor a ke-
reszt elé járulunk – akár valóságosan, akár csak lélek-
ben – kérjünk Jézustól erõt, hogy az életünk keresztje-
it erõs lélekkel hordozhassuk. Ámen.

Bacsmai László plébános
Szertartásaink a nagyhéten, Belvárosi templom:
Nagycsütörtök, 8 óra: Utolsó vacsora szentmiséje
lábmosással, utána virrasztás. Nagypéntek, 9.30: Ke-
resztúti ájtatosság a Remetén. 18: Nagypénteki litur-
gia kereszthódolattal. Nagyszombat, 20: Húsvét
vigiliája felnõtt kereszteléssel,utána ételszentelés.
Húsvétvasárnap, 9: Húsvéti szentmise ,feltámadási
körmenettel. 11 és 18: misék. Húsvéthétfõ: vasárnapi
miserend 
Újvárosi templom: Nagycsütörtök, 17: Utolsó vacso-
ra szentmiséje,utána virrasztás. Nagypéntek, 16: Ke-
resztúti ájtatosság, 17.00: Nagypénteki liturgia ke-
reszthódolattal. Nagyszombat, 20: Húsvét vigiliája.
Húsvétvasárnap, 8: mise, 10: mise, utána feltámadá-
si körmenet. Húsvét hétfõ: vasárnapi miserend.

E V A N G É L I U M

Mi kisvárosiak

Dömötör János

A hon nemtõje és a városi olvasó a címlapon
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A rejtvény megfejtését 2009. április 14-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Március 22-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Ibolya és hóvirág szövögeti tarka foltjait” (Szabó Lõrinc:
Feltámadás).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Authné Fábián Emma, Kerámia u. 87. és Szõts Gáspár, Allende
u. 26. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Acím – remélem – nem szorul különösebb magyará-
zatra. Életünk során (pláne ha sokáig élünk!) olyan

sokszor halljuk erõsen agyvérszegény közszereplõk be-
szédeiben, hogy idõvel fel se tûnik, hogy ennek a megálla-
pításnak az égadta világon semmi értelme sincs, de ha jó
erõs érces hangon, kellõ drámai érzékkel mondjuk, akkor
esetleg csak kevesen veszik észre, hogy hülyeséget állapí-
tott meg a szónok. Ugyanis a történelmietlen idõ nem lé-
tezõ fogalom. A NATO és a (részleges) EU-s csatlakozásun-
kig de sokszor hallottam szívet-lelket melengetõ kampány-
beszédeket, amelyeket olyan szívbõl jövõ átéléssel és meg-
gyõzõdéssel (nyilván nem ingyen) adtak elõ rendkívül
prominens személyiségek, hogy õket szájtátva hallgatva
az embernek önkéntelenül is csorogni kezdett a nyála,
mert nincs az a szépen csilingelõ csengõ, amelyik náluk-
nál gyorsabban és hatásosabban tudta volna agyunk bi-
zonyos központjaiban a jó fajta, ízletes házikolbászból
font kerítések képzetét, ízét és zamatát felidézni.

Azóta lassacskán (nyögve-nyelve) eltelt majdnemhúsz
év, és most is (hogy a fene enné meg!) történelmiet-

len történelmi idõket élünk. A világ leggazdagabb és legbe-
folyásosabb vezetõi és legtekintélyesebb tanácsadói is nap
mint nap úgy futkároznak tanácstalanul össze-
vissza, mint egy pékség pókjai, ha meglátják a péket rovar-
irtóval a kezében, pedig a pókok nem is rovarok, így az-
tán teljesen hatástalanok a globális világválságra ezek a
drága ózonréteg-pusztító szerek. A hülyeségnek meg vég-
képp nincs semmi ellenszere, az még a madárinfluenzá-
nál is kiirthatatlanabb vírusos járvány. Ámde soha nem
szabad teljesen feladni a reményt! Vannak országok (bi-
rodalmak?), vannak nagyon rátermett politikai, gazdasá-
gi és minden más fajta vezetõi a világ különbözõ országa-
inak, hogy az idõ és a hely rövidsége miatt csak egyet em-
lítsek, Obamát, az Egyesült Államok frissen megválasztott,
örökké lezser és optimista elnökét, aki a minap is odabökte:
„Az USA még jobban megerõsödve kerül ki még ebbõl a na-
gyon veszélyes és egyre jobban elmélyülõ válságból is, mint
amilyen a válság elõtt volt, s ezt azoknak a régi szabadság-
eszményeknek és a legyõzhetetlen tenniakarásnak, össze-
fogásnak köszönhetik, amik az USA-t eddig is naggyá tet-
ték!” De kár, hogy Obama nem magyar...

