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CSAPATBAN ARANYAT
NYERTEK A GEMENC JK
IFJÚ DZSÚDÓSAI 

HOGYAN KERÜLHETJÜK EL
A H1N1 FERTŐZÉST? 8. OLDAL 12. OLDAL

Befejezéséhez közeledik a mun-
ka a leendő Szekszárdi Sport-
centrum területére megálmo-
dott műfüves labdarúgópályá-
kon. Jövő kedden sor kerítenek
a műszaki átadásra, és hamaro-
san ünnepélyes keretek között
fel is avathatják.

Szeptember 30-án illusztris vendé-
gek rakták le a mûfüves pályák (egy
nagy méretû és két futsal) alapkövét.
Buzánszky Jenõ, az Aranycsapat le-
gendás hátvédje, a szövetséget és az
OLLÉ-programot képviselõ Mészöly
Kálmán, valamint Bánki Erik, a parla-
ment sportbizottságának Fideszes el-

nöke jelezte: az átadón is szívesen se-
gédkezne Horváth István polgármes-
ternek. Nos, miután a kivitelezés a ter-
vek szerint halad, így már erre sem
kell sokáig várni. A hónap végén, vagy
december elején – akár egy NB I-es
csapat vendégszereplésekor – felhar-
sanhat az elsõ sípszó.

DR. TÓTH LAJOS
NYOLCVAN ÉVE
SZÜLETETT

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

4. OLDAL

A nagyméretû mûfüves labdarúgópályára már felszerelték a kapukat

Látogatási tilalom
a szülészeten és

újszülött osztályon

Tekintettel arra, hogy az országban és
a régióban is megnõtt az influenzasze-
rû megbetegedések száma, Dr. Muth
Lajos fõigazgató-fõorvos és Almási Ist-
ván higiénés osztályvezetõ fõorvos –
megelõzés céljából, saját hatáskörben
– november 18-tól látogatási tilal-
mat rendelt el a Balassa János Megyei
Kórház szülészet-nõgyógyászati, vala-
mint újszülött osztályán.
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Közel az elsõ sípszó
November 24-én tartják a mûfüves labdarúgópályák mûszaki átadását
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Fesztiválok központja lesz
Szekszárd egyik szimbóluma, a régi vármegyeháza talán már 2010 végére megújulhat

Közel 830 millió forintból újul
meg Szekszárdon a vármegyehá-
za. Ezt sajtótájékoztatón jelen-
tette be dr. Puskás Imre, stílsze-
rűen az épület ovális termében.

Sz. Á.- F. L.

A megyei közgyûlés elnöke hozzátette,
hogy a teljes összegbõl 615 millió fo-
rint a Pécs-EKF 2010 programra be-
nyújtott pályázaton elnyert pénz, 205
millió forintot a megye, míg 10 milliót
a pályázatban gesztorságot vállaló Szek-
szárd városa utal áll.

A kivitelezés várhatóan 2010 nyarán
indul meg, jó esetben 2010 végére be
is fejezõdhet. Az elnök úgy fogalma-
zott, az elõnyöknek 2011-tõl lehet ha-
szonélvezõje a nagyközönség. Való-
ban a nagyközönség, hiszen az épüle-
tet arra is felkészítik (egy mobil szín-
padot is terveznek), hogy állandó fesz-
tiválok központja is legyen. Ez kapcso-
lódást jelent a Béla tér és környékének
átalakításához, hiszen az ott levezény-
lendõ munka szintén szolgál hasonló
célt: jelesül azt, hogy a patinás tér is a
város életének egyik kulturális centru-
mává váljon. A megyeháza díszterme
fizikailag is megújul, teljes mértékben
alkalmas lesz magas színvonalú konfe-
renciák, tanácskozások, tudományos
értekezletek megtartására is.

A felújítás Lajtai Zoltán építész-
mérnök tervei alapján zajlik. A nagy
munka során egyebek mellett teljes
tetõ- és homlokzat felújítást, ablak és
ablakszárny cserét, valamint udvar-
burkolást valósítanak meg. Ezzel
együtt az alsó szinten, a mostani sza-
badtéri romkert mellett egy belsõ
kõtárat is létrehoznak: ezen a hely-
színen Szekszárd és környéke színes
és gazdag történelmével szembesül-
het a látogató. A turisztikai célokat
egy környezetbe illõ, kiülõ résszel el-
látott kávéház és ajándéküzlet szol-
gálja majd.

Gótikus kápolna romjai

Gótikus kápolna maradványait tárták
fel a Kulturális Örökségvédelmi Szak-
szolgálat (KÖSZ) régészei még nyáron,
a vármegyeházán végzett kutatás ke-
retében, amelyet a Béla király tér re-
konstrukcióját megelõzõen végeztek.

Az 1833-ban, Pollack Mihály tervei
alapján klasszicista stílusban átalakí-
tott épület helyén egy 1061-ben, I. Bé-
la király (1060-1063) által alapított
bencés kolostor állt, amelyet a török
idõk után egy U-alakú épület váltott
fel. A jelenlegi négyszög alaprajzú me-

gyeháza ennek „bezárásával” készült
el. Az északi szárnyban végzett mun-
ka során a szakemberek a padlószint
alatt megtalálták az épület északi falá-
hoz csatlakozó kápolnának a marad-
ványait.

„Úgy tûnik, hogy ez egy gótikus
épület volt. Lehet, hogy volt elõzmé-
nye, csak nagyon erõsen átépítették”
– jegyezte meg Bartos György, a KÖSZ
mûvészettörténésze hozzátéve, hogy
a fennmaradt okleveles adat nem
mondja meg a keresett kápolna he-
lyét, az lehetett másutt is a településen.

A szakember beszámolt arról, hogy
a kutatók találtak olyan sírokat is az
egykori kolostor templomának terüle-
tén, amelyek egy esetleges király sírra
utalnak. Elmondása szerint az alapító
I. Béla sírja feltehetõen a templom fõ-
oltárának közelében lehetett. XVIII.
századi források szólnak egy kriptá-
ról, amelyet a mostani feltáráson is ke-
restek. Felszínre kerültek egy boltoza-
tos, kriptaszerû építmény maradvá-
nyai, de valószínûleg ez is késõbbi épí-
tésû lehet.

A további kutatástól azt remélik,
hogy a megyeháza falába esetleg be-
épült, a bencés kolostorból származó
kõfaragványok, falszakaszok, illetve a
falakon megõrzõdött korábbi figurá-
lis festések kerülhetnek elõ – mondta
Bartos György.

A felújítás után eredeti pompájában ragyoghat az épület

A Kövendi és a Baráth utcák kör-
nyékén állandó a szeméthalom.
Az önkormányzat már számtalan-
szor elszállíttatta, az mégis foly-
ton újratermelődik.

Rácz Tibor

A napokban is az utcákat rótták a hul-
ladékszállítók, hatalmas mennyiségû lo-
mot szállítottak el a bajai lerakóba. Egy
ilyen akció több százezer forintjába ke-
rül a városnak. Emellett a közhasznú
munkások is szinte állandóan jelen van-
nak, s takarítanak a területen - mondta
el Szeleczki József, a mûszaki iroda ve-
zetõje.

A problémára kereste a megoldást a
gazdasági bizottság, ennek érdekében
helyszíni bejárást tartottak. Kõvári
László, a bizottság elnöke leszögezte:
ezentúl állandóan jelen lesznek itt is a
közterület-felügyelõk, és keményen
megbírságolják a szemetelõket. Cson-
ka László vezetõ közterület felügyelõ
elmondta, egyelõre annyit tudnak ten-
ni a  szemetelõk ellen, hogy éjjel nap-

pal jelen vannak a környéken, és figye-
lik, hogy kik helyeznek el illegálisan
hulladékot az utcákon. Kérdésünkre
elmondta, talán ha kamera pásztázná
a két utcát, akkor az visszatartó erõt je-
lentene.

– Legtöbbször a bírságolás is nehéz-
kes, ugyanis sokan a 8-10 éves gyere-
kekkel rakatják ki a hulladékot az utcá-

ra, akik nem büntethetõk – tette hoz-
zá Szabó Vendel közterület felügyelõ.

Sárközi János József megyei kisebb-
ségi koordinátor is részt vett a bejárá-
son. Javasolta, hogy két-három helyi la-
kost kellene megbízni azzal, hogy se-
gítse a közterület felügyelõk munká-
ját, s velük együtt vigyázzanak a tiszta-
ságra, a rendre az említett utcákban.

Belülrõl bélelték
ki a vezetékeket

A sajtó nyilvánossága elõtt kezdte meg
a Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft. a
Szent István téren a szennyvízcsövek
kibélelését. Mint Adonics László mû-
vezetõ elmondta, a mûvelõdési ház és
a Mûvészetek háza között két szaka-
szon választották ezt a technológiát az
elhasználódott beton csõ felújítására.
Az eljárás egy-egy 250 és 300 millimé-
ter átmérõjû vezetéket érint összesen
közel 65 méter hosszban.

A bélésanyagot egy speciális beren-
dezés feltekeri és ragasztja a csõ belse-
jére, ezzel a vezeték átmérõje 20 milli-
méterrel csökken. Ezt a technológiát,
amely egyébként olcsóbb, mint a csö-
vek feltárásos javítása, akkor lehet al-
kalmazni, ha nem okoz zavart az át-
mérõ csökkenése, illetve megmarad-
hat az eredeti nyomvonal – válaszolta
kérdésünkre a mûvezetõ.

Kõvári Ildikó, a Vízmû kommuni-
kációs munkatársa elmondta, hogy
ez az idei utolsó beruházás, amely
összhangban van a város rehabilitáci-
ós terveivel. Mint ismeretes, az Agora
program keretében – többek között -
új díszburkolatot kap a terület. I. I.

Szemétlesen a Baráth és Kövendi utcában
„Sokan a 8-10 éves gyerekekkel rakatják ki a hulladékot az utcára”

Kõvári László és Sárközi János József a lakókkal egyeztet
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HÍRSÁV

Képviselõi fogadóóra
Dr. Braun Már-
ton Szekszárd és
környéke ország-
gyûlési képviselõ-
je 2009. novem-
ber 25-én, szer-
dán, 17 órakor
fogadóórát tart
Szekszárd MJV Polgármesteri Hiva-
tal földszinti képviselõi termében.

Nyílt napra várja
a diákokat a Garay

November 23-án és 24-én 8-tól nyílt
napot tart a Garay János gimnázi-
um. Heilmann Józsefné elmondta:
a szekszárdi diákokat a máso-
dik napon, vagyis kedden várják.
Az igazgatónõtõl megtudtuk, hogy
az intézmény fõbejáratát hom-
lokzatfelújítás miatt álványozták
fel a héten, s a munkákat késõbb 
az épület udvar felöli részén folytat-
ják majd.

Országos pályázatot
nyert a garays diák

A közelmúltban
hírt adtunk a
Garay gimnázi-
umban megren-
dezett Tudomány
hete eseményei-
rõl. Az elõadók
felsorolásából ki-
maradt Hosszú Krisztina. A 11. D
osztályos tanuló az országos Janus
Pannonius történelmi és irodalmi
pályázaton I. díjat nyert prezentáci-
ójával lépett a hallgatóság elé. Taná-
ra dr. Gesztesi Enikõ.

Csökken a lakossági hõdíj
December 17-én 16 órakor tartják az idei közmeghallgatást

December elsejétől 12,7 száza-
lékkal csökkenhet a megyeszék-
helyen a nettó lakossági hődíj –
jelentette be a közgyűlés csütör-
töki ülésén Horváth István pol-
gármester.

I. I.

Az Alfa Nova Kft.-vel történt tárgyalá-
sok eredményeképpen a hõdíj giga-
joule-onként 3699 Ft-ról 3230 forint-
ra csökken. A díj mértéke más ma-
gyarországi városok összevetésében
is kimondottan alacsonynak nevezhe-
tõ. Az adatok a távfûtést üzemeltetõ
cég levele alapján tájékoztatóként
hangzottak el a testületi ülésen. Az er-
rõl szóló helyi rendelet módosításáról
– miként a jövõ évi közüzemi díjak
mértékérõl is – a közgyûlés decem-
beri ülésén dönt.

Mivel ez mindkét fél érdeke, a kép-
viselõk egyhangú szavazással hosz-
szabbították meg a helyi személy-
szállításról szóló közszolgáltatási
szerzõdést 2016. december végéig a
Gemenc Volánnal. Az is eldõlt, hogy
idén december 17-én 16 órakor tar-
tanak közmeghallgatást, melynek té-

mája a „Szépítsük együtt Szekszár-
dot!” akció tapasztalatai lesznek.

