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Lakossági fórum
a belváros

rehabilitációjáról
Szekszárd város önkormányzata lakos-
sági fórumot tart 2008. november 25-
én (kedd) 18 órától a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház tánctermében. A fó-
rum témája a belváros (Béla király tér,
Piactér) rehabilitációja. A fórumra
minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
A tervek megtekinthetõk a városháza
elõterében, az Integrált Városfejleszté-
si Stratégia fõbb elemei pedig olvasha-
tók a www.szekszard.hu portálon.

12. OLDAL

Talán nem túlzás azt állítani: no-
vember 26-án egy napra Szek-
szárd lesz hazánk művészeti fő-
városa. Ekkor ünnepeljük ugyan-
is Babits Mihály 125. születés-
napját, és ezen a napon nyílik 
a Munkácsy-kiállítás is.

Városunk híres szülötte, a költõ és
mûfordító Babits Mihály – a nevét vi-
selõ utcában – álló emlékháza a jeles
jubileumra teljesen felfrissült, szobái-
ban új, a korábbinál tartalmasabb ál-
landó kiállítást rendeztek be a megyei
múzeum munkatársai. Babitsra emlé-

kezve a hét minden napjára jut leg-
alább egy rendezvény.

November 26-án egy másik mû-
vészóriást is ünneplünk Szekszárdon:
ekkor nyílik kiállítás Munkácsy Mi-
hály képeibõl.

Írásaink a 3., 4. és 5. oldalon.

Babits és Munkácsy
November 26-án egy napra Szekszárd lesz a „mûvészetek fõvárosa”

Babits Mihály szülõháza november 26-tól kívül-belül megújulva várja a látogatókat
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A szekszárdi távhõszolgáltatást üzemeltetõ Alfa-Nova
Kft. játékot hirdet fogyasztói, és minden szekszárdi la-
kos részére. Játsszanak velünk, s legyen szerencséjük!
A helyes válaszokat beküldõk között sorsoljuk ki azo-
kat, akik nyaralási utalvány, videokamera, vagy fényké-
pezõgép tulajdonosai lesznek. Ebben a játékban a vá-
ros minden lakosa részt vehet. Már egy helyesen kitöl-
tött szelvénnyel nyerni lehet, de aki mind a négyet be-
küldi, megnégyszerezi az esélyét.
Fogyasztóink külön jutalomban is részesülhetnek, ha
a totószelvényre ráírják a vevõazonosító számukat.
Csak és kizárólag közöttük egy 20 000,- illetve hat da-
rab 10 000,- forintos hõdíj kedvezményt is kisorsolunk.
A kivágott és kitöltött szelvényt juttassák el az ügyfél-
szolgálatra, vagy postázzák:
7100. Szekszárd, Sárvíz u 4. számú postacímre
A borítékra írják rá: Távhõ-játék.
Beküldési határidõ: 2008. december 2.
Sorsolás: 2008. december 18-án

A HARMADIK FORDULÓ KÉRDÉSEI:

1. A távhõellátást igénybe vevõ lakossági felhasználó
milyen támogatásokban részesülhet?

A) energiatámogatásban átlagjövedelemtõl függõen,
vagy távhõjuttatásban felhasználási helyenként

B) Energiatámogatásban átlagjövedelemtõl függetlenül
C) távhõjuttatásban és energiatámogatásban is

2. A támogatás milyen energiahordozóra vonatkozik?
A) csak földgázra és távfûtésre 
B) bármelyik energiahordozóra
C) csak szénre és olajra

3. Az energiatámogatás mértéke függ-e a hõfel-
használástól?

A) nem, minden hónapban azonos

B) arányosan változik a felhasznált hõmennyiséggel
C) éves szinten felhasználástól függetlenül számlázzák

4. Ki bírálja el az energiatámogatásra jogosultságot?
A) Önkormányzat
B) APEH
C) Magyar Államkincstár

5. Milyen hõhordozó közeg szállítja távhõvezetéken a
megtermelt hõt a felhasználók felé?

A) forró levegõ
B) forró víz
C) forró olaj

6. Mi alapján történik a fûtési alapdíj számlázása a la-
kossági felhasználók részére?  

A) a lakás összes négyzetmétere alapján
B) csak a lakásban lakók számától függ
C) a lakás fûtött légköbmétere alapján