És hogy velünk mi lesz, szegény magyarokkal? Én
mindig azt mondom, készüljünk fel minden esetben

a legrosszabbakra, így csak kellemesen csalódhatunk.
Ráadásul nagyon sok honfitársunk hitét buzgón gyakor-
ló vallásos ember. Ha minden veszni látszik, énekeljük el:
„Szûz Mária-a anyánk! Égi nagy pá-átrónánk! Magyar-
országról, édes hazánkról, ne feledkezzél meg szegény
magyarokról.” A Szûzanya eddig még soha nem hagyott
cserben bennünket. Bálint György Lajos
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Akár bajnok is lehetne az UFC
Az akadémiák folyamatos feltöltése, a
pénzesebb csapatok elszívó hatása el-
lenére (könnyû helyzetben vannak,
mert talán az egyetlen csapat a Szek-
szárd az NB III-ben, ahol nincs rendsze-
res meccsprémium) minden idõben
összerázza magát az UFC-hez ezer szál-
lal kötõdõ Kniesz Mátyás dirigálta csa-
pat, hogy fölvillan az NB II-be való visz-
szatérés lehetõsége. Mert most is van,
lenne ehhez csapat. A szentlõrinci bra-
vúrgyõzelem (0-1) után az UFC úgy
harmadik, hogy csak öt ponttal gyûj-
tött kevesebbet, mint a Dráva-csoport-
ban évek óta mezõny fölött álló, ám so-
sem feljutó Szentlõrinc. A fantázia ló-
dul, de az edzõ óva int: nem merné fel-
tenni minden vagyonát arra, hogy fia-
talság, bolondság, könnyelmûség cím-
szó alatt nem tér vissza újra az õszi hul-
lámvölgy.

– Ha merünk játszani, ha képesek
leszünk elõvezetni azt, amit tudunk,
akkor tényleg nem kell tartanunk sen-
kitõl. Állítom, az osztály legjobb védel-
mével rendelkezünk, a közzépályás já-

tékban ott a fantázia, a kreativitás, s
úgy általában az egész csapatban a len-
dület. Azt nem tudom, hogy a tartósan
jó teljesítmény mennyire van benne a
csapatban. Persze, hogy jó lenne do-
bogón végezni, esetleg megszerezni
az ezüstöt, de erõs ellenfelek jönnek.
Elég csak a Komló, a Nagykanizsa elle-
ni meccsekre utalni, de említhetném
az egyre jobb és erõsebb Paks II-t,
vagy a tavasz meglepetés csapatának
számító Dombóvárt. Alig van olyan
meccs, akár itthon, akár idegenben,
amit elõre be lehetne húzni, mert tu-
dom, hogy 70 százalékban nálunk lesz
labda, mert számolhatok azzal, hogy
tucatnyi, vagy féltucatnyi gólhelyze-
tünk lesz, amibõl néhányat biztosan
belövünk, és ismerve a védelem stabi-
litását, egyet, legfeljebb kettõt kapunk.

– Az elsõ hely, a bajnoki cím opti-
mális esetben, némi Fortuna-segede-
lemmel sem szerezhetõ meg?

– Úgy gondolom, hogy a mezõny
legerõsebb csapata a hullámvölgybõl

biztosan kijön, sérültjei visszatérésével
megtartja elsõ helyét. Ha nekünk min-
den bejön, és önmagunknak se le-
szünk ellenségei, akkor arra látok
esélyt, hogy bejöhetünk a második he-
lyen, ami azért nagyon szép lenne.

– Egyáltalán, miként nyertek
Szentlõrincen?

– A védelmünkre alapozva visszaáll-
tunk, igazodva az ellenfélhez. A
kontrákra építettünk, s egyet Ganczer
révén nagyszerûen befejezve meg-
nyertük a meccset.

– Ez ugye nem lesz az alaptaktika a
hátralevõ idõszakban ?