Pályázatot nyújt be a város a Dél-
dunántúli Regionális Operatív Prog-
ram keretében a partfal-omlás veszé-
lyek elhárítására. A tervezett beruhá-
zás a Munkácsy Mihály és az
Újfalussy Imre utcai partfalak stabili-
zálását érinti. A munkák összköltsé-

ge több mint 66,8 millió forint. Eb-
bõl az igényelt pályázati támogatás
több mint 56,7 millió forint.

Mint ismeretes, a Fidesz-frakció
visszahívta Tóthi Jánost a pénzügyi
bizottság élérõl. A közgyûlés a szoci-
alista frakció javaslatára bizottsá-
gi elnöknek Ilosfai Gábort megvá-
lasztotta. I. I.

Munkában Szekszárd város közgyûlése
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Prima díjasokat
és vállalkozókat

köszöntöttek
A Vállalkozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetsége immár ötödik – ez al-
kalommal is telt házas gálájának – csü-
törtök este adott otthont a szekszárdi
Garay János Gimnázium díszterme. A
közönséget dr. Lovassy Tamás, a Pri-
ma Primissima Alapítvány Kuratóriu-
mának fõtitkára, valamint Amrein Kár-
oly, a VOSZ megyei szervezetének el-
nöke köszöntötte.

Az idei három Tolna megyei Prima
Díjas között két szekszárdi is van:
Csõglei István nyugállományú tûzoltó
ezredes és Baky Péter festõmûvész, a
Mûvészetek Háza igazgatója. A gálán
talált gazdára a VOSZ megyei szerve-
zete alapította Év Vállalkozó Díja is:
ezt az elismerést – a bonyhádi Bayer
Péter mellett – a szekszárdi Sió-Trans
Kft. ügyvezetõje, Rábóczki Péter ve-
hette át.

Az Alisca Terra
felkészült

a tél kihívásaira
November 15-tõl február végéig
tart téli készenléti szolgálatot az
Alisca Terra Kft., amely az ön-
kormányzat kezelésében lévõ
utak, utcák hó- és síkosság men-
tesítését végzi az idõjárás függ-
vényében.

Németh László a cég üzemel-
tetési igazgatója az Alisca Terra
telephelyén tartott szemlén el-
mondta: öt tolólappal felsze-
relt, sószóró autóval és három
traktorral állnak a tél kihívásai
elé. Tevékenységüket elõre ter-
vezett útvonalon, a közösségi
közlekedésnek megfelelõen, il-
letve gyalogátkelõknél és a
mentõk, tûzoltók vonulási út-
vonalán kezdik. Németh László
hozzátette: tavaly három napos
ónos esõ tette próbára õket,
ilyenkor ugyanis csak só- és sa-
lak-granulátum kiszórásával ér-
hetõ el csúszásmentesség. A je-
lenlegi készlet mintegy 400
tonna, ami egy átlagos télre ele-
gendõ. A városban 240 darab
szóróanyaggal töltött ládát he-
lyeznek ki, ami a lakosság önte-
vékeny síkosság-mentesítését
hivatott segíteni.

Három hét alatt elkészült
Nagy szükség volt az alsóvárosi fejlesztésekre

n Október közepén kezdték, és Min-
denszentekre már el is készült az alsó-
városi temetõ ravatalozója környéké-
nek új burkolata, és az azt szegélyezõ
zöldfelület rendezése.

Errõl pénteken délelõtt tartott saj-
tótájékoztatót a helyszínen Horváth
István polgármester, Ifcsics Gabriella,
a kivitelezést végzõ Lián Kft. képvise-
lõje és Nyakas Gábor, az üzemeltetõ
Panteon Kft. gondnokság-vezetõje.

Ifcsics Gabriella elmondta: 450
négyzetméteren cseréltek burkolatot,

és megoldották a vízelvezetést, park-
rendezést végeztek, és 100 méter
hosszan egy kõvel szórt járdát is készí-
tettek.

Horváth István polgármester hoz-
zátette: a bruttó 11,375 millió forint-
ból elkészült beruházásba egy mo-
dern halotthûtõ is „belefért”, így te-
remtve meg a valóban XXI. századi ke-
gyeleti körülményeket.

Nyakas Gábor hangsúlyozta: a fej-
lesztésekre már nagy szükség volt az
alsóvárosi temetõben.

Ifcsics Gabriella, Horváth István és Nyakas Gábor a ravatalozó
elõtti új díszburkolaton beszélget a megvalósult beruházásról



■ Négyévesen ismertem meg Édesapámat. 1961. áp-
rilis elseje volt, szombat. A város a nagyszombati kör-
menetre készült, amikor elterjedt a hír, hogy amnesz-
tiával négy év után szabadon engedik és aznap este
érkezik a városba. Az ünnep ellenére sokan össze-
gyûltek az állomáson, hogy köszönthessék, bár a te-
ret figyelte a rendõrség és félõ volt, hogy a tömeg gyü-
lekezése miatt újra lefogják. 

...
Emlékeimben egy nagyon vékony, szemüveges

férfi maradt meg, aki egy rosszul megvilágított szo-
bában lendkerekes repülõgépet nyújt felém, és
megpróbál átölelni. Én megszeppenve húzódom el
tõle, és Édesanyám karjai között keresek menedé-
ket. Hiába mondogatták korábban, hogy nekem is
lesz Édesapám, mégis nehezen tudtam feldolgozni
a találkozást. Ágnes nõvérem ekkor már nyolcéves
volt, õ már ült az ölében, sétált vele a városban ké-
zen fogva. Engem viszont csak a börtön ablakából
láthatott, amikor Édesanyám néhány hónaposan
megmutatott Neki.

...
Édesapám elmondása szerint valakit keresve, vé-

letlenül nyitott be abba a terembe, ahol éppen a
Nemzeti Bizottság tartotta ülését. Talán a sors akar-
ta így, hogy mint jogvégzett, agilis fiatalembert ott
marasztalják, majd megválasszák a Nemzeti Bizott-
ság elnökének. Ettõl kezdve minden erejével azon
volt, hogy a forradalmi hangulat ellenére a város
mûködjön és ott senkit se érjen bántódás, társaival
pedig a város védelme érdekében megszervezték a
Nemzetõrséget. Személyesen tárgyalt a szekszárdi
tüzérezred parancsnokával, akit meggyõzött arról,
hogy a katonák ne hagyják el a laktanyát, mert biz-
tonságukat nem tudja szavatolni. A parancsnok ké-
sõbb a perben azt hazudta, hogy Édesapám a fegy-
verek átadására és partizánharcra szólította fel. Ez
az ember napra pontosan 20 évvel késõbb az ELTE
Jogi Karán engem Egyetemes Állam- és Jogtörténet-
bõl vizsgáztatott!

Gyerekfejjel persze nem fogtam fel, mi történt
vele. Nem volt olyan családi vacsora, amikor a ne
kerültek volna szóba a börtönévek, de Õ mindig
csak a vicces történeteket mesélte. Nem emlék-
szem egyetlen mondatára, megjegyzésére sem, ami
a bosszúról szólt volna. Az elítélt társak a szabadu-
lást követõen is tartották egymással a kapcsolatot,
a családok összejárták a rendõrség burkolt, de na-
gyon is nyilvánvaló felügyelete mellett. Ezekrõl a ta-
lálkozókról nekünk nem volt szabad senki más
elõtt beszélni.

...
A börtönévek nem múltak el azonban nyomtala-

nul, lélekben megtört. Volt családja, állása, barátai,
de nem végezhette azt a munkát, amit mindig is sze-
retett, soha többé – Õ is így hitte – nem lehetett jo-
gász, ügyvéd. A mindennapok egyhangúságából a
rendszerváltás zökkentette ki. Az idõközben szét-
szóródó, egyéni gondjaikkal küzdõ elítélt társak is-
mét összejöttek. Mérlegelték, vajon most, 33 évvel
késõbb megvalósul-e az, amit 1956-ban szerettek
volna, hogy az Õ életükben még eljön-e a szabadság.

...
Katartikus élmény volt számomra  Édesapámat

1989. június 16-án Nagy Imre és mártírtársai újrate-
metésén a kivégzettek koporsói mellett, a díszõrség
tagjai között látni, majd 1989. október 23-án Szek-
szárdon, az I. Béla király téren ünnepei beszédét
hallgatni. Számomra ott vált világossá, hogy milyen
mélységeket kellett megélnie ahhoz, hogy végül
mégiscsak gyõztesként beszéljen abban a városban,
amely megtagadta.  

...
Mi, akik szerettük Õt, gyermekei, unokái, testvé-

re és családja, feleségei, tágabb rokonsága, barátai
és ismerõsei azzal nyugtathatjuk magunkat, hogy
legalább élete utolsó éveiben még megadatott Neki,
hogy láthassa: nem hozott hiábavaló áldozatot ak-
kor, amikor benyitott abba a terembe.

Dr. Eördögh (Tóth) Péter
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Nyolcvan éve született dr. Tóth Lajos
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Szekszárdi Nemzeti Bizottságának elnökére fia emlékezik

Jutalomnap a diákoknak
■ Ez év szeptemberében kezdõdött
meg a „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
program iskolásokra adaptált hulladék-
gyûjtõ programja a Szekszárdi Mentál-
higiénés Mûhely Önkéntes Központ-
jának közremûködésével. Ebben a
programban a város kilenc oktatási in-
tézménye, diákságával együtt vállalta,
hogy részt vesz a hulladékgyûjtésben.  

A program szeptember kezdõdött
és október végéig tartott. Az elmúlt
két hónapban intézményi oldalról
próbáltunk hatást gyakorolni a diák-
ságra, és elérni, hogy közterületein-
ket tisztán,
r e n d b e n
tartsák, óv-
ják és védjék
értékeinket,
k ö r n ye z e -
tünket. 

Az intéz-
mények sa-
ját falaikon

belül határozták meg az idõpontot
és a résztvevõ diákok számát, Szek-
szárd város polgármesteri hivatala
pedig szemeteszsákokkal, kesztyûk-
kel és az összegyûjtött hulladék el-
szállításával támogatja a munkát. Az
iskolai programban 1792 diák vett
részt és közel 7,7 köbméter hulladé-
kot gyûjtöttek össze a város közterü-
leteirõl.

A program zárásaként november
26-án a Városi Sport- és Szabadidõ-
központban jutalomnapot tartanak a
programban résztvevõ diákságnak.

DR. TÓTH LAJOS 1929. november 26-án született
Szekszárdon, ahol egyetemi tanulmányait követõ-
en ügyvédként dolgozott. A börtönévek után az Or-
szágos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány-szol-
gálat osztályvezetõje, nyugdíjazása után jogi képvi-
selõje, a TIB ügyvédje. A rendszerváltást követõen
neve országgyûlési képviselõként, illetve több fele-
lõs poszton felmerült, de 1992-ben diagnosztizált
rákja ezek betöltését már megakadályozta. Buda-
pesten hunyt el 1993-ban. Több szakmai díj, kitün-
tetés, emlékérem birtokosa. Szekszárd díszpolgári
címét nagy bánatára nem kapta meg!

Újra együtt: a Tóth család 1961. április 2-án.
Dr. Tóth Lajos (jobbról) négy év után, am-
nesztiával szabadult a börtönbõl
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Elismerték munkájukat
Megyei kitüntetések a Szociális Munka Napján

Az elmúlt csütörtökön a vármegyehá-
zán tatott ünnepségen dr. Puskás Im-
re megyei közgyûlési elnök méltatásá-
ban aláhúzta: a közösség, a család gyen-
gülésének idõszakában kiváltképp fon-
tos a szociális munkások áldozatos te-
vékenysége.

Az ilyen, hivatásuknak élõ szociális
munkások közé tartozik dr. Fõfai Klá-
ra, a szekszárdi szociális és gyámhiva-
tal vezetõje, aki harmadmagával a

megyei önkormányzat alapította Ki-
emelkedõ Szociális Munkáért cím-
ben részesült. Ugyancsak a hasonló
emberi és szakmai értéket ismerte el
a Tolna Megyei Szociális Intézmé-
nyek Egyesülete, amikor – Dunai
Jánosné TOMSZI elnök gratulációja
mellett – díszoklevéllel tüntette ki
mások mellett Bicskei Kálmánnét, a
szekszárdi Szociális Központ alap-
szolgáltatásának vezetõjét.

Dr. Fõfai Klára dr. Puskás Imrétõl vette át a kitüntetést Fotó: K. A.

n A gyémánt a legértékesebb drágakö-
vünk, a gyémántlakodalom megünnep-
lése pedig egy házasság legszebb napja.
Akik ezt megélték, és családjuk körében
megünnepelték: Simon Ferenc és felesé-
ge, Horváth Erzsébet Õcsényben, 1949.
november 13-án fogadtak egymásnak
örök hûséget, mely fogadalom valóban
egy életre szólt.