7. Mi alapján történik a használati melegvíz hõdíj szám-
lázása a lakossági felhasználók részére?

A) minden lakás ugyanannyit fizet független a felhasz-
nálástól

B) épületenként változik, és függ a felmelegítésre for-
dított hõ nagyságától és a melegvíz mennyiségétõl

C) csak a felhasznált használati melegvíz mennyiségé-
tõl függ

8. Az új tulajdonos fizetési kötelezettsége mely naptól
érvényes?

A) a bejelentés után 30 nap múlva
B) a bejelentés napjától
C) a bejelentést követõ hónap elsõ napjától

9. Ki hagyja jóvá a számlában szereplõ egységárakat?

A) országgyûlés
B) városi önkormányzat képviselõ testülete
C) a szolgáltató

10. Hány év a városi lakásokban felszerelt mellékvíz-
mérõk hitelességi ideje?

A) 6
B) 1
C) 12

11. Melyik helyiség után nem kell alapdíjat fizetni?
A) éléskamra, külsõ szellõzõvel ellátva
B) fürdõszoba,  
C) beépített szekrény

12. Hány számlát kap havonta a felhasználó?
A) kettõt, egyik az alapdíjat, másik a hõdíjat tartalmazza
B) kettõt, egyet a fûtésrõl, egyet a használati melegvízrõl
C)egyet, a fûtésrõl és használati melegvízrõl együttesen

13. A havi fûtési számlában szerepel-e a használati me-
legvíz ivóvíz- és szennyvízelvezetési díja?

A) igen
B) nem, mert azt minden felhasználó a Szekszárdi Víz-

mû Kft.-nek fizeti közvetlenül
C) nem, mert nem kell érte fizetni

13+1. Mikor kell igényelni az energiatámogatást?
A) elég egyszer 
B) nem kell igényelni, automatikusan jár
C) minden év végén újra igényelni kell

Beküldõ neve:
Címe:
Vevõazonosító:
Telefon:

2 2008. november 23.HÉTRŐL HÉTRE

Távhõ-játék az Alfa-Nova Kft. támogatásával
Játsszon velünk, és a család nyaralását mi álljuk!

– Csodákat fogsz látni! – invitált
Jilling Mária, a Szekszárdi Ori-
gami Baráti Kör vezetője az álta-
luk immár negyedszer megrende-
zett, az idén november 14-16. kö-
zött tartott origami hétvégére.

Kovács Etelka

Valóban. Ácsné Dóczi Éva szenzáció-
san ötletes, egyfajta hajtogatással ké-
szült elemekbõl felépített estélyi ruhás
figurái mesések, de az esemény alkal-
mából meghirdetett Ünnepi ruhák és
kiegészítõk témájú pályázatot mégsem
õ nyerte, hiszen a kiírás feltételeinek
leginkább Kobakina felelt meg. Szilágyi
Zsuzsanna modellje volt az egyetlen
tényleg felölthetõ, papírból hajtogatott
ruha, Kobak, a Kecskeméti Origami Ba-
ráti Kör kabalafigurájának nõi párja.
Kobakina megalkotója leginkább az ak-
ciós játékokat szereti, vagyis azokat,
amelyekkel történik valami, lehet velük
játszani, például a tojó, vagy a repülõ
madarat, a fiúk kedvence pedig a szu-
perszonikus autó. Örömmel készít

olyan modelleket is, amelyekben el le-
het valamit helyezni, mondjuk egy kis
csokit. Origamira bárkit szívesen ok-
tat, így rögtön ízelítõt is adott ezeknek
a hajtogatásából, hogyan és miért alakul
az egyikbõl a másikba: szalvéta, sátor,
batyu, asztal, ágy, nyúl és róka, meg a
többi, a mese végére pedig csodák cso-
dájára csakugyan létrejött egy-egy moz-
gatható játékfigura. Egyes alaphajtoga-
tásokból többféle modell is készíthetõ,
ezért mindig csak az utolsó néhány lé-
pést kell fejben tartani, és a sík papírlap
jól követhetõ lépéseken át hamar tér-
formává válik. A pályázat második he-
lyezettje, Möhöly Magdolna egy Plaza
üzleteit rendezte be nemcsak ruhákkal,
de cipõkkel és kiegészítõkkel is.