– Egyáltalán nem. Különösen a hazai
meccseken igyekszünk, ha lehet letá-
madni az ellenfelet. Szeretnénk vissza-
hozni a lelátóra az embereket, ezt pe-
dig gólokkal, gyõzelmekkel, jó derbik-
kel lehet. Megmondom õszintén: nehe-
zen viselem, hogy a kistelepülések ala-
csonyabb osztályú csapatainak nézõ-
számával sem tudunk konkurálni,

hogy ide jutott a futball a városban. Én
nem ebben nõttem fel, s ez a jelenség
roppant szomorúsággal tölt el. Azt
mondtam a srácoknak is: ha kitart a jó
szereplés, és csak minden meccsen a
tavaszi zárásig hat emberrel többet ho-
zunk ki a pályára, és lesznek többen is
olyanok, akik idegenbe is elkísérnek
bennünket, miként Szentlõrincre, már
megérte a dolog.

Sajnos, annak a kérdésnek nincs
igazán aktualitása a klub háza táján,
gyaníthatóan hetek múltán sem lesz:
mi van, mi lenne ha mégis a második
helyen végezne a csapat, de a gyõztes
most sem óhajtana az NB II-ben
szerepelni? Majd, ha egy Hemingway-
kaliberû befektetõ – aki a Kispest
után a megye egyig tönkrement Egert
is megveszi –, vagy a szomszédból,
mondjuk Matyi Dezsõ miliárdos pé-
csi mecénás legalább egy évi húszmil-
liós ajánlattal kopogtat az ajtón...
Errre tulajdonképpen 199O óta vár-
nak a klubnál – egyelõre hiába.

B. Gy.

Kulissza
Gyakorta vagyok fültanúja a múltat óhaj-
tó szekszárdi szurkolói nosztalgiázás-
nak: „Amikor egy nagybank komolyan
beszállt a kézilabdába, amikor ugyan-
csak a fõvárosból érkezett vagy százmil-
lió a kosarasokhoz, akkor a spiccen vol-
tunk.” Tegyük hozzá gyorsan, egy-két
évig gyaníthatóan ilyen szerencse nem
kopogtat be újra Szekszárdra...
A mi kis városunk labdajátékos palettá-
ján túl nagy háttérbeli mozgás financi-
ális értelemben gyaníthatóan nem
lesz. Már annak is örülnek a klubok,
ha a gazdasági recesszió nem kény-
szeríti szponzoraikat a támogatásaik
csökkentésére. Reménykedik a KSC
Szekszárd, hogy az atomerõmû élén
történt változás nem befolyásolja ne-
gatívan az eddigi pozíciójukat, sõt! Az
új vezér, Süli János sportszeretete, el-
kötelezettsége jó ómen. No meg az is,
hogy Pekárik Géza mûszaki igazgató
révén azért továbbra is van egy erõs
embere a szekszárdiaknak, aki kellõ-
képpen lobbizik azért, hogy a hazai
mamutcég mecenatúrájába a további-
akban is beleférjen a megyeszékhely
élvonalbeli nõi kosárlabdacsapatának
juttatott néhány tízmilliós (nem hivata-
los, becsült adat) fõszponzori szerep-
vállalás. (Az már kérdéses, hogy ké-
pes lesz a klub maga mellé állítani a
névadót egy vagy két minõségi igazo-
lás anyagi hátterének biztosítására.)
Az UKSE Szekszárd szorgos hangya
módjára, a helyi sportmarketingben rej-
lõ lehetõségek kihasználásával gyûjti a
kis pénzeket, s ha valaki éppen szûkö-
sebben támogat az idén, azt alapvetõ-
en nem érzi meg a büdzsé. Legalábbis
kintrõl úgy tûnik. Gazdasági potentát-