Az elmúlt szombaton a Simon házas-
pár dr. Haag Éva elõtt erõsítethette
meg a hatvan évvel ezelõtt tett esküjét.

Szekszárd város alpolgármestere az ün-
nephez illõ virágcsokorral és jófajta
szekszárdi borral köszöntötte a még
ma is fiatalos házaspárt a Gilde Étterem-
ben. Az eseményt Parrag Ferencné
anyakönyvvezetõ szívhez szóló szavai,
és Orbán György elõadómûvész vers-
mondása tette emlékezetessé az ünne-
peltek és családtagjaik számára. -sas-

(A házaspárral készült interjút jövõ
heti számunkban, a „Kávé, dupla hab-
bal” címû sorozatban olvashatják.)

60 éve együtt, jóban rosszban 

A jubiláló Simon házaspár dr. Haag Éva alpolgármesterrel és
Parrag Ferencné anyakönyvvezetõvel az ünnepségen
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■ A Babits Mihály Mûvelõdési Ház
tánctermében november 13-án ren-
dezték meg a Magyarnóta Kedvelõk
Baráti Körének nótaestjét. A hatalmas
érdeklõdés miatt többen már nem kap-
tak jegyet, ezért hamarosan újabb nó-
taestet tartanak. 

A baráti körön belül harmadik éve
mûködik a kórus, ez idõ alatt a nótát
kedvelõk és éneklõk száma 30 fõre
bõvült. A magyar nóta, amely a népdal,
a mûdal és sok esetben egyes sikeres
operett betétdalaiból keveredett ösz-
sze, elsõsorban az idõsebb korosztály
körében ismert. A magyar ember min-
dig híres volt arról, hogy örömében,
bánatában énekelt, s így örökítette át a
nótákat generációról generációra. A
közönség soraiban kevés volt a fiatal,
viszont aki egyszer részese volt egy
ilyen estnek, az a következõ alkalom-
kor is szívesen meghallgatja – mesélte
Baksai Ferenc, a baráti kör elnöke.

– A Kórus több sikert tud már maga
mögött: az idén szeptember 6-án, a
Dunán vasárnaponként közlekedõ
Nótás hajón énekelhettük el szüreti
nótacsokrunkat. A Szekszárdi Szüreti
Napok sokszínû rendezvényén is részt
vettünk, ahol a kórus hölgy tagjainak
nemcsak szép hangjában, de mutatós

fellépõ ruháiban is gyönyörködhettek
a nézõk. A májusi nagyszabású, vala-
mint a tavalyi két kisebb nótaest sike-
re folytatódott, s nem kizárt, hogy a je-
lenlegi estet a nagy érdeklõdésre való
tekintettel meg kell majd ismételnünk
– tájékoztat Ódor Vera karnagy, a bará-
ti kör titkára, szervezõ-rendezõ.

A kórus és a Kovács János vezette
zenekar bemutatkozása után az est
címadó dalát, „Oda van a virágos
nyár...” Ódor Vera énekelte, impozáns
hangját nagy tapssal jutalmazta a kö-
zönség. Amint tették ezt a többi szólis-
tával is. Kálóczi István két mûfajban is

kiváló: szépen mond verset, és nagyon
szeret nótázni. Joó Antalné szívbõl jö-
võ hangján a legszebben a népdalok
szólaltak meg. Incze Zoltán, a kórus
legfiatalabb tagja nemrégiben a Ka-
posvárott megrendezett nótaéneklési
versenyen lett negyedik. Lendvai Klá-
ra elõször lépett egyedül színpadra,
ám nagy biztonsággal énekelt és moz-
gott. Szabó Tamást fokozott figyelem
kísérte: õ hozta el a kaposvári verseny-
rõl a zsûri különdíját. Jakab Lászlóné
Magdolna sikere sem volt kétséges, hi-
szen több versenyrõl is elsõ helyezés-
sel tért már haza. 

Az est elsõ része két kedves gesztus-
sal zárult: Székely Árpád és felesége
ezen a napon ünnepelték 50. házassá-
gi évfordulójukat, így nekik szólt
Jakabné Magdolna és Baksai Ferenc
elõadásában a „Tiszta fehér oltár...”. A
boros gazdákra gondolva Kálóczi Ist-
ván elszavalta Babits Mihály: Õszi pin-
cézés címû versét, melyet borkóstoló
követett. Márkvárt János idei fehér-,
míg Gyalog Lajos vörösborát hozta el
a nótaestre. Péterbencze István és
Baksai Ferenc a mûvelõdési ház vala-
mennyi dolgozójának, és a két borász-
nak dallal mondott köszönetet az est
támogatásáért.

A borkóstolós felfrissülés után, igazi
nótás kedve kerekedett a közönség-
nek is, így a szünet után szinte minden

dalt együtt énekelt a szólistákkal. Elsõ-
ként dr. Imreh Csanáddal, akire na-
gyon büszkék a kör tagjai. A mosoly-
gós Lemle Mária is nagy sikert aratott
éneklésével, miképp a sármos megje-
lenésével igazán színpadra termett
Péterbencze István, akinek elõadása
alatt bizonyára táncra perdültek volna
páran, ha hely lett volna hozzá.
Barkóczi Erzsébetrõl mindenki tudja,
aki már hallotta, hogy a nóta a szívébõl
szól. Ezen az esten sem volt ez más-
képp. Torokgyulladása miatt nem lép-
hetett színpadra Végh Imre, de nem
hagyható ki a szólisták körébõl. Õ az,
aki megkedveltette a magyar nótákat a
kör tagjaival, és kultúrált, szép hangjá-
val a kórus egyik oszlopos tagja. Fritz
Anna – aki több kórusnak is tagja – el-
mondhatja magáról, hogy az énekelés
az élete, amit a közönség is hallhatott
tõle ezen az esten.

Az utolsó dalok elõtt Ódor Vera kö-
szönetet mondott Szabó István ze-
nésznek, aki az évtizedek alatt össze-
gyûjtött dalokat szeretettel adta át a
baráti kör kórusának, továbbá Piri La-
josnak és feleségének, akik a magyar
nótát Szekszárdon „feltámasztották”,
sikerre vitték, a kórus õket tekinti pél-
daképnek. A nótaest végén Baksai Fe-
renc és Ódor Vera énekét a közönség
szûnni nem akaró tapsa követte. A
taps azért is szólt nekik, mert sokat
tesznek érte, hogy a baráti kör tovább
fejlõdjön, hiszen – ahogy ez az est is
bizonyította – sok-sok embernek sze-
reznek örömet, szép órákat.

A kórus tagjai – Binder Margit, Bíró
Vilmos, Gergely Ödön, Illés Jánosné,
Kosztolányi Sándor, Keszler Márton-
né, Kapéter Gyuláné, Kelemen István,
Kovács Gyõzõné, Marsai Lászlóné,
Mallerné Virányi Piroska, Nagy Ist-
ván, Pálfi László, Szabó Lászlóné, Sán-
dor László, Szászy Istvánné – és a már
említett szólóénekesek csárdással bú-
csúztak a közönségtõl: „Higgyük,
hogy szép lesz az élet, nem vet az ál-
mainknak véget.” Sas Erzsébet

„Oda van a virágos nyár…”
A közönség is énekelt a Magyarnóta Kedvelõk Baráti Körének nótaestjén

■ Zsúfolásig telt a közelmúltban a vár-
megyeháza kis helyisége, ahol Mattioni
Eszter alkotásai díszítik a falakat. Itt tar-
tották a mûvészrõl elnevezett Hölgy
Klub alakuló ülését.

Kõvári Ildikó, az új egyesület elnö-
ke elmondta, hogy tevékenységükkel
céljuk példát állítani a fiatalság elé a
jelenleg uralkodó értékválságban.
Csillagné Szántó Polixéna, az oktatási
bizottság elnöke, az egyesület tagja
hozzátette, hogy nem is volt kérdés,
hogy szervezetük névadójának Matti-
oni Esztert válasszák, hiszen a mûvész

munkássága követendõ lehet mind-
annyiunk számára.

Kõvári Ildikó kiemelte, hogy nem-
csak rendezvényeikkel szeretnék szí-
nesíteni a megyeszékhely közéletét,
hanem jótékonysági terveik is van-
nak. Decemberben borárverés révén
egy mobil inkubátor megvásárlásához
akarják hozzásegíteni a kórházat.

Zárásként dr. Töttõs Gábor, helytör-
ténész, fõiskolai adjunktus tartott elõ-
adást Mattioni Eszter életérõl és mun-
kásságáról, valamint a mûvész koráról
és a nõk XX. századi szerepérõl. H. E.

Mattioni nevét viseli a hölgyklub
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n Hétfõn este a Babits színháztermé-
ben bõ félház hallgatta Jáki Teodóz
bencés atya gondolatait magyarságtu-
datáról, dalgyûjtõi és énekoktatói tevé-
kenységérõl, liturgiáról és a karácsony
szentségérõl.

Az elõadást, mint korábban már
több ízben, Vesztergám Miklós táro-
gatójátéka vezette be – a „Szép vagy,
gyönyörû vagy, Magyarország” meg-
unhatatlan dallamait élvezhettük is-
mét. Dr. Tóth Csaba Attila meghívásá-
ra ezúttal Jáki Sándor Teodóz érkezett
a szekszárdi közönséghez. A bencés
atya tevékenysége a szorgalom és a

szolgálat követendõ mintáját állítja
elénk: Jáki évtizedek munkájával
több, mint ötezer népéneket gyûjtött,
jórészt Moldvában a csángó magya-
rok között, ahol majdnem százszor
járt az elmúlt bõ harminc év során.
Munkásságát számos díjjal, kitünte-
téssel ismerték el: 2004-ben például a
Magyarok Világszövetsége ültetett a
tiszteletére tölgyfát Árpád fejedelem
szobrának közelében.

Jáki Teodóz úgy beszélt léleképítõ
tevékenységérõl, hogy közben a má-
nak is üzenetet fogalmazott meg. A
történelem és a földrajz iránti oltha-

tatlan lelkesedé-
sét, a Himnusz
megpróbáltatá-
sait, erdélyi és
felvidéki útjain
gyûjtött énekeit,
a Halotti beszéd
szövegét, a kará-
csonyi ostyatö-
rés szokását

mind-mind annak alátámasztására
hozta fel, hogy magyarságunkhoz
minden szándékunkkal ragaszkod-
nunk kell. Csoóri szavait citálta,
mondván: „az a magyar, akinek fáj
Trianon”. (Jáki tévesen tulajdonítja
ezt a mondatot Csoórinak, aki maga
is valószínûleg idézte; ez a megfogal-
mazás ugyanis vagy Illyéstõl, vagy Ka-
rinthytól származik, a pontos eredet
vitatott – a szerzõ.) Múltunk emléke-
zetét tartja az elõadó egyik legfonto-
sabb küldetésünknek, hiszen, amint
rámutatott, amelyik nép az õseit és
hõseit nem tiszteli, nem érdemli meg
a jövõjét. Kosztolányi Péter

Jáki Teodóz elõadása a Léleképítõn
„Minden szándékkal ragaszkodni a magyarságunkhoz”

JÁKI SÁNDOR TEODÓZ Gyõrött született, 1929-ben, ötgyermekes családba.
A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végzett tanulmányait követõen a Hit-
tudományi Fõiskola hallgatója lett. A bencés rendbe 1944-ben lépett be, és
1952-ben szentelték pappá.
1958-ban zongora- és szolfézstanári, 1961-ben pedig énekzene-tanári és
karvezetõ diplomát szerzett.
2007-es nyugdíjba vonulásáig a gyõri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium-
ban tanított ének-zenét.

Esték a kórházi
kápolnáért

A Szekszárdi Alsóvárosi Római
Katolikus Közhasznú Egyesület
tisztelettel várja az érdeklõdõket
az Esték a kórházi kápolnáért
program keretében november
27-én, pénteken 18 órakor tartan-
dó jótékony célú rendezvényére,
a Garay gimnázium dísztermébe.

Az est fõvédnöke: Bíró László
püspök. Házigazda: Heilmann
Józsefné igazgató. Ötletgazda-
rendezõ: Ékes László újságíró. A
mûsort ismerteti: Kiszlerné Tala-
bos Magdolna. Közremûködnek:
a Garay János Gimnázium kóru-
sa (vezényel: Hepp Attila), a
Mondschein Német Nemzetisé-
gi Kórus Szekszárd (kórusveze-
tõ: Molnár Márta) és a Tücsök
Zenés Színpad (mûvészeti veze-
tõ: Béresné Kollár Éva).

A belépés ingyenes, de a szer-
vezõk szívesen fogadnak adomá-
nyokat a Szent János és Pál kápol-
na felújítására.