A Rózsa kollégium egyik termében
reggeltõl késõ estig rendületlenül haj-
togatott több mint húsz, az ország
minden részébõl érkezett kiváló
origamis, a szekszárdi kört hárman
képviselték. Az idén 20 éves Magyar
Origami Kör elnöke, Villányi Mariann
is részt vett a rendezvényen, és egy
megtisztelõ feladatot hozott magával.

A Magyarországon a japán kultúrát
képviselõ Japán Alapítvány, amely a
legjobb japán origamipapírokkal és a
minden évben megrendezett nemzet-
közi és országos origami találkozó te-
rembérleti díjának kifizetésével támo-
gatja a magyar origamisokat, felkérte
a szekszárdi origami hétvége résztve-
võit, hogy készítsék el számukra
könyvtáruk adventi díszítését, ami
másfél hónapig lesz náluk látható.

A hétvége az örömteli ünnepi ké-
szülõdés jegyében telt. Feldíszítettek
egy fenyõfát, készült sokféle csillag,
mécsestartó, télapó, de a fõ attrakció
az Ácsné Dóczi Éva ötlete alapján, azo-
nos módon hajtogatott elemekbõl, kö-
zös munkával elkészített adventi ko-
szorú volt, amelynek a japánok is a
csodájára járhatnak. A hétvégének ez
volt az egyik jelentõsége, hogy együtt,
egymást segítve hozzanak létre sok
munkával elkészíthetõ modelleket,
másrészt az, hogy tanuljanak egymás-
tól. Mindenki hozott egy-egy saját mo-
dellt, origami könyveket, és csak hajto-
gattak végkimerülésig.

Japán megrendelésre hajtogattak
Origami hétvége az ünnepi készülõdés jegyében

Szilágyi Zsuzsanna hordható
modellje, a Kobakina
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Munkácsy-kiállítás Szekszárdon
A negyven alkotásban március 8-ig gyönyörködhetünk a Mûvészetek Házában

November 26-án, szerdán, 11
órakor nyílik városunkban a
„Munkácsy-képek Amerikából”
című vándorkiállítás, ami oly
nagy népszerűségnek örvend,
hogy a múlt héten, Székesfehér-
váron már az egymilliomodik lá-
togatóját köszönthették.

V. Horváth Mária

A Mûvészetek Házában – éppen be-
rendezés alatt álló – kiállításról, annak
létrejöttérõl, az ott szereplõ alkotások-
ról, sõt egy várható meglepetésrõl
kedden tartottak sajtótájékoztatót a
városházán.

Horváth István polgármester el-
mondta, hogy a negyvenmillió forint
megrendezési költséget jelentõ ösz-
szeg húsz százalékát támogatók bizto-
sították, a Mûvészetek Házában tör-
tént ideiglenes átalakítást – például az
ezer négyzetméternyi gipszkartonfal
beépítését – helyi vállalkozók végez-
ték. A részletekkel Fetzer Róbert, a le-
bonyolítást végzõ Szekszárdi Turiszti-
kai Kft. ügyvezetõje szolgált. Ezek sze-

rint a négymilliárd forintra biztosított
festményeket speciális lámpákkal vilá-
gítják meg, 34 mozgó kamera õrkö-
dik felettük, de természetesen élõ-
erõs õrzésükrõl is gondoskodtak. A

terem megfelelõ hõmérsékletét és pá-
ratartalmát – 20 Celsius fok, illetve 50
százalék – is biztosítják.

A tájékoztatón megjelent vitéz Pákh
Imre, New York-i mûgyûjtõ. A kiállí-

tott negyven festmény közül 34 az õ
tulajdonában van. Mint említette, le-
het, hogy menet közben e szám 35-re
nõ majd, ugyanis folyamatban van egy
újabb Munkácsy-alkotás megvásárlása,
amit elõször Szekszárdon mutathat-
nak majd be. A többi festményt és re-
likviát a Magyar Nemzeti Galéria és a
békéscsabai Munkácsy Mihály Múze-
um kölcsönözte.

A magyarországi kiállítás-sorozat
2005-ben indult a Magyar Nemzeti Ga-
lériában. Miután 1952 és 2005 között
idehaza nem volt Munkácsy-kiállítás,
így nagyon is érthetõ az óriási érdeklõ-
dés, hiszen „minden idõk minden láto-
gatási rekordját máris megdöntötte”: a
múlt héten az egymilliomodik nézõt
köszönthették Székesfehérváron. A
mûgyûjtõ hozzátette, hogy Munkácsy
képei halála után több mint száz esz-
tendõvel hihetetlen nemzetegyesítõ
erõvel bírnak.