nak nevezhetõ erõs emberük nincs, de
nem elhanyagolható, hogy bírják a vá-
ros elsõ emberének szimpátiáját, és ki-
mondva, kimondatlanul a kézilabda él-
vonalba visszajuttatása már-már város-
politikai rangú prioritássá vált. Életben
maradásuk, céljaik idõarányos teljesíté-
se szempontjából ezzel együtt is fon-
tos, vízválasztónak is nevezhetõ napok
jöhetnek a kézisek életében.
A fõ kérdés: képesek-e megtartani NB
I/B-s csapatuk azon értékeit, akik na-
gyon kellenek ahhoz, hogy nyáron már
a második vonal megnyerése legyen a
cél. A fáma persze arról is szól, hogy
már most megállapodnak három - köz-
tük szekszárdi kötõdésû - NB I-es kvali-
tású játékossal. Képes-e valamiféle ga-
ranciát adni számukra az UKSE akkor,
amikor momentán a legjobbjai sincse-
nek „túlfizetve”. Nekik is legalább egy
komolyabb fõszponzor kellene, ami he-
lyi gazdasági élénkülést, a sportra tíz-
húszmilliókat is áldozó nagy cégek
megjelenését feltételezi, s még az álta-
lános válság ellenére sem teljesen re-
ménytelen az erre fogadókésszé váló
szekszárdi gazdaságban.
Amire titokban épít az újra a legjobb
nyolc közé igyekvõ KSC, az élvonallal
kacérkodó UKSE, és az NB II-es lét re-
ményét felvillantó szekszárdi labdarúgás
is: a város cégeiben rejlõ lehetõség. Ez
persze piaci, közgazdasági realitás alap-
ján valljuk be, véges. Örvendetes mó-
don történtek már olyan átszervezések,
racionalizálások, új piaci nyitások, ame-
lyek kedvezhetnek a helyi élsport eddi-
ginél jobb szponzorációjának, ha... Ha
a terület tényleg megkapja a városveze-
téstõl azt a megkülönböztetett figyelmet,
amit régóta sokan megígértek már a
megyeszékhelyen. B. Gy.

Rapid sakk-torna
Wellness Kupa néven Szekszárd Város
2009. évi nyílt egyéni rapid sakkbaj-
nokságát rendezik meg április 18-án a
Relax Wellness Központban (Bezerédj
u 7-9.) igazolt és amatõr versenyzõk
részére. A tornára nevezni Szuhai Ba-
lázs versenyigazgató elérhetõségein
(7130 Tolna Táncsics u 15/3., 30/215-
7433, szuhai49freemail.hu ) lehet áp-
rilis 15-ig. A nevezési díj 1500 Ft, mely
az ebédet is tartalmazza. Helyszíni je-
lentkezés: 8 és 9 óra között. Lebonyo-
lítás: 7 fordulós svájci rendszerben,
2x15 perc játékidõvel.

„Szerény” jutalom
az eredményekért

Szekszárd Város képviselõ-testületének
legutóbbi ülésén tizenkét szekszárdi
sportegyesület 2008-as munkáját is-
merte el – Közgyûlésének Sport-, Ifjú-
sági és Civil Szervezetek Bizottsága
ajánlása alapján – a másfél milliós ered-
ményességi alap felosztásával.

A „szerény” jutalomból részesült az
Atlétikai Club Szekszárd, a Szekszárd
Asztalitenisz Club, az Atomerõmû-
KSC Szekszárd, az UKSE Szekszárd, a
Szekszárdi UFC, a Gemenc Judo Klub,
a Rádió Klub Szekszárd, a Szabadidõs
Kerékpáros Egyesület, a Szekszárdi
Kerékpáros SE, az Embusen Karate SE
Szekszárd, az Óceán Könnyûbúvár Ki-
emelten Közhasznú SE és a FÁKLYA
Sportegyesület.

A bizottság a Dynamic Triatlon
Club és a Szenior Atlétikai Klub mun-
káját a 2009. évi mûködési támogatás
elosztásánál veszi figyelembe.
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Sertésszelet gombaraguval és szarvasgombás muffinnal
Sertésszelet
HOZZÁVALÓK: 60 dkg sertésszelet,
durvára tört bors, só, olaj.
ELKÉSZÍTÉSE: a sertésszeleteket be-
kenjük sóval, durvára tört borssal és
olajjal. Serpenyőben oldalanként 5-
10 perc alatt kisütjük.

Gombamártás
HOZZÁVALÓK: a sertésszelet után
maradt pecsenyelé, 50 dkg gomba,
10 dkg angolszalonna, 1 fej hagyma,
1 evőkanál mustár, 1 evőkanál para-
dicsommártás, 1 evőkanál liszt, 1 dl
száraz vörös bor, só, olaj.
ELKÉSZÍTÉSE: a gombát megtisztítjuk
és apróra vágjuk, a szalonnát csíkok-
ra, míg a hagymát kockára vágjuk. A
pecsenyeléből elfőzzük a vizet, a ma-
radékon kisütjük a szalonnát, és meg-
pároljuk a hagymát, majd a gombát. A
mustárt, a paradicsommártást és a
lisztet összekeverjük, és behabarjuk
vele a ragut. Hozzáadjuk a vörösbort,
és forralással – vagy további vörös-
borral – beállítjuk a kívánt sűrűséget.