Jáki Teodóz

A foltvarrás ma népmûvészet
Európába a Kis-Ázsiából visszatérõ keresztes lovagok hozták

A foltok varázsa. Nem is lehetett vol-
na más a címe Gyulainé Nagy Márta
foltvarró céhmester elõadásának,
amelyet a megyei múzeumban tar-
tott november 12-én. Már a történe-
lem csodás foltvarró munkáinak látvá-
nya is ámulatba ejtette a többnyire la-
ikusokból álló közönséget, de alapos
bemutatásuk, valamint az újabb és
újabb technikák ismertetése kicsit ér-
tõbbé tette õket.

Az elsõ foltmûvet állítólag Buddha
rendelte. A szegény hívek ajándéka-
ként kapott kis darab selyem kelmé-
ket varratta össze nagy takaróvá. A
legrégebbi tárgyi emlékek i.e. 3400-
ból, egy fáraó sírjából kerültek elõ,
de ebben az idõben már Kínában is
készítettek foltmozaikot, ami a folt-
varrás máig legnépszerûbb techni-
kája. Európába a Kis-Ázsiából visszatérõ keresz-
tes lovagok hozták, akiknek csodaszép nyeregta-
karókat varrtak ilyen módon velük utazó asszo-
nyaik. A középkori udvari bolondok rombuszok-
ból varrt tarka ruhája közismert.

A XVII. században Angliában és Franciaország-
ban is fellendült textilipar. A változatos anyagok
inspirálhatták a ma már népmûvészetté vált folt-
varrás létrejöttét, amely hazájának Angliát tekint-
hetjük. Hagyományait és technikáját angol, ír,
holland és amish kivándorlók vitték magukkal
Amerikába, ahol mozgalommá vált. Kialakultak a
klasszikus, ma is ismert blokk (motívum) elneve-
zések, amelyek utalhatnak a minta elkészültének
helyére (Ohio csillaga), a napi életbõl vett fogal-
makra (lyuk a csûr falán, kunyhó), a természet-
bõl vett alakzatokra (repülõ vadlibák, medve-

mancs, juharlevél), vagy bibliai témákra (Jákob
lajtorjája, Betlehem csillaga).

Az elõadó megismertetett a hallgatósággal né-
hány érdekes hagyományt õrzõ foltmunkát az
1800-as évekbõl, és az amishok szigorú, puritán,
valamint a Cuna indiánok sokak által csodált, ne-
gatív applikációs eljárással készült, élénk színû
Mola foltmûveit. Gyulainé Nagy Márta az alapfo-
galmak: a patchwork (foltmunka), vagyis a ki-
sebb darabok egymás mellé varrása, a quilt, azaz
a kész, színoldalból, hátlapból és közbélésbõl álló
letûzött foltmunka, a tûzés (steppelés), a blokk
(motívum) és az applikáció (rátét) mellett bemu-
tatott 12 alapvetõ technikát, és rávilágított a tex-
tilmûvészet felé irányuló folyamatokra. Végül né-
hány karácsonyi szabásmintával ajándékozta
meg a résztvevõket. Kovács Etelka

Londontól a Búcsúig
Haydn-szimfóniák diákoknak

nA „szimfóniák atyjának” mûveibõl kapott ízelítõt mint-
egy 650 diák a 2009/2010-es tanév elsõ ifjúsági hangver-
senyén, november 12-én a Babits színháztermében. A
Dél-dunántúli Régió zenei nevelésében meghatározó sze-
repet vállaló Pécsi Szimfonietta Joseph Haydn (1732-
1809) halálának 200. évfordulója alkalmából mutatta be,
hogy mi indokolja a fenti megnevezést. Kora leghíresebb
és legjelentõsebb zeneszerzõjének négy szimfóniájából
magas színvonalon adtak elõ egy-egy tételt, közben játé-
kos, vidám útmutatást adtak hozzá.

Elsõként az utolsó, a 104. „London” szimfónia IV. téte-
lét játszották. E mû erõs hangulati váltásai, lágy-lírai és
heves-erõteljes részeinek váltakozása után "A medve"
cammogott a színpadra, vagyis inkább táncolt a III. tétel
menüettjében. Míg fel nem izzott a „Szenvedély” a 49.
szimfónia gyors, lendületes Fináléjában. Aztán jött a „Bú-
csú” két tétele, és a döbbenet. A zenészek ugyanis játék
közben sorra hagyták el a színpadot, míg a végén két
hegedû duójává vált a darab. Ahogy az egyik mûsorköz-
lõ-játékmester bevezetésként elmondta, ezzel az Ester-
házy hercegnek üzent a magyarok által is igen kedvelt
zeneszerzõ.

A mûsorszámok között egy-egy korábban már felve-
zetett kérdésben felidézték a bécsi klasszicizmus kiváló
mesterének atyai jó barátját, Mozartot, és egykori tanít-
ványát, Beethovent. A helyes válaszért CD járt vidám ze-
neszámokkal, amelyek között garantáltan nincsen egy
sem a közönség által kedvencként megnevezettek kö-
zül. Aztán, hogy még inkább megédesítsék az élményt,
tortákat sorsoltak ki a koncerten részt vevõ Szent Lász-
ló Középiskola három tagozata, a PTE-IGYFK Gyakorló-
iskolája, valamint a Dienes és a Babits iskolák diákjai kö-
zött,  akik egészen biztosan nem felejtik el, hogy Haydn
104 szimfóniát írt.

Az ifjúsági hangversenysorozat januárban a Junior
Stars koncertjével folytatódik, majd februárban a
Talamba Ütõegyüttes lép fel. K. E. 

Gyulainé Nagy Márta tartott érdekes elõadást
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Stúdió
„és a barnaság nem csak álom”

„Hahó, hát Te hol jártál? Afrikában?” –
szólítom meg kissé irigykedve rég nem
látott ismerõsömet, aki napbarnított
arccal jön szembe velem az utcán.

„Nem voltam én Afrikában, a barna-
ságot itt Szekszárdon, a közelmúltban
újra megnyílt Ergoline Stúdióban sze-
reztem” – válaszolja, s mielõtt bármit
is kérdezhetnék, már folytatja is. „Kép-
zeld: a megszokott helyen, a Széche-
nyi utca 60-ban, a Dália ABC mögött,
de immár új tulajdonossal, tiszta, kelle-
mes környezetben várják a vendége-
ket. A professzionális, klímás Ergoline
szoláriumoknak, és az új, nagy teljesít-
ményû csöveknek köszönhetõen né-
hány perc alatt elérhetõ a kívánt bar-
naság. Az egészséges bõrszín hidratá-
ló-barnító krémek segítségével tehetõ
tartóssá. Ezért is választották szlogen-
ként: és a barnaság
nem csak álom.”

„Ez mind szép, de a
munka mellett se
idõm, se pénzem ilyes-
mire” – mondom el-
gondolkodva. „Meg-
hosszabbított nyitva
tartással, a hét minden
napján várják a vendé-
geket, így akár munka
elõtt, akár este szíve-

sen látnak. Nagy kedvezménnyel vásá-
rolhatsz 50, illetve 100 perces bérletet,
sõt délelõtt 10 óráig két perc napozást
ajándékba adnak. A feleségedet is ér-
demes magaddal vinned, hiszen a szo-
lárium mellett manikûr, pedikûr, mû-
köröm-építés, fodrászat, illetve frissítõ
masszázs és infraszauna is a vendégek
rendelkezésére áll.”

JÁTÉK!
Írják meg szerkesztõségünk címére
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.),
hogy mi az Ergoline Stúdió szlogenje! A
helyes választ beküldõk között 1 db 50
perces szolárium-bérletet sorsolunk ki.

ERGOLINE STÚDIÓ
Szekszárd, Széchenyi u. 60.
Telefon: 20/3449-668, 20/247-0944
Nyitva tartás: H-P 7-22, Sz-V 8-18

Mit tegyek?
Cukorbeteg

a gyermekem
Gyermeke cukorbeteg, és úgy ér-
zi, hogy egyedül van problémájá-
val, kérdéseivel?

Jöjjön el és vegyen részt – a
Tolna megyei Diabeteses Gyer-
mekek és Fiatalok Egyesülete tá-
mogatásával a Tolna Megyei Ön-
kormányzat Balassa János Kór-
ház és a Szekszárd Megyei Jogú
Város Humán Szolgáltató Köz-
pont Gyermekjóléti Központja
által közösen szervezett – dia-
betes-csoportban, és választ kap-
hat a cukorbetegséggel kapcsola-
tos kérdéseire! 

A találkozások alkalmával tízó-
rait biztosítunk a gyermekeknek.

Az összejövetelt november 28-
án 10 órakor tartjuk a Balassa Já-
nos Kórház Kultúrtermében (Li-
la épület). Meghívott vendégünk:
Füves Erika pszichopedagógus.

Érdeklõdni és jelentkezni le-
het: Murelné Budai Beátánál
(telefon: 74/501-620), valamint
Ham Boglárkánál (telefon:
74/511-482).

Hogyan kerülhetjük el a H1N1 fertõzést?
Interneten terjedõ tanácsok – nyilatkozott lapunknak dr. Bali Ildikó

n Az a mondat, hogy „igen rosszul
kommunikálták az új típusú influen-
zát” és minden vele kapcsolatos dolgot,
már szabályosan közhelynek hangzik.
Ahogyan az is, hogy politikai kérdéssé
lett hazánkban a betegség megelõzését
szolgáló oltás. Ma már az utcákon és az
üzletekben összefutó ismerõsök nem
az idõjárásról társalognak, hanem a
„beoltattad magad?” témát taglalják.

Tény, hogy az elhibázott kommu-
nikáció velejárójaként alig-alig halla-
ni olyan konkrét, összefoglaló és min-
denkihez eljutó tanács-sort, amelyek
abban igazítják el az embereket, mi a
teendõ, hogy elkerüljék a H1N1 ví-
rus fertõzését. Éppen ennek pótlásá-
ra valaki, vagy valakik „összeütötték”
az influenza elkerülését segítõ taná-
csokat „H1N1 – hogyan csökkenthe-
tõ a rizikó” címmel. Javaslataik elfoga-
dását és a tippek napi alkalmazását
ajánlják mindazoknak, akik már beol-
tatták magukat, s azoknak is, akiknek
fenntartásaik vannak a vakcinával
szemben. A felhívás e-mail-ben ter-
jed, talán gyorsabban a vírusnál. Erre
abból következtetek, hogy én magam
már három egymással egyezõ tipp-
sort kaptam az ország különbözõ vá-

rosaiból, ám a vírussal – szerencsém-
re – még nem találkoztam. Igaz, én
beoltattam magamat a szezonálissal
és az új típusú influenza elleni szé-
rummal egyaránt.

Meg nem kérdõjelezném a levél
szerzõinek jó szándékát, viszont szak-
maiságukat annál inkább. Az utóbbi-
ra csupán egyetlen példa: javasolják,
hogy naponta kétszer gargalizáljunk

meleg sós vízzel, s ugyanilyen folya-
dékkal tisztítsuk ki naponta orrürege-
inket – például oly módon, hogy a sós
löttyöt felszippantjuk az orrunkba...

Amikor megmutattam a listát dr.
Bali Ildikó fõorvosnak, a Balassa János
Megyei Kórház fertõzõ osztálya veze-
tõjének, azt ajánlotta: véletlenül se te-
gyem közzé ezeket az ötleteket. In-
kább elmondta, mit érdemes ten-
nünk annak érdekében, hogy elkerül-
jük a fertõzést.

A legfontosabbként a védõoltást ja-
vasolja a fõorvos, hozzátéve, hogy õ is
beoltatta magát. Ezután arra hívta fel
a figyelmet, hogy aki teheti, kerülje el
a nagyobb tömeget, s lehetõség sze-
rint a járványveszély idején ne utaz-
zunk tömegközlekedési eszközökön.
Ha ezt lehetetlen elkerülni, akkor ha-
nyagoljuk utastársainkkal a kézfogást,
és ne puszilgassuk a rég látott ismerõ-
söket. Ezt mindenki megérti. Vásárlá-
sok és az utazás után – és általában is
– alaposan mossunk kezet. Ami még
nagyon fontos, hogy ezekben az idõk-
ben fogyasszunk sok C vitamint tar-
talmazó gyümölcsöt és zöldséget, pél-
dául almát, citromot, vagy akár sava-
nyú káposztát.  V.H.M.