A kiállítás Szekszárdról még néhány
magyar városban „vendégeskedik”,
majd hosszabb útra indul, hiszen
Moszkva és Kijev is az érdeklõdõk kö-
zött van. A közeli jövõben várhatóan
az USA-ban is bemutatják Munkácsy al-
kotásait, sõt a tervek között a festõzse-
ni egykori otthona, Párizs is szerepel.

Szemenkár Mátyás, a Szemimpex
Kiadó igazgatója leszögezte, hogy ed-
dig már két, volt zsinagógában ren-
dezték be a kiállítást, ám a szekszárdi
elõkészületek még õt is lenyûgözték.
Hozzátette: a tárlat ideje alatt a mûve-
lõdési ház alatt mûködõ Mûvész
presszó is Munkácsyt idézi, a kiállítás
helyszínén pedig emléktárgyakat, ké-
peslapokat is lehet majd vásárolni.

További részletek a 4. oldalon.

Szemenkár Mátyás (balról), v. Pákh Imre, Horváth István, Fetzer
Róbert és dr. Haag Éva a kiállítás keddi sajtótájékoztatóján
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Megnyitó november 26-án
A tárlat november 26-án 11 órától látogatható, a kiállítást
dr. Bakó Zsuzsanna (Magyar Nemzeti Galéria) nyitja meg.
A felnõtt belépõjegy 1800, a nyugdíjasoké 1000 forintba,
a diákoké (18 éves korig) pedig 600 forintba kerül. E
kombinált belépõk a felújított és szintén 26-án nyíló Babits
Emlékházba is érvényesek!
A zsúfoltság elkerülése érdekében a kiállító termekbe
egyszerre legfeljebb 120-130 látogatót engednek be szi-
gorú biztonsági elõírások mellett. A szervezõk kérik a lá-
togatók türelmét, megértését.

A kiállítás mecénásai
Fõ támogató: Opel Gemenc Autócentrum
Kiemelt támogatók: Tarr Kft., Paksi Atomerõmû Zrt.,
Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság,
TolnAgro Kft., Gemenc Volán Zrt.
Támogatók: Szemimpex Kiadó, SZ+C Stúdió Kft.,
Alpiszig '97 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Renovál Plusz Építõipari Kft., Tolnatej Zrt., Ferropatent
Kft., Conformity Kft., Elektrolit Kft.
Médiatámogatók: Tolnatáj Televízió, Alisca Rádió, Rádió
Antritt, Szekszárdi Vasárnap, Tolnai Népújság.

Ingyenes hétvégével nyit a mûjégpálya
A tervek szerint a tavalyinál is jobb minõségû jégen csúszhatunk

A jövõ héten már lesz próbajég, s a hó-
nap utolsó hétvégéjén ingyen vehetik
igénybe a korcsolyapályát az érdeklõ-
dõk – hangzott el a csütörtöki sajtótá-
jékoztatón. A Szekszárdi Vízmû Kft.
megkezdte ugyanis a jégpálya hûtõ-
rendszerének szerelését. Mint Märcz
László hálózati üzemvezetõ elmondta,
visszahelyezik a 800 négyzetméteres
pálya tavasszal felszedett hûtõcsöveit.
Az idén némi korszerûsítéssel a tavalyi-
nál is jobb jeget szeretnének produkál-
ni. A pálya már plusz 10 fokos hõmér-
sékleten is üzemeltethetõ, a csövekben
keringõ hûtõfolyadék -10 fokos.

A mûködtetésre hárman jelentkez-
tek, közülük választják ki azt, akinek
biztosítania kell az õrzést, a vizesblok-
kot, a korcsolyakölcsönzést, a büfét. A
tervek szerint december elsejétõl
március 31-ig tartanak nyitva. I. I.

Otthonosabbá tették
a katolikus iskolát

Követendõ és szép példát mutat évrõl
évre a Budapest Bank munkatársainak
azon elhatározása, hogy egy-egy óvo-
da, vagy iskola szépítéséhez, karban-
tartásához pénzzel, munkával kíván-
nak hozzájárulni.