Muffin
HOZZÁVALÓK: 30 dkg liszt, 10 dkg ol-
vasztott vaj, 3 dl tej, 2 tojás, 1 kávés-

kanál só, fél csomag (6g) sütőpor, 1
csokor petrezselyem, 6 dkg szarvas-
gombakrém, 1 üveg algakaviár
(nagyszemű, 100g-os, a leve nélkül).
Elkészítése: a muffinsütő mélyedéseit
olvasztott vajjal (vagy olajjal) bekenjük.
A petrezselymet finomra vágjuk. Egy
tálban összekeverjük a lisztet, a sót, a
sütőport, a petrezselymet. A tojásokat
felverjük, hozzákeverjük a szarvasgom-
bamártást, a maradék vajat, a tejet és

az algakaviárt, majd az egészet bele-
öntjük a lisztes keverékbe. Rövid ideig
keverjük, nem teljesen simára, marad-
janak benne akár diónyi csomók. A ke-
veréket elosztjuk a muffinsütő 12 mé-
lyedése közt, majd 210 fokos (közepe-
sen meleg) sütőben kb. 20 percet süt-
jük, amíg a teteje sárgásbarna nem
lesz. A formában hagyjuk kihűlni.
(A recept a Hollós László-emlékév alkal-

mából hirdetett gyűjtésből származik.)

Sötét rubin színû,
szeder illatú vörösbor.
Kóstolva vadon termõ
gyümölcsök - szeder,
áfonya, kökény - ízeit
fedezhetjük fel, kiváló
savak kíséretében.

Borajánló:

Tüske Pince –
Cabernet Franc 2006

BORÁSZAT CÍME
CÍM, TELEFON, ELÉRHETÕSÉG

Borajánló:
Cabernet 2006
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

Április 7-én, kedden, 14 órakor
Kopasz Árpád nyugalmazott rend-

õr dandártábornok tart elõadást „Az
otthon biztonsága” címmel. 

Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a Mentálhigiénés Mûhely önkéntes
Központ Nyugdíjas tagozata

Április 15-én, szerdán, 14 órakor
A Babits Népfõiskola szervezésé-

ben: A reneszánsz Európában és
Magyarországon Vendégelõadók:
Horváth Zsófia, Pölöte Zsófia, Árki
Milán az I. Béla Gimnázium „Ifjú Tu-
dorai” Belépés díjtalan.

Április 17-én, pénteken, 10 órakor
Kaán Károly XVII. Országos

Természet- és Környezetismere-
tei verseny Tolna megyei forduló-
ja

A verseny meghirdetõje a mezõtúri
Kaán Károly Országos Természet és
Környezetismereti Versenyért Alapít-
vány, fõvédnöke a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium.

Április 20-án, hétfõn, 19 órakor
Léleképítõ. Vendég: Bayer Zsolt

újságíró Belépés díjtalan. 

Április 22-én, szerdán, 19 órakor
Német nemzetiségi est 

Április 24-én, pénteken, 20 órától 
Dél-Alföldi táncház. Belépõjegy:

500 Ft
KONCERTAJÁNLÓ:
Zorán: április 27., hétfõ, 19 óra.

Jegy: 2900.
Adagio együttes május 20.,

szerda. Jegy: 2200.
Jegyek kaphatók a színházi jegy-

pénztárban  H-P 14.00-18.00.

Színházi elõzetes!
Május 4-én 19 órakor Hegedûs

Bérlet 4. elõadása: Marcel Achard:
Dominó vígjáték két részben a Buda-
pesti Karinthy Színház elõadása.

Szereplõk: Oberfrank Pál, Kéri
Kitti, Pindroch Csaba, Bozsó Péter,
Görög László, Timkó Eszter, Ver-
tig Tímea. Rendezõ: Karinthy Már-
ton.