Fogyasszunk C vitaminban gaz-
dag gyümölcsöt, zöldséget
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Egyre fontosabb az öngondoskodás
„Ott van az emberekben a félelem, ugyanakkor tudatosan nagyon keveset tesznek ellene”

Dr. Galambos Éva kardiológus
szakorvos a jelképes stafétabotot
a biztosítási ügyekkel foglalkozó
Török Péternek adta át. Az AXA
regionális vezetője – mint a dok-
tornő fogalmazott – igazi póker-
arc, ami „le is jött” a népszerű té-
vés vetélkedőben. Ahogyan min-
denkinek, Török Péternek is sok
arca van. Közülük hosszú beszél-
getésünk során többet is megis-
merhettem: például a szuggesztí-
vet, az értelemre, valamint az ér-
zelemre hatót és a toleránst...

V. Horváth Mária

– Amikor megláttuk a mûveltségi
vetélkedõben, a mi családunk is –
sok szekszárdival egyetemben –
más szívvel szurkolt, mint egy is-
meretlen szimpatikusnak.

– Köszönöm mindenkinek.
Egyébként nagyon élvezem a játéko-
kat, s bevallom, hogy a Pókerarcba
részben azért jelentkeztem, hogy
megtapasztalják az emberek: a „biz-
tosítósokat” is hajtja a tudás, a mû-
veltség megszerzése iránti vágy.

– Mit játszik még? 
– Szívesen játszok mûveltségi játé-

kokat. Voltam a Legyen Ön is milli-
omos!-ban is, a gyerekekkel együtt so-
kat honfoglalózunk, de gyakran fönt
vagyok a QuizParton is. Néha rulette-
zem, de az igazi póker ideje úgy tûnik,
még nem jött el...

– Mikor kötelezte el magát a bizto-
sítási szakmával?

– „Talpas üzletkötõként” kezdtem
21 évvel ezelõtt. Akkor csupán két
biztosító társaság volt, két évvel ko-
rábban vágták ketté az államit. Ma-
gam is – a legtöbb mai szakmai veze-
tõvel együtt – az ÁB-tól indultam.

– Mi az, hogy talpas?
– Gyalogosan jártam a várost, mert

még nem volt autóm. Úgy ismertem
Szekszárdot, mint a tenyeremet.

– Több biztosítási társaságnál dol-
gozott?

– Nyolc évet az államinál, majd 12 és
fél esztendõt húztam le a Garanciánál
megyei igazgatóként. Megtanultam,
hogy az emberek nem szeretik a bizto-
sítókat, ami kicsit érthetõ is volt, hi-
szen az elõzõ társadalmi forma nagyon
rosszat tett a biztosítási kultúrának. Pe-
dig Magyarország a háború elõtt e té-
ren is nagyhatalomnak számított.

– Mára viszont már magunk mö-
gött tudhatjuk sok mással együtt
a típus-biztosításokat.

– Ez így igaz. Viszont elõtérbe ke-
rültek azok a félelmek, amelyekkel
együtt élnek az emberek, s amelyek-
kel szemben nem nagyon tudunk
mit tenni. Retteghetünk, hiszen az
ember bármikor elveszítheti a mun-
kahelyét, de elhagyhatja a párja, nem
lesz elég jövedelme, jöhet egy beteg-
ség vagy akár egy nagy, károkat oko-
zó vihar, amit nem tudnak maguk
megoldani.

– Igen ám, viszont a trükkös tolva-
jokat nagyon sokan gyanakvás
nélkül engedik be otthonaikba.

– Erre az ellentmondásra szeretném
felhívni a figyelmet: ott van az embe-
rekben a féle-
lem, ugyanak-
kor tudatosan
nagyon keve-
set tesznek el-
lene. Úgy lá-
tom, erõsen hi-
básak azok az értékrendek, melyeket a
politika és a média sugall, másrészt pe-
dig nincs jó minta. Ez – gondoljunk a
gyerekeinkre – óriási hiba. Ráadásul a
diákoknak az iskolában nem tanítanak
hétköznapi pénzügyeket, sem szemlé-
letmódot...

– Abszolút egyetértek, de a félelem
enyhítésében a biztosítóknak is
van felelõsségük.

– Pontosan. A statisztika alapján
ügyeinknek mindössze 2 százaléka a
problémás, a többiben a biztosító vi-
ta nélkül fizet. Azonban nem az utób-

bi forog közszájon, hanem a két szá-
zalék. Ez pedig baj. Komoly tapaszta-
lattal a birtokomban képes vagyok
kezelni a panaszáradatot. Képzelje, a
panaszosok többség nem tudja, mi-
lyen biztosítása van. Ezért részben az
üzletkötõk is hibásak, de legalább
annyira a feledékeny ügyfelek.

– Megfelelõnek ítéli az ügynökök
képzését?

– Komoly tanfolyamon készítik föl
a biztosítás-közvetítõket, akiknek a
2004-es törvény alapján hatósági
vizsgát kell tenniük, majd évente új-
ból és újból. Ez a szakma sem „fek-
szik” mindenkinek egyformán, mert

vagy a szándék, vagy
az akarat, vagy a ki-
tartás, vagy éppen a
tudás hiányzik.
Nem könnyû szak-
ma, legfõképpen
azért, mert tudható,

hogy tíz emberbõl hat nemet fog
mondani. Ezt a „nemet” pedig tudni
kell kezelni.

– Menet közben többször említet-
te az olvasás, vagy a színház nyúj-
totta kulturális örömöket.

– Középiskolás koromban hetente
legalább három regényt olvastam el.
Ezek óriási hatással voltak rám. Hi-
szem, hogy abból merítettem kom-
munikációs készségemet, de a kép-
zelõerõmre is nagy hatással voltak.
Szerencsére ebben követ a kislá-
nyom.

– Beszéljünk róla, illetve a család-
járól.

– Feleségem, Törökné Molnár Már-
ta fehérnemû üzletet mûködtet a vá-
rosközpontban. Márti keményen dol-
gozik, és szerencsére nincs különö-
sebb oka panaszra annak ellenére
sem, hogy elsõsorban és „mániásan” a
minõségi holmikkal foglalkozik. Szofi
lányunk 18 éves, most érettségizik az
I. Béla Gimnáziumban. Jól tanul, an-
golul olvas könyveket. Az iskolája pá-
lyázatokból nemzetközi találkozókra
utaztatja a diákokat. Nemrég jött haza
Palermóból, nyáron Finnországban
járt. Bálint fiunk 15 éves, s máris 195
centiméter körül járhat. Korábban te-
niszezett, most kondizik, és igen szer-
teágazó az érdeklõdési köre. Egyéb-
ként õt sem irányítjuk, csak az affini-
tása szerinti lehetõségeket igyek-
szünk megteremteni számára.

– Önt mindig elegáns öltönyben
látni.

– Megszoktam és jól érzem magam
benne. Nyáron is öltönyt és nyakken-
dõt viselek. Ez hozzátartozik az üzleti
élethez. Odahaza persze én is farmert
és pólót húzok.

– Néhány mondat erejéig kanya-
rodjunk vissza a biztosításhoz.
Egy kezdõ nem veszik el a piacon? 

– Nem, és erre több társaság sok
módszert kitalált már, de a lényeg,
hogy ezeket jól kell mûködtetni. A
társaság, ahol most dolgozom, nem
csak szlogenként mondja: „Másképp,
mint mások”. Fontos, hogy nyíltan
beszéljünk a problémákról, hogy az
ügyfeleknek módot adjunk a kitárul-
kozásra, hiszen csak így adatik meg a
lehetõség a megismerésükre. Ennek
révén tudjuk a legmegfelelõbb ajánla-
tot adni partnereinknek – az õ érde-
kükben. Talán ennek a másképp gon-
dolkodásnak köszönhetem én is,
hogy már ennyi ideje dolgozom a
szakmában. Az emberekben meglévõ
biztonság iránti igényt kell pontosan
feltárni és személyre szabott, köny-
nyen átlátható megoldást kell kínálni.
A jó biztosítósnak rendelkeznie kell
azzal a küldetéstudattal, ami révén
másoknak segíthet, elsõsorban úgy,
hogy ügyfeleit felkészíti a jövõre – a
kiszámítható és a váratlan dolgokra
egyaránt.

– Már csak egy nevet és egy mon-
datot várok.

– Dr. Póla Zoltánra voksolok, aki
mûszaki tanárból lett adótanácsadó,
könyvelõ és könyvvizsgáló, s nem ré-
giben jogi diplomát is szerzett. Min-
den tiszteletet megérdemel, hogy
mindig kellõ energiát fordít a szemé-
lyes fejlõdésre is.

Török Péter: „az emberek nem szeretik a biztosítókat...”
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Középiskolás korom-
ban hetente leg-
alább három regényt
olvastam el. Óriási
hatással voltak rám.

”



Ki ne ismerné a latin közmondást:
„Tévedni emberi dolog”? Az azon-

ban, hogy ki, hol, mikor, hogyan s
miben téved, nagyon is jellemzõ rá és
saját korára. 

A nagy nemzeti mesemondó Jókai
Mórtól kölcsönöztük a címet, mivel A
magyar nép élce címû gyûjteményé-
ben megírt eset itt játszódik. „Egyszer
Szekszárdon valami darabot adtak,
melyhez a színi személyzeten kívül
némi statisztéria is kellett, amit rende-
sen a városi hajdúsággal volt szokás
betölteni. A próbán tehát felállítja a
rendezõ az õröket, egyiket jobbról, a
másikat balról, s megmagyarázza ne-
kik a dolgot.

– Kend itt fog állani jobbról, kend
meg amott. Mikor én kilépek a
gunyhóból, kendre rálövök, arra kend
a hasához kap, összerogyik, s azt kiált-
ja, hogy »meghaltam«! Kend pedig,
másik, elszalad, és azt kiabálja, hogy
»segítség! segítség!« Értették jól? –
Megértettük.

Este az elõadásnál az ügyelõ meg ta-
lálta cserélni a két hajdút, a jobbról lé-
võt állította balra, a balról lévõt jobb-
ra; mikor aztán kijött, amelyiknek
gyilkolódzni kellett, s rásütötte a pisz-
tolyt az egyikre, amelyik a háta mö-
gött állt, akit senki sem bántott, az ro-
gyott össze ordítva, hogy õ meghalt;
az pedig, amelyiket agyonlõtt, elsza-
ladt, torkaszakadtából kiabálva: segít-
ség! segítség!”

A Tolnamegyei Közlöny 1908. no-
vember 13-án Fiú-e vagy lány? cím-
mel berzenkedett egy tévedésbe ej-
tésrõl. „Szekszárdon és egyáltalán Tol-
na megye nagyobb községeiben szél-
tében divatozik az a szokás, hogy a
polgárok neve mellé odabiggyesztik a
feleség nevét. Az még érthetõ, ha
ugyanazonos választók kapnak vala-
mi közelebbrõl meghatározó mellék-

nevet, de e célból is sokkal helyesebb
az ifjabb vagy az idõsb jelzõ, esetleg a
házszám alkalmazása, mint a feleség
nevének kitétele. Nálunk azonban ez
a szokás annyira túlteng, hogy a fele-
ség nevét – ha van szükség a megkü-
lönböztetésre, ha nincs – mindenkor
kiteszik, és így Tolna megye területén
alig van olyan földmíves választó, aki
felesége neve nélkül díszítené a név-

jegyzéket. Egyes helyeken
meg már odáig mennek,
hogy a választó polgár ne-
ve mellé a feleség egész
nevét is kiteszik, és akár-
hány választónk van, aki
így szerepel a névjegyzék-
ben: Kis Péter Lacza Éva,
vagy Nagy Pál Garzó Juli.
Az ember igazán nem tud-
ja, hogy asszony-e az a Kis
Péter, vagy hogy férfi-e az
a Lacza Éva…”

Tegyük hozzá, ez még
sokáig nem okozott valódi
fejtörést, mert a nõk csak
1919 õszén kaptak válasz-
tójogot, de finoman szólva
nem igazán voltak érettek
erre. A paksi fõszolgabíró
1920. február 20-án jelen-
tette: „Igen sok oly szavazó
lap volt minden község-
ben, amelybe gúnyos és
szidalmazó megjegyzése-
ket, trágár, utálatos szava-
kat, kifejezéseket írtak,
szeméremsértõ jeleket raj-
zoltak bele…” Ma egysze-
rûbb a helyzet: ha akár egy

13 éves lány szül is, akkor máris sza-
vazójoga lesz!

Más tévedésen élcelõdött a
Tolnamegyei Közlöny 1900. novem-
ber 1-jei száma: „A napokban egy, a
pusztai lakosok valódi prototypusa
jött a patikába, és így kért soda
bicarbonát: »Kérek olyant, a mi szóna,
ha bika vóna!« (Ez emlékeztet Horváth
Mihály bácsira, aki mindent a magyar-

ból származtat pl. Gabel – villa = kapd
el, Löffel – kanál = le-fel, Messer – kés
= metsz el.)” A származtatásban akad-
nak utódai…  Lanius ExcubitorEgy kis tévedés
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ÓDON DERÛ 242.