Az idén õsszel a Garay téri Szent
József Katolikus Általános Iskolát kí-
vánták még otthonosabbá tenni.
Festéket vettek, ecsetet ragadtak, s
nekiálltak, hogy szebbé varázsolják
az ajtókat, ablakokat, padokat, fûtõ-
testeket. S mindezt az iskola tájékoz-
tatása és köszönõlevele szerint egy
fárasztó nap, sõt hét után lelkesen és
derûvel tették.

Munkájukért nem vártak, s mégis
kaptak köszönetet, ahogy mindenki,
aki önzetlenül és szívbõl ajánlja fel
segítségét.

- sasi -Az elmúlt télen sokan látogatták a szekszárdi mûjégpályát
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A mûvész 1844. február 20-án szüle-
tett Munkácson Lieb Leó Mihály és
Reök Cecília gyermekeként, a Mun-
kácsy nevet csak 1868-ban vette fel.
Hét évesen került anyai nagybátyjához
Békéscsabára, ahol asztalos inasnak ta-
nult. Fischer Károly rajztanártól, majd
Szamossy Elek festõmûvésztõl leste el
az alapokat.

Pályája Budapesten, a bécsi és a
müncheni Képzõmûvészeti Akadémi-
án keresztül egészen Párizsig ível. A
francia fõvárosban 1874-ben házassá-
got köt Cécile Papier-val. Sedelmeyer
mûkereskedõ révén képei Európa
számos mûvészeti központjába eljut-
nak. A Krisztus Pilátus elõtt címû fest-
ménye 1881-ben készült el, budapesti
bemutatása alkalmával Munkácsy ne-
mességet kapott Ferenc Józseftõl.
Megannyi zseniális alkotás mellett el-
készítette a bécsi mûvészettörténeti
múzeum mennyezetképét (A rene-
szánsz apoteózisa) és az épülõ Parla-
ment számára megrendelt Honfogla-
lás címû képet. Az Ecce homo-t Buda-
pesten mutatta be 1896-ban, ahol
részt vett a millenniumi ünnepsége-
ken. Munkácsy 1900. május 1-jén halt
meg, holttestét Budapesten helyezték
végsõ nyugalomra.

Krisztus-képek
Munkácsy ismert alkotásai közül

több is látható lesz – köszönhetõen
Pákh Imrének és a nemzeti galériának
– a szekszárdi kiállításon. Ilyen példá-
ul – kronológiai sorrendben haladva –
az 1868-69-ben Düsseldorfban meg-

festett Ásító inas címû olajfestménye,
vagy az igazán termékeny 1880-as esz-
tendõkbõl származó portrék közül a
Madame Chalpin-t és a Reök Ivánnét
ábrázoló alkotás. Ugyancsak látható
lesz a párizsi éveket felelevenítõ Sé-
tány a Park Monceau-ban, vagy a Me-
rengõ nõ kutyával.

A tárlat igazi sztárja azonban a
Krisztus-trilógia. A Krisztus Pilátus
elõtt címû kép vázlata, az ugyancsak
grandiózus Golgota redukciója, azaz
felére kicsinyített, természetesen
Munkácsy jegyezte változata, valamint
az utolsóként festett Ecce Homo.

Miért érdekes Munkácsy?
Bár Munkácsy Mihály mûveibõl

mindeddig nem rendeztek kiállítást
Szekszárdon, a mûvész mégis jól is-

mert ezen a vidéken is. Mi lehet 2008-
2009-ben egy az életmûvet átfogó kiál-
lítás célja? A célja és a feladata is az,
hogy a figyelmet a mesterre irányítsa,
de egyben alkalmas arra is, hogy a
még életében kialakult kultuszt ápolja
– mondja a kiállítást rendezõ Gyarma-
ti Gabriella mûvészettörténész.

A békéscsabai Munkácsy múzeum
munkatársa szerint azok az informáci-
ók, amelyeket a mûvekrõl olvasha-
tunk le, talán a más területeken szer-
zett tudás mozgósítása nélkül is képe-
sek igen határozott, éles körvonallal
megrajzolni annak a kornak hiteles ké-
pét. Nyelvezetét a téma jellegéhez iga-
zítja: ábrázolásmódja a pszichológiai
mélységektõl az elsõsorban a szemet
kényeztetõ „szép” bemutatásának tar-
tományáig ível. (fekete)

Az asztalosból lett festõ
Munkácsy Mihály (1844-1900)

A Krisztus Pilátus elõtt címû mûvét 1882-ben mutatták be Pesten

Pákh Imre:
New York-i gyûjtõ
magyar útlevéllel

Pákh Imre, az elismert New York-i üz-
letember – kezdetben gyárakat vett
és adott el, ma õssejt-kutatásba fekte-
ti pénzét – és mûgyûjtõ 1950-ben szü-
letett Munkácson, a Zrínyi Ilona által
védett vár tövében elterülõ városká-
ban, ott, ahol egy bõ évszázaddal ko-
rábban Munkácsy is meglátta a nap-
világot. Aligha véletlen, hogy ma a vi-
lág legnagyobb, magánkézben lévõ
Munkácsy-gyûjteményét mondhatja
magáénak.