Május 9-én, szombaton, 19 óra-
kor Sárdy bérlet 4. elõadása: Gá-
bor Andor: Dollárpapa – a pénz ko-
médiája két részben a Budapesti Ka-
rinthy Színház elõadása.

Szereplõk: Sztankay István, Konrád
Antal, Sára Bernadette, Kovács Kata,
Sztankay Orsolya, Besenczi Árpád,
Lõte Attila, Körtvélyessy Zsolt, Kassai
Károly, Németh Gábor, Kiss Gábor,
Borbély Sándor, Balázs Andrea. Ren-
dezte: Cseke Péter.

Május 21-én, csütörtökön, 19
órakor Garay bérlet 4. elõadása:
Carlo Goldoni: Mirandolina
Amore! vígjáték.

Színházjegyek válthatók munka-
napokon 14-18 óráig 2000 Ft-os áron.

Panoráma Mozi

Nagyterem
Április 2-8-ig
15.30, 17.30: Kutyaszálló (-) ame-

rikai vígjáték
20.00: Hét élet (16) feliratos ame-

rikai film
Április 9-15-ig
15.30, 17.30: Tintaszív (12) felira-

tos angol-német kalandfilm
20.00: Largo Winch (16) szinkro-

nizált francia kalandfilm
Art terem
Április 2-8-ig 
17.00, 19.00: Együtt (16) feliratos

svájci vígjáték
Április 9-15-ig
17.00, 19.00 Papírrepülõk (-) ma-

gyar játékfilm.

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Húsvéti írókázás
A megyei múzeum pincemúzeumi fog-
lalkoztatójában (Szt. István tér 26.) áp-
rilis 8-án 10-16 óra között Húsvéti tojás
írókázása méhviasszal bemutató és
kézmûves foglalkozás lesz dr. Lehel
Péterné, a Népmûvészet Ifjú Mestere
közremûködésével.

Ismerkedés a húsvéti ünnepkörrel.
Kérjük az érdeklõdõket, hozzanak
magukkal kifújt vagy fõtt tojásokat.
Részvétei díj: 200 Ft/fõ. Csoportok je-
lentkezése: 74/316-222/21-es mellé-
ken, Andrásnénál.

Minden a Belvárosi
templomról

A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör vezetõsége április 5-én,
Virágvasárnap, 15 órára a Béla király
téri Belvárosi templomba hívja tagjait
és minden érdeklõdõt! A templomot
bemutatja: Bacsmai László plébános úr.

A veszettség gyógyíthatatlan, ember-
nél, állatnál egyaránt halálos kimenete-
lû betegség. A betegség legfõbb ter-
jesztõje a róka.

A védekezés leghatékonyabb, leg-
korszerûbb módszerét - a rókák ve-
szettség elleni vakcinázását - Európá-
ban évek óta sikerrel alkalmazzák,
hazánkban 1992. októberében kez-
dõdött.

A vakcinát tartalmazó fólia kapszu-
lát az ember számára bûzös, de a ró-
kák által kedvelt ízû és szagú csalétek-
be rejtik, amely gyufásdoboz alakú és
nagyságú, szürkésbarna színû. A ró-
ka, miközben megeszi a csalétket,
szétrágja a kapszulát is, így a vakcina
bejut a szervezetébe. A csalétek kihe-
lyezése kis magasságból, repülõgép-
rõl történik.

A csalétekbe helyezett vakcina em-
berre, állatra ártalmatlan, veszélyt
nem jelent. A kihelyezett csalétekhez
ennek ellenére nem szabad hozzá-

nyúlni!  Semmi esetre sem szabad fel-
vágni vagy széttörni, mert a vakcina-
vírus a bõrbe, szájba, szembe, orrba,
sebbe kerülhet. Amennyiben ez még-
is megtörténik, az alábbi biztonsági
elõírásokat kell alkalmazni:

a) ha a vakcina ép bõrfelületre ke-
rül, elegendõ a jódtartalmú fertõtlení-
tõszerrel vagy ennek hiányában 70 %-
os alkohollal történõ lemosás. Mind-
kettõ beszerezhetõ a gyógyszertárak-
ban. A jódtartalmú fertõtlenítõszer
használata során keletkezett barnás
folt szappanos lemosással eltávolítha-
tó. Ilyen jellegû érintkezés esetén vé-
dõoltásra nincs szükség;

b) ha az oltóanyag friss sebbe vagy
nyálkahártyára kerül, haladéktalanul
orvoshoz kell fordulni! 