Ódon időben

NOVEMBER 23-ÁN 

170 éve, 1839-ben akadémiai le-
velezõ taggá választották a 27
éves Garay Jánost. 105 éve,
1904-ben a megyei közgyûlés él-
jenzéssel fogadta Perczel Dezsõt,
a Tisztelt Ház elnökét, a botrányos
zsebkendõs szavazás fõhõsét.
NOVEMBER 24-ÉN

125 éve, 1884-ben Liszt tanítvá-
nya, Kuppis Natália játszott itt
mestere, Ábrányi és Verdi zongo-
ramûveibõl.
NOVEMBER 25-ÉN

290 éve, 1719-ben Trautsohn
apát szerzõdést kötött jobbágy
eleinkkel.
NOVEMBER 26-ÁN

120 éve, 1889-ben a Szekszárd
Vidéke ír a járókelõket még nap-
pal is terrorizáló legényekrõl.
NOVEMBER 27-ÉN

265 éve, 1744-ben alakult elsõ
szûrszabó (csapó) céhünk. 105
éve, 1904-ben megnyílt Pécs mú-
zeuma: létesítésében oroszlán-
részt vállalt szülöttünk, Majorossy
Imre polgármester.
NOVEMBER 28-ÁN

245 éve, 1764-ben Rodt apát
szerzõdést kötött szekszárdi job-
bágyaival.
NOVEMBER 29-ÉN

80 éve, 1929-ben kórházunk fel-
avatta az új szárny építését támo-
gató Vass József és Pesthy Pál
(nemrég visszaállított) mellszobrát.

Egy kislány és a csoda

Egy kislány bement a szobájába, és a szekrénykéje
mélyérõl elõhúzott egy lekváros üveget. Kiöntötte a
padlóra az üvegben lévõ érméket, és gondosan szá-
molni kezdte. Háromszor is megszámolta, mert a
végösszegnek nagyon pontosnak kellett lennie.
Nem hibázhatott. Ezután óvatosan visszatöltötte a
pénzérméket az üvegbe, rázárta a tetejét, és kisur-
rant a hátsó ajtón. A hat háztömbnyire lévõ patikába
ment, amelynek ajtaja fölött a nagy vörös Indián
Törzsfõnök képe volt látható. Türelmesen várt a pa-
tikusra, hogy szentelne végre rá egy kis figyelmet,
de a patikus éppen nagyon el volt foglalva. Tess –
így hívták a kislányt – megcsoszogtatta a lábát a
padlón. Semmi. Megköszörülte a torkát úgy, hogy a
legkellemetlenebb hangot adja, amit csak lehet. Ez
sem volt sikeres. Végül kivett egy érmét az üvegbõl
és megkocogtatta a pult üvegét. Ez használt!
– És te mit szeretnél? – kérdezte a patikus érezhe-
tõen bosszús hangon. – Éppen a Chicagóból most
hazaérkezett testvéremmel beszélgetek, akit már
ezer éve nem láttam – tette hozzá, mint aki választ
sem vár a kérdésére.
– Én pedig az én testvéremrõl szeretnék beszélni
veled – mondta Tess a patikuséhoz hasonlóan

bosszús hangon. – Az öcsém nagyon beteg, és
egy csodát szeretnék venni neki.
– Tessék? – fordult végre hozzá a patikus.
– A neve Andrew, és valami csúnya dolog nõ a fe-
jében, és az Apukám azt mondta, hogy csak egy
csoda mentheti meg õt. Hát, tessék mondani,
mennyibe kerül egy csoda?
– Kislányom, mi nem árulunk csodákat... Sajnos
nem tudok neked segíteni – felelte a patikus, kissé
megenyhülten.
– Figyelj, nekem van pénzem, meg tudom fizetni.
Ha nem lenne elég, kipótolom. Csak mondd meg,
mibe kerül.
A patikus testvére – akivel eddig beszélgetett – jól
öltözött férfi volt. Lehajolt a kislányhoz, és megkér-
dezte: – Mondd csak, miféle csodára van szüksé-
ge az öcsikédnek?
– Azt nem tudom – válaszolt Tess könnyes szem-
mel –, csak azt tudom, hogy nagyon beteg, és
Anyu azt mondta, hogy valami operációra volna
szüksége, de Apu nem tudja megfizetni, ezért sze-
retném odaadni az én pénzemet.
– Mennyi pénzed van? – kérdezte a férfi.

– Egy dollár és tizenegy cent - felelte Tess alig hall-
hatóan. – Ez az összes, amim van, de tudok többet
is szerezni, ha kell.
– Nahát, milyen csodálatos véletlen! – mosolygott
a férfi. – Egy dollár és tizenegy cent. Éppen az a
pontos összeg, ami egy kisfiú csodájának az ára.
Egyik kezébe tette a pénzt, a másikkal kézen fogta
a kislányt: – Vezess engem hozzátok, szeretném
látni az öcsédet, és találkozni a szüleiddel. Lássuk,
hátha van nálam egy olyan csoda, amit te szeretnél.
A jól öltözött férfi dr. Carlton Armstrong sebészor-
vos volt, aki az idegsebészetre specializálódott. In-
gyen elvégezte az operációt, és nem telt bele sok
idõ, Andrew ismét otthon volt, épen és egészsége-
sen. Anya és Apa boldogan beszéltek arról az ese-
mény-láncolatról, ami idáig vezetett.
– Ez a mûtét egy igazi csoda volt – suttogta Anya
–, vajon mennyibe került volna?
Tess mosolygott. Õ pontosan tudta, mennyibe ke-
rült a csoda: egy dollárba és tizenegy centbe. No
és egy gyermek töretlen hitébe!
Egy csoda nem a természet törvényeitõl függ, ha-
nem magasabb rendû törvények mûködésétõl,
amelyeket csak a Mindenható Istennek van hatal-
ma Jézus Krisztus által mûködésbe hozni.

Papp Barnabás baptista lelkipásztor

EVANGÉLIUM

Lövés elõtt (Szemlér Mihály: Szegényle-
gény címû rajza)
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A rejtvény megfejtését 2009. december 24-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8. 
November 8-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „A rozsdalevû éjszaka már hatkor a kertekre csordul” (Dsi-
da Jenõ: A sötétség verse).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: dr. Régi Lajosné, Wosinsky ltp. 20. és Czéh István, Cseri J. u.
74. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Ne is tagadják, mindig is sejtették, hogy valami
rosszban sántikálok, mert a spekuláció, a spe-

kulatív megközelítése a dolgoknak mindig gyanús.
Mit spekulálgat õ, mért spekulálgat õ, hogy merészel
spekulálni õ, amikor itt minden olyan tiszta és vilá-
gos és olyan egyszerû, de ha kell, többször is elmond-
juk/elmondják nekem a tutit. Én meg csak mentsége-
mül Einsteinre hivatkozhatom, akinek spekulatív el-
méleteinek többségét egzakt módon is igazolni tud-
ták kicsit késõbb folyamatosan a tudósok. Igaz, elein-
te Einstein is nagyon gyanús volt sokak számára,
hogy épeszû-e. De a világért se higgye azt senki sem,
hogy Einsteinnek képzelem magam, én csupán csak
az õ módszerét alkalmazva igyekszem spekulatív
módon fölfogni, valamelyest jobban megisneri a s
szinte fölfoghatatlan dolgokat, jelenségeket. Van egy
axióma: semmibõl semmi nem jöhet lére. Ámde van
egy másik általánosan elfogadott elmélet is, amely
szerint a világmindenség születésének pillanatában,
az õspetárdarobbanáskor fele-fele arányban keletke-
zett anyag és antianyag, és ebbõl egyszerû józan pa-
raszti ésszel is levonható az a logikus következtetés,
hogy a világmindenség spekulatív módon a semmi-
bõl jött létre, ahogy XY és sok más hozzá hasonló
rendszerváltó "politikus" csekélykének nem nevezhe-
tõ vagyona.

De van más megdönthetetlen bizonyíték is, példá-
ul mi mással lehetne magyarázható a minimál

bérbõl, vagy a legalacsonyabb öregségi nyugdíjból
(ami tudvalévõ, hogy a semminél is kevesebb) élõ és
kézzel foghatóan létezõ emberek létezése, ha nem ez-
zel a spekulatív elmélettel? (Na, ezt cáfolják meg,
hogy varrjanak gombot rá, ha tudnak a Föld nevû
bolygó (ami szintén a semmibõl lett) összes tudomá-
nyos akadémiának tudósai és elnökei. Tehát min-
dent összevetve minden kétséget kizáróan bebizo-
nyosodott, hogy egy spekulatív módon létrejött világ-
ban élünk, ahol semmi sem az, aminek látszik.

Végezetül a semmibõl meggazdagodni képes gaz-
embereknek szeretném felhívni a figyelmét egy

Anti Anyag nevezetû, a Jóisten által erõsen gondviselt
koronatanúra, aki a rájuk nézve megsemmisítõ ere-
jû terhelõ bizonyítékokkal rendelkezik, amit a végíté-
let napján a legfelsõbb bíróság rendelkezésére bocsájt
majd, mert azért azt az alapigazságot se hagyjuk fi-
gyelmen kívül, hogy az ember genetikai programozá-
sának következtében csak bosszúállásra képes, az ítél-
kezés joga és felelõssége egyedül az Atyaúristené.

Bálint György Lajos

Az E.On áramszolgáltató folyama-
tos korszerûsítést hajt végre a szek-
szárdi hálózaton. A biztonságos
munka érdekében elengedhetetlen
a vezeték idõszakos feszültség-
mentesítése.
November 23-án, 8 órától várható-
an 12 óráig a Gróf P. u. 2-
20.számig, a Gróf P. utcai
hõközpontban, illetve a Honvéd ut-
cai 2-es számú Óvodában, novem-

ber 30-án, 9 órától várhatóan 13
óráig a Csatári u. 3.szám alatt, a
Csatári üzletházban, valamint az
Árok utcában, december 2-án, 10
órától várhatóan 15 óráig pedig a
Hosszúvölgyben lesz áramszünet.
A szolgáltatás átmeneti szünetelte-
tése miatt kérjük megértését!
A tervezett üzemszünetekrõl inter-
netes oldalunkon tájékozódhat:
www.eon-hungaria.com

Áramszünet miatt kérnek türelmet
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Az ország legjobbjai a gemencesek
A négy értékes egyéni bronz után jött a vasárnapi ráadás

A Gemenc Judo Klub vezetői há-
rom évvel ezelőtt kijárták a szö-
vetségnél a nekik fontos kor-
osztályos országos bajnokság
rendezési jogát, s a jelekből
ítélve november közepének egy
hétvégéje garantáltan foglalt
lesz a szekszárdi sportcsarnok-
ban, ha az országos szövetség
is úgy akarja, de ne menjünk
ennyire a dolgok elébe...

Bálint György

A hétvégén immáron harmadízben
volt a régi idõkre emlékeztetõ csel-
gáncs nagyüzem Szekszárdon: a serdü-
lõ korosztály legrangosabb bajnoksá-
gát rendezték valamennyi súlycsoport-
ban. Kétszáznál is több fiú és lány pró-
bálkozott idei teljesítményére feltenni
a koronát. Jöttek a diák B, a diák A, a
serdûlõ B korosztály már többszörö-
sen bizonyító kis bajnokai, dobogósai,
hogy elkapják az idõsebbek, az utolsó
éves serdülõk grabancát. 

A házigazda judokáknak jó is a ha-
zai tatami, meg rossz is. Ki, hogy vise-
li el az eddigi országos bajnokok kö-
zül azt, hogy ezúttal többen figyelik,
mint bármikor? Ott az apu, az anyu, a
nagybácsi a szõnyeg szélén. „Blama,
ha itthon olyantól kapok ki, akit már
többször is legyõztem.” Valahol ott le-
hetett ez a terhes gondolat Ács Balázs,
a két Märcz-fiú, Tamás és Péter, vala-
mint Lovász Bálint, Hunyadi Bence,
vagy éppen a kis nehézsúlyú Szabó
Ákos tudatalattijában is. Bár az edzõi
team a pszichológia elõkészületeket
megtette, talán a szülõkkel közösen is,
mert õk is kellõen visszafogott érzel-
mi töltéssel, óvatos derûlátással ücsö-
rögtek a tatami mögötti székeken,
vagy a lelátón. Persze feszültek õk is
ilyenkor a maguk módján.