Kezdetben, szentpétervári arab
szakos egyetemi hallgatóként orosz
ikonokat gyûjtött. Fiatal üzletember-
ként – immár Amerikában – a XVI-
XVIII. századi holland festészet arany-
kora ragadta meg a figyelmét, az ak-
kor vásárolt képek egy része ma is a
birtokában van. A nyolcvanas évek-
ben kezdett XIX.
századi festmé-
nyeket vásárol-
ni: elõbb kiváló
francia meste-
rek (Courbet,
Corot) munkáit,
majd miután
egyre gyakrab-
ban jött Buda-
pestre, a klasszikus magyar festõk alko-
tásait is. Ezekben az években került a
gyûjteményébe többek között Paál
László, Mednyánszky László, Rippl-
Rónai József vagy Lotz Károly egy-
egy jeles alkotása. Az igazi szenvedély
azonban Munkácsy maradt. Felkutat-
ni, összegyûjteni, és Magyarországon
is bemutatni minél többet a festõzse-
ni külföldön maradt képei közül. A
Munkácsy-képek ma a kollekciója
egyharmadát teszik ki. Hat éve meg-
vásárolta a Golgotát, és azonnal hoz-
zájárult, hogy az alkotás továbbra is
látható legyen a debreceni múzeum
állandó kiállításán, a Krisztus Pilátus
elõtt és az Ecce homo mellett.

„A pénz nem ér semmit, ha nincs
kivel megosztani” – mondta egy in-
terjúban. A Munkácsy-képek gyûjtése
és közszemlére tétele által Pákh Imre
– aki ma már magyar állampolgár –
szellemi és anyagi javait osztja meg
velünk.

Pákh Imre
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Több hónapos elõkészület és világszerte
élénk sajtóérdeklõdés után végre megje-
lent a teljesen újjátervezett Ford Fiesta.
Karcsú, vonzó és a végletekig kifinomult:
egy friss, modern és lendületes világ han-
gulatát sugározza. A Fiestában minden új,
formavilágától kezdve, anyagain és tech-
nológiáján keresztül a fejlesztési és gyár-
tási folyamatokig, melyek létrehozták.
Az igényes, modern vezetõnek készült
Fiesta merészen új formája minden érte-
lemben feltûnõ jelenség. Kupé jellegû
kontúrja, emelkedõ övvonala egyszerre
kölcsönöz neki agilis és kecses külsõt,
így sugározva eleganciát és egyénisé-
get. Újdonságnak számít a Ford
EasyFuel rendszere, amely több mint
kényelmi funkció. Az egyedi, tanksapka
nélküli megoldással többé nem csöp-
penhet üzemanyag a kezedre vagy a ru-
hádra. Sõt, így véletlenül sem tölthetsz
dízelt a benzintankba – vagy fordítva –,
mert a Ford díjnyertes rendszere csak a
helyes „pisztolyt” fogadja el.
A Fiesta nemcsak kívülrõl, belül is rabul
ejt. Olyan kisautó, amely tényleges mé-

reténél sokkal tágasabb érzetet kelt. Er-
gonómiai szakértõk és designerek kö-
zös munkájának eredménye az átlátható
és megnyerõ beltér, mely a megnövelt
elsõ lábtérnek és válltérnek, a nagyobb
fejtérnek és kényelemnek köszönhe-
tõen nagyautósnak hat. Sok és jól kitalált
rakodórekeszt találhatunk, a csomagtér
pedig a 60/40 arányban dönthetõ hátsó
üléssor lehajtásával növelhetõ.
A motorpalettán négyfajta benzines, és
három dízel erõforrás szerepel. A legki-
sebb, 1.25 literes benzines 68, míg az
1.6 literes sportváltozat 120 lóerõt teljesít.
Az 1.4 és 1.6 literes dízelek közül utóbbi
kapható ECOnetic kivitelben is. A környe-
zetkímélõ verzió könnyebb és áramvona-
lasabb karosszériájának, valamint üzem-
anyag-takarékos gumiabroncsainak kö-
szönhetõen kategóriájának legalacso-
nyabb CO2 kibocsátásával bír (98 g/km).
Ismerje meg az új Ford Fiestát az FX
Autóház nyílt hétvégéjén! 
JÖJJÖN EL NOVEMBER 22-ÉN ÉS 23-ÁN
MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBE
(SZEKSZÁRD, PÁSZTOR U. 8.)!