Fontos! A helyi vakcinázási kam-
pány megkezdésétõl számított tizen-
négy napig, vagyis április 18-ig az
ebeket megkötve, vagy elzárva kell
tartani, illetve csak pórázon szabad

közterületre vinni. A jelzett idõszak
alatt a kezelt területen a kerületi fõ-ál-
latorvos ebzárlatot és legeltetési tilal-
mat rendelt el!

Ezek a korlátozó intézkedések el-
sõsorban a vakcinázás hatékonysá-
gát segítik azzal, hogy a kóborló
ebek, vagy legelõ állatok ne vehessék
fel a rókák számára kihelyezett csa-
létkeket.

Aki a vakcinázott területen elhul-
lott vadon élõ, vagy háziállatot talál,
a tetemet hagyja érintetlenül, és ha-
ladéktalanul értesítse a legközeleb-
bi állatorvost, a helyi önkormányza-
tot, vagy vadásztársaságot. Kérjük,
hogy a fentiekrõl gyermekét is tájé-
kozassa.

További felvilágosítással az Önök
körzetében élõ állatorvosok és orvo-
sok szolgálnak.

A helyi vakcinázási kampány idõ-
pontja:

2009. ÁPRILIS 4-9.

Felhívás a rókák veszettség elleni védekezésérõl

Sportiskolai felvételi
A szekszárdi Garay János Általános Isko-
la, Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény, Közoktatási Típusú Sportiskola,
Óvoda és Pedagógiai Szakmai Szolgálta-
tó Intézmény felvételt hirdet a
2009/2010-es tanévben induló és a már
mûködõ sportiskolai osztályaiba. Jelent-
kezni lehet az 1., 2., 3.  és az 5.,  6., 7. év-
folyamra. Fizikai alkalmassági: április 6-
án és 7-én,14-18 óráig az iskola sport-
csarnokában (Zrínyi u.78.). Minden
szekszárdi és városkörnyéki, jó fizikai
adottságú gyermeket szeretettel vár-
nak. Sportfelszerelést hozzatok maga-
tokkal! Info: http://garayaltisk.fw.hu.

Székely Bertalan

(1835-1910) festõmûvész kiállí-
tása a Mûvészetek Házában ápri-
lis 4 – június 28. között a Magyar
Nemzeti Ga-
léria válogatá-
sából.

A kiállítás
április 5-tõl
hétfõ kivéte-
lével napon-
ta 9-19 óráig
látogatható.
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KÖZLEMÉNYEK

APRÓHIRDETÉS

CSERJE IGÉNYELHETÕ

Április 6-tól április 8-ig lakókörnyeze-
tük, ingatlanuk elõtti közterület ren-
dezésére, szépítésére szabadgyökerû
cserje (virágzó, illetve sövény cserje)
igényelhetõ a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és -fejlesztési Igaz-
gatóságán, a 74/504-127-es és az 504-
109-es telefonszámokon. A cserjéket
április 15-én osztják ki. Kapcsolattartás
érdekében az igényléskor telefonos el-
érhetõségüket is adják meg.

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁST

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete használtru-
ha-adományozást tart a Dózsa Gy. u.
1. szám alatt április 6-án (hétfõ) 9-10
óráig. A 2009. évi tagdíj befizetésére
is lehetõség van.

RUHAOSZTÁS RÁSZORULÓKNAK

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
szekszárdi csoportja április 7-én, ked-
den, 8 és 10 óra között húsvéti ruha-
osztást szervez a Hunyadi u. 4. szám
alatt. Várják a rászorulókat.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Április 21. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület: VÁLTOZÁS!

Április 29. (szerda) 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

Április 21. (kedd) 16-18 óráig

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

V. sz. választókerület

Április 28. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület
A képviselő úr áprilisban nem tart
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

Április 6-án, hétfőn 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület
Április 14. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület
Április 6. (hétfő) 17-18 óráig

Április 20. (hétfő) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

Április 6-án, hétfőn 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

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

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén 16-

18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
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INGATLANT KERESEK.

Szekszárdon és 30 km-es körzetében
eladó családi házat, lakást, ingatlant
keresek. Érdeklõdni lehet telefonon:
30/7199-988, 70/3149-753.
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