Összességében jól mentek a dolgok
az elsõ napi egyéni küzdelmek során,
még ha egy-egy szerencsétlennek tû-
nõ vereség be-becsúszott a szekszárdi-
aknál. Ez pedig egyet jelent azzal, hogy
az illetõnek le kell mondani a hõn
óhajtott aranyról. Ha a visszamérkõzé-
sek során hibátlanul menetel, akkor
jöhet a bronzmeccs. Szepesi József-

nek, a Gemenc JK vezetõ-edzõjének
egyik szeme picit fátyolos, a másik fe-
lettébb mosolygós volt. Mert az az egy
titkon remélt arany – idõsebb ellenfe-
lek ide vagy oda – nem akart megszü-
letni. Mégis, ha valaki azt mondja neki
reggel: „Ide figyelj, Szepi, legalább ha-
tan a bronzért fognak küzdeni!”, erre
kapásból rálegyintett volna.

Hat kisdöntõbõl
négy bronzérem

– Egy döntõben, és két bronzérem-
ben reménykedtem, mert ez volt reá-
lis – jegyezte meg már elégedetten a
tréner a kisdöntõk befejezése után.
Ekkora kiderült, hogy a hat bronz-
esélybõl négyet váltottak éremre fiai,
ami kellõ kárpótlást jelentett a mes-
ternek. – Azért is értékesek ezek a
bronzok, mert a srácok tényleg min-
dent megtettek a tatamin. Szerencsét-
len vereséget szenvedtek, ami benne
van ebben a sportágban. Elnézve az
egyes súlycsoportok döntõit, elfogult-
ság nélküli mondhatom, ott is lett vol-
na keresnivalójuk. Úgy a 36 kg-osok
között versenyzõ Ács Balázsnak, mint
az 55 kg-os Ihos Gábornak, a 66 kg-os
Märcz Péternek, a 73 kg-os Hunyadi
Bencének, és a 81 kilósok között bizo-
nyító Szabó Ákosnak is, ami jelzi: jó
úton járunk ezzel a generációval.

Hadd emeljem ki Hunyadi Bencét,
aki immáron öt éve mindig érmet sze-
rez a magyar bajnokságokon.

A nem is annyira titkos favorit a 12
éves korához képest roppant tudatos
Ács Balázs volt. Neve a gyerek dzsúdó-
ban Miskolctól Pesten át Kaposvárig
ismert a 36 kg-os súlycsoportban.
Övé a gyõzelem korosztály valamen-
nyi országos bajnokságán, szintén el-
sõség a serdülõ B-sek ob-jén - miért ne
nyerhetne az 1995-96-os születésûek
ellen is? De jön egy újpesti fiú a máso-
dik fordulóban. Fizikailag, technikai-
lag és taktikailag is gyengébbnek tû-
nik nála, de pattog, mint a nikkelbol-
ha, és két yukót csinál Balázson, ami-
re csak egy yukót érõ válasz érkezik.
Mindenki vigasztalja a kis szekszárdi
bajnokot, aki képes volt feldolgozni a
vereséget. A bronzmeccsen a rá jel-
lemzõ gyors bokafogással, hozta a
gyõzelmet, és a másnapi csapatbaj-
nokságon is õ szállította a Gemenc JK
elsõ sikerét.

Szepesi mester már hetek óta „tü-
zelte” a gyerekeket: „A legfontosabb
most a csébé. Ezt meg kell nyerni,
mert ez maga a történelem. A hetve-
nes-nyolcvanas évek hõskorszakában
sem sikerült, amikor a Papp Endre bá-
csi, a Hangyási Laci bácsi, a Patyi Kar-
csi bácsi és én küzdöttünk a szekszár-

di színekért, akkor a Dózsa, a Honvéd
legyõzhetetlen volt. Most ti tízen – ki-
egészülve a Szatymazról érkezõkkel –
a legjobbak, a legerõsebbek lehettek!”
Hatott a pszichológia, no és az elsõ
nap „aranytalansága” is jó értelemben
doppingolta a srácokat.

Lesöpörték a miskolciakat
A szekszárdi cselgáncs piramis szé-

lességét bemutatandó, ott volt a nyolc
csapat között a Gemenc JK II is Kasó
Dáviddal, Sárecz Marcival, Ohn Krisz-
tiánnal, vagy a nagy küzdõ Molnár
Andrissal. Az egyik szõnyegtõl a má-
sikra vándorolt a publikum, a szülõk
is egybeforrtak, mint a gyerekek, lám
mit tesz a csapatbajnokság. A máso-
dik gárda sem akart lemaradni a leg-
jobb szekszárdiakat fölvonultatótól,
aki verhetõ, azt legyõzi szép sorjában.
A 3. helyért zajló meccsen a KSI túl
kemény dió, de azért a feltörekvõ ki-
csik egyik sokra hivatott versenyzõje,
Ohn Krisztián – jól sejtik, a korosztá-
lyos válogatott szekszárdi atléta, Ohn
Kinga öccsérõl van szó – legyõzi a fõ-
városi Telek Bencét.

Az elsõszámú gemences alakulat
tagjai mindeközben már a Miskolc el-
leni döntõre hangolnak. Az ország
legnagyobb klubja jön, ahol nincs
gond a tíz súlycsoport feltöltésével, hi-
szen hatszáz (!) versenyzõbõl merít-
hetnek. A mieink persze éltek az iga-
zolás lehetõségével: három Szeged
mellõl érkezõ fiú (Ohát Ádám és Za-
lán, no meg Mihalovics Botond) pó-
tolja a csapaton belüli hézagokat.

Tényleg nincs sebezhetõ pont a
szekszárdiaknál ezen a napon! Ács Ba-
lázs két remek dobással, Märcz Tamás
az utolsó másodpercekben véghez
vitt akcióval, bátyja Péter ippont érõ
leszorítással, Lovász Bálint a technikai
repertoárját bemutatva egy roppant
kemény meccsen, Mihalovics boka-
söprésel, Szabó Ákos a szõnyeg szélén
véghez vitt lábfelszedéssel nyer, míg a
Miskolcnak csak egy döntetlenre fut-
ja. 7-1 ide, vagyis – de jó kimondani –
magyar bajnok serdülõ korosztályban
a Gemenc Judo Klub.

Ennél szebb már csak a jövõ évi
címvédés lehet.

SPORTMIX
ASZTALITENISZ. Elszenvedte negye-
dik vereségét a nõi Extra Ligában a
Szekszárd AC együttese, amely Solt-
vadkerten maradt alul (6:3). A szek-
szárdi gyõztesek: Liu Siyu, Wittinger,
Tóth E. A csapat jelenleg 2 pontjával a
7. helyen áll a tabellám.

A férfiak között lezajló megyei TOP
12 versenyt Dombóváron Bálint Pé-

ter (Szekszárd AC) nyerte, a szintén
szekszárdi Kocsis János a harmadik
helyen végzett.

KÉZILABDA.Demoralizáló, 48-15-ös ve-
rést mért az UKSE Szekszárd az NB I/B
Nyugati csoportjában az utolsó elõtti,
a 12 helyen álló Szombathelyre. A 16
gólos Fauszt Éva mellett Horváth Petra
és a serdülõ válogatott Szekerczés Lu-
ca egyaránt öt gól szerzett. Az UKSE
nyolc gyõzelmével és a listavezetõ Érd

elleni veresége után tartja második he-
lyét a tabellán. Kovács Jenõ csapata va-
sárnap este a dobogóért küzdõ Kispes-
ti AC gárdáját fogadja.

KOSÁRLABDA. Nagy különbségû
(125-67) vereséggel küldte haza a Ceg-
lédet az Atomerõmû-KSC Szekszárd
NB I A csoportos nõi együttese, amely-
ben a legeredményesebb a két center
volt: Bozóki 25 pontot, a sérülésébõl
visszatérõ Jevtusenkó pedig 24-et vál-

lalt. A KSC ezzel begyûjtötte harmadik
gyõzelmét a bajnokság alapszakaszá-
ban, és pillanatnyilag a 7. helyen áll.

LABDARÚGÁS.Hiába kezdett nagy haj-
rába három gólos hátrányában a Szek-
szárdi UFC együttese az NB III Dráva-
csoportjában, Juhász Sz. és Horváth E.
találataival már csak szépíteni tudott
Komlón (3-2). Az UFC öt-öt gyõzelmet
és vereséggel, illetve két döntetlen je-
gyez, és 17 ponttal a 7. helyen áll.

Csapatversenyben nincs jobb a Gemenc JK serdülõinél
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eWorld DJ Show Szekszárdon
Már csak hét nap, és itt van!

– Már nagyon sokat hallottunk az
eWORLD DJ SHOW-ról. Milyen új-
donságok vannak? – kérdeztük
Ambrus Anikót.

– Az alaphelyzet változatlan: négy
terem, 50 DJ. Szerencsére elmondha-
tom, hogy nagy az érdeklõdés a prog-
ram iránt. Nagyon sok fiatal már meg-
vette a jegyeket, és nemcsak itthon,
de külföldön is. A csatlakozott klubok
közül egyre több döntött úgy, hogy
szeretne real-time kapcsolást. Ami
annyi jelent, hogy a szórakozóhelyre

bekapcsoljuk – mind képben, mind
hangban – egy másik helyszín esemé-
nyét. Ennek köszönhetõen együtt bu-
lizhatunk külföldi társainkkal.

– Mit lehet tudni az est társprog-
ramjairól?

– Tehetséges fiatalok jelentkeztek
a DJ-versenyre, amelynek jelentkezé-
si határideje november 15-én lejárt.
Az MJ Táncversenyre viszont még
25-ig lehet nevezni. A döntõket 28-
án délután rendezzük a sportcsar-

nokban. Jó hír azoknak, akik
megvették elõvételben a je-
gyet: ingyen megtekinthetik
ezeket, 15 órai kezdettel. A
többieknek mindössze 500
forint lesz a belépõ.

– Hogy zajlott a promóciós
program?

– Szerencsére sok fiatalt
tehettünk boldoggá ingyen
jeggyel, vagy éppen akciós
kuponnal. Szeretnénk akci-
ónkat megismételni csütör-
tökön is, két nappal a nagy
esemény elõtt. Remélhetõleg
még többen látogatnak el a
Garay térre, délután 13 és 15
óra között, és még több em-
ber vidíthatunk fel egy-egy
ajándék jeggyel. (x)Ambrus Anikó

Karácsonyi fények papírból
Az origami megszállottjai találkoztak Õcsényben

■ Rekord számú résztvevõ érkezett az
ország minden tájáról a Szekszárdi
Origami Baráti Kör hatodik origami
hétvégéjére. Villányi Mariann, a Magyar
Origami Kör elnöke már harmadszor
hozott magával felkérést a Japán Ala-
pítvány részérõl. Az új, nagyobb helyszí-
nen, az õcsényi repülõtér szállójában
november 13-15-ig 34 lelkes origamis
karácsonyi díszítést (adventi koszorút
és gyertyát lánggal) hajtogatott szá-
mukra papírból.

A japánok ajándéka a Dunán átívelõ
Erzsébet-híd díszkivilágításának átadá-
sa volt november 17-én, a Magyaror-
szág-Japán Jubileumi Évet országszer-
te ünneplõ kulturális események
fénypontjaként. Az Osztrák-Magyar
Monarchia 140 éve létesített diplomá-
ciai kapcsolatot Japánnal, amit Ma-
gyarország 50 éve újított meg.

Závodny Mária elõször vett részt a
szekszárdi kör origami hétvégéjén. A
teástasak-hajtogatás specialistája Nyír-
egyházáról érkezett. A tízéves, kapos-
vári Pete Dávid sem járt még ilyen ese-
ményen. A „kis megszállott” ötéves ko-
ra óta hajtogat, ezúttal a tesszaláció
mesterével, Somos Endrével közösen
fejtik meg egy elefánt sok lépésbõl álló

hajtogatását. Kovács Györgyi, a szek-
szárdi kör tagja és a budapesti iparmû-
vész, Orient Enikõ összeszokott páros.
Együtt hajtogatnak karácsonyfát. A
gálosfai Ácsné Dóczi Éva újra remekel:
a legfeljebb négy hajtással elkészíthetõ
elemekbõl álló modellek alkotására
meghirdetett pályázatot egy pazar ka-
rácsonyfával nyerte meg. A második
helyezett, Závodny Mária gyönyörû,
hímzett terítõre emlékeztetõ képeket
formál teafilter tasakokból. A harma-

dik helyen Tuzy Ibolya, a
szekszárdi kör tagja vég-
zett fenyõdíszeivel.