Bemutatkozik az új Ford Fiesta

Mongol delegáció látogatása
A vízgazdálkodás és az élelmiszeripar területére várnak vállalkozókat az ázsiai országba

November 20. és 22. között a
mongol nagykövetség és Parrag-
né Simon Veronika közreműködé-
sével Dundgobi megye küldöttsé-
ge látogatott városunkba.

Berlinger Attila

A Shooton Turbat megyei elnök vezet-
te négyfõs delegáció magyarországi be-
fektetések és kölcsönös együttmûkö-
dés kialakítása céljából kereste fel váro-
sunkat és a megye több települését. A
delegációt csütörtökön Horváth István
polgármester fogadta hivatalában, és
tájékoztatást adott a vendégeknek
Szekszárd és térségének gazdasági és
kulturális életérõl, valamint a régióban
betöltött szerepérõl.

A mongol delegáció kíséretében a
nagykövetséget képviselõ – s egyben a
tolmács szerepét is betöltõ – Dorj
Batjav tanácsos már a tárgyalások kez-
detekor kifejtette, hogy hazájukban
testvéri nemzetként tekintenek a ma-
gyarokra, melynek nemcsak a közös
történelmi múlt és a népvándorlás so-
rán együtt töltött idõszak, hanem az el-
múlt évtizedekben a magyar vízügyi és
gazdasági szakemberek által Mongóliá-

ban folytatott segítségnyújtás is alapjá-
ul szolgál. A vendégek tájékoztatójuk-
ban elmondták, hogy Mongólia – ha-
zánkhoz hasonlóan – közel két évtize-
de vált demokratikus állammá, s azóta
lassú, de folyamatos gazdasági fejlõdés
tapasztalható az ázsiai országban.

A tárgyalások során megdöbbentõ
számok is elhangzottak: az Ulánbátor-
tól mintegy 260 kilométerre, délre
fekvõ, Mandalgobi székhellyel rendel-
kezõ megye több mint 74 ezer négy-
zetkilométeren terül el, miközben a
lakosság összlétszáma alig haladja
meg az ötvenezret. Mongólia hazánk-
nál mintegy 17-szer nagyobb terüle-
ten fekszik, teljes lélekszáma azonban
nem éri el a 3 milliót. Még meghök-
kentõbb adatként hallhatták azt is a
vendéglátók, miszerint a középkelet-
ázsiai ország több mint 30 milliós (!)
állatállomány felett rendelkezik.

A részletes tájékoztatók után a felek
megállapították, hogy több területen
is lehetõséget látnak az együttmûkö-
désre. Dundgobi megye szívesen vár
olyan magyarországi kis- és középvál-
lalkozókat, akik a vízgazdálkodás, kü-
lönösen a víznyerõ helyek feltárásá-
ban, kutak fúrásában szakszerû segít-

séget tudnak nyújtani a hatalmas állat-
állomány vízellátásában, és a közeli
Góbi sivatag terjeszkedésének feltar-
tóztatásában. Ugyanilyen elõnyös le-
hetõség rejlik a kiváló minõségû hús-
és tejtermékek mongóliai feldolgozá-
sa, és a késztermékek környezõ orszá-
gokban (Oroszország, Kína) való ér-
tékesítése terén. Az állattenyésztés
még napjainkban is a mongol GDP
közel 70%-át teszi ki, holott az utóbbi
években ugrásszerû fejlõdés mutatko-
zik a távközlés és az informatikai be-
ruházások területén.

A mongol vendégek az elõzõ este
kóstolt borokról nagy elismeréssel szól-
tak, és támogatták Horváth István pol-
gármester azon elképzelését, hogy a
közeljövõben a mongol piacokon is be-
mutatkozzon a szekszárdi