A gyerekek között há-
rom testvér, az öt-, hét-, il-
letve kilencéves mözsi
Tomecskó Örs, Mara és
Tas nyertek ragyogó, tér-
beli karácsonyi kompozí-
ciójukkal. A második és a
harmadik helyezett, a
kecskeméti Domokos Gá-
bor, valamint az ötéves
szekszárdi Horváth Zsó-
fia síkban gondolkodott.
Elõbbi egy oroszlánt és
környezetét, Zsófia pedig
rozsdabarna leveleket haj-

togatott ötletesen.
Még több nagyszerû gyerekmunká-

ból meríthettek inspirációt az origa-
misok: Jilling Mária, a szekszárdi kör
vezetõje, az origami hétvége szerve-
zõje kiállította a Baka István Általános
Iskola pályázatának anyagát elsõ és
második osztályosok mûveivel. Ezen-
kívül meghívta a sárközi népviselet
bemutatására Minorics Jánosné Julis-
ka nénit. Aki szeretett volna, az, ter-
mészetesen, repülhetett is. K. E.

Munkában az origamisok. A kép elõterében
az elsõ helyet nyert Ácsné Dóczi Éva

HÍRSÁV

Halloween-party
November 6-án, pénteken délután a
Garay János Általános Iskolában
az angolszász kultúrához kapcsoló-
dó Halloween-ünnep alkalmából
jelmezes felvonulást, töklámpás-ver-
senyt, játékos vetélkedõt és disco-t
szerveztek a diákoknak. A tanulók
boszorkány-, zombi-, és kísértetjel-
mezben sétáltak körbe. A próbatéte-
lek között az angol nyelvtudásról
számot adó rejtvények, mókás fel-
adatok (pl. seprûtánc, ceruzalóga-
tás, kakaófújás) és a hagyományos
amerikai „Bob for Apples” (alma-
halászat) is szerepelt. A „legszelle-
mesebb” jelmezt, a legszebben kifa-
ragott tököt, a vetélkedõn legjobb
eredményt elért csapatot a zsûri ok-
levéllel és ajándékkal jutalmazta.

Szavalóverseny
A Garay János Általános Iskola
sióagárdi tagintézményében no-
vember 11-én német nyelvû szavaló-
versenyt szerveztek. A legeredménye-
sebben szereplõ nebulók, valamint
az óvoda német nyelvi elõkészítõ
foglalkozásain résztvevõ óvodások
is felléptek produkciójukkal a falu
Márton-napi rendezvényén.  L. O.



Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

November 23-án 17 órakor
az üvegteremben a Szekszárd

környéki Foltvarró Egyesület ki-
állítása nyílik. A tárlatot megnyitja:
Liebhauser János, az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár igazgatója. Közremû-
ködik Németh Judit elõadómûvész.

Megtekinthetõ: november 24-tõl
december 12-ig, hétköznap 8-18 órá-
ig, szombaton 8-14 óráig.

November 24-én 18 órakor
Kis Pál István: Ezer az egyhez –

társadalmi dráma egyfelvonásban. Az
I. Béla Gimnázium Premier Diákszín-
padának elõadása a táncteremben.

Belépõdíj: 100 Ft.

December 9-én 19 órakor
A Hegedûs bérlet II. elõadása
Aldo Nicolaj: Hárman a padon
Komédia két részben a Budapesti

Kamaraszínház elõadásában.
Szereposztás: Vári Éva, Szilágyi Ti-

bor, Tahi-Tóth László. Rendezõ: Tordy
Géza.

A Hárman a padon az öregségrõl
szóló kedves darab. Három idõs em-
ber olykor a szerelem sikamlós témái-
ra emlékszik, másszor az öregedés ke-
servét éli meg. Finom, lágy humorral
átszõve.

Jegy: 2400 Ft, korlátozott számban
kaphatók munkanapokon 14-18 óráig
a színházi jegypénztárban.

Mûvészetek Háza
Izrael: 60 év - 60 kép
Válogatás David Rubinger fotóri-

porter képeibõl – a Bécsi Zsidó Múze-
um vándorkiállítása a szekszárdi Mû-
vészetek Házában.

A kiállítás megtekinthetõ: novem-
ber 24-ig, hétfõ és vasárnap kivétel
naponta 9-17 óráig az intézmény ren-
dezvényeihez igazodva. Belépõdíj: fel-
nõtteknek 400 Ft, nyugdíjasoknak és
diákoknak 200 Ft. Diákoknak csopor-
tos látogatás esetén ingyenes.

November 24-én18 órakor
A „Zongoráért” Alapítvány koncertje

„Remekmûvek-magángyûjtemé-
nyek” – rejtett értékek Szekszárdon
és Tolna megyében
A Mûvészetek Háza nagyszabású évad-
záró tárlata 
A kiállításon többek között megtekint-
hetõk Rippl-Rónai József, Mednyán-
szky László, Székely Bertalan, Czóbel
Béla, Barabás Miklós, Szõnyi István,
Márffy Ödön, Benczúr Gyula alkotásai.

Megnyitó: november 28-án, szomba-
ton, 11 órakor.

Panoráma mozi

NAGYTEREM
November 19-25-ig

17.30, 20.00: Szuperbojz – színes
magyar film (21-22-én 15.30-kor is)
November 26-december 2-ig

17.30: Rémségek cirkusza (28-án
és 29-én 15.30-kor is) – színes szink-
ronizált amerikai film

20.00: Hasonmás – színes felira-
tos amerikai sci-fi

ART TEREM
November 19-25-ig

17.00, 19.00: Holdhercegnõ – szí-
nes magyar-angol film – Premier!

November 26-december 2-ig
17.00: Holdhercegnõ
19.00 Szuperbojz
– színes magyar film
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Szekszárdi Karácsonyváró
2009. december 3-22.

DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK
17 ÓRA: Szekszárdi

Karácsonyváró ünnepélyes
megnyitója. Megnyitja: Hor-
váth István, Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármestere.
Közremûködik: Babits Mihály
Általános Iskola kórusa, 2. sz.
Kadarka utcai óvoda: A dider-
gõ király mesejáték. Helyszín:
Garay tér
DECEMBER 4., PÉNTEK

17 ÓRA: a Bezerédj István Szakképzõ Intézmény diákjainak télkö-
szöntõje a Garay téren.

18 ÓRA: SzemFülEs(t) - tárlatvezetés a Remekmûvek-Magángyûj-
temények címû kiállításon. Helyszín: Mûvészetek Háza.

19 ÓRA: a Bartina Néptánc Egyesület „Télköszöntõ” karácsonyi
mûsora a mûvelõdési ház színháztermében.
DECEMBER 5., SZOMBAT

19 ÓRA: a Bartina Néptánc Egyesület „Télköszöntõ” karácsonyi
mûsora a mûvelõdési ház színháztermében.
DECEMBER 6., VASÁRNAP

17 ÓRA: a Tücsök Zenés Színpad mûsora a Garay téren

Babits évforduló
verssel, mécsessel

A Társadalmi Egyesülések Tolna Me-
gyei Szövetsége és a Nõk Szekszárdért
Közhasznú Egyesület minden érdek-
lõdõt szeretettel hív november 26-án
14 órára a Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum könyvtárába, ahol verssel és pró-
zával tisztelegnek a 126 éve született
Babits Mihály elõtt. 

A megemlékezésen bemutatkoz-
nak a Tolna megyei civil szervezetek
vers-, és prózamondást kedvelõ tagjai.

A „lírai fõhajtást” követõen 16.30
órakor a Szent István téren lévõ Ba-
bits-szobornál várják az emlékezõket
mécses-gyújtásra.

Léleképítõ
Pörzse Sándorral
A népszerû Léleképítõ sorozat kö-

vetkezõ vendége Pörzse Sándor lesz.
A televíziós mûsorvezetõ filmvetítés-
sel egybekötött elõadását – amely a
Csillagösvény címet viseli – decem-
ber 7-én, hétfõn, 18 órától hallgathat-
ják meg az érdeklõdõk a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház színháztermé-
ben. A belépés ezúttal is ingyenes!

Jön a Mikulás!
Sok szeretettel
várjuk a leendõ
kisóvodásokat
és szüleiket a
Gyermeklánc
Óvoda tagin-
tézményeibe, a
Mikulás ün-
nepségre, az
„ OV I - VÁ R Ó
2010” elsõ ren-
dezvényére. Az

óvónénik bábelõadása után talál-
kozhatnak a Mikulással, aki aján-
dékkal kedveskedik a gyerekeknek.

Idõpontok:
Kertvárosi Óvoda: december

2., szerda, 8.20 óra
Szõlõhegyi Óvoda: decem-

ber 4., péntek, 10.30 óra
Perczel Óvoda: december 7.,

hétfõ, 11.00 óra
Kérjük, hogy részvételi szándé-

kukat legkésõbb az ünnepség
elõtt két nappal szíveskedjenek
jelezni a 512-251-es telefonon.

HÍRSÁV

Koncertmeghívó
November 24-én 18 órakor kezdõ-
dik a „Zongoráért” Alapítvány kon-
certje a Mûvészetek Házában a Ze-
neiskola növendékei és mûvésztaná-
rai fellépésével. Elõadásukban töb-
bek között Mozart, Haydn, Beetho-
ven, Bartók és Szokolay darabjait,
valamint néhány magyar népdalt és
jazz-zongoradarabot hallhatunk. A
belépés díjtalan, de adományokat
tisztelettel fogadnak a szervezõk.

Táncverseny
November 14-én 110 páros részvéte-
lével rendezték meg a tánciskolások
számára az I. Szekszárd Kupát. A pé-
csi Ritmo Sport Tánc Egyesület és a
Garay iskola közösen bonyolította le
az eseményt, hiszen az egyesület el-
nöke, Józsa János egyben az iskola
társastánc tanára is. A szünetekben
szekszárdi páros, a versenykönyves
Bánya Liliána és Auwalski András
mutatták be tudásukat.
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KÖZLEMÉNYEK

KÖZMEGHALLGATÁS. A Szekszárdi
Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. december 1-jén (kedden) 17
órakor tartja 2009. évi közmeghall-
gatását. A közmeghallgatás helye: If-
júsági Cserkészház (Hrabovszki u.
10.). Minden érdeklõdõ állampolgárt
tisztelettel várnak.

DIABETES-ELÕADÁS. A Tolna Me-
gyei Felnõtt Diabetesesek Egyesü-
letének következõ elõadása novem-
ber 24-én, 14 órai kezdettel lesz a
„Lila” épületben. Az elõadás mode-
rátora Visontainé Balla Ágnes. Min-
den érdeklõdõt szeretettel várunk!

NÉMET TÁRSALGÁSI KLUB a Polip If-
júsági Irodában! Német önkéntesek
társalgási klubot tartanak a Polip Ifjú-
sági Irodában. Minden kedden 15.15
órától kötetlen beszélgetésekre van
lehetõség két német lánnyal. Minden
kedves érdeklõdõt szeretettel vá-
runk! További információ a Polip Ifjú-
sági Irodában (Szent István tér 10., a
mozi mellett). Tel.: 74/510-472, e-
mail: polip@polipifjusag.hu.

SZALONCUKORVÁSÁR. A Mentálhigi-
énés Mûhely Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozata december 5-én
(szombat) Mikulásra és karácsonyra
15 féle ízben, kedvezményes áron
(zselés 650, egyéb 850 Ft) tart sza-
loncukor-árusítást 8 és 11 óra között
a Panoráma Mozi elõterében. Szere-
tettel várnak minden nyugdíjast.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
November 17.(kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
November 24. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
November 17. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
November 24. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar Gyako-
rló Iskolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig
polgármesteri hivatal I. em. 40. sz.
iroda,
III. sz. választókerület
A hónap második csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola (Kadarka u.
25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Kadarka 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
A hónap elsõ hétfõjén 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 harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
November 24. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
November 9. (hétfõ) 17-18 óráig
November 23. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit 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
Baka István 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)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

nMost kedvezményes áron vásárolhat-
ja meg Pálffy István: Szekszárd és a
régió címû útikönyvét!

December 24-ig 2490 Ft helyett
most 2190 Ft-ért veheti kézbe a váro-
sunk és térségünk látnivalóit és turisz-
tikai értékeit bemutató, számos szí-
nes fotóval és személyes beszámoló-
val ellátott érdekes kiadványt!

További kínálatunkból:
- Karácsonyi képeslap Szekszárdról
- Szekszárdi palackozott borok szé-

les választéka
- Könyvek, albumok Szekszárdról
- Népmûvészeti ajándéktárgyak: ke-

rámiák, sárközi hímzések, fafaragások
- Térképek 
- Pólók

- Szekszárd és a Szekszárdi Borvi-
dék falitérkép

Kollégáink hétköznap 9 és 17, szom-
baton 9 és 14 óra között várják ügyfele-
iket és minden kedves érdeklõdõt!

Tourinform Iroda:
7100 Szekszárd, Béla tér 7.
Tel.: 74/315-198 Fax: 74/510-131
E-mail: szekszard@tourinform.hu

KARÁCSONYI AKCIÓ A SZEKSZÁRDI TURISZTIKAI KFT.
ÉS A TOURINFORM IRODA SZERVEZÉSÉBEN!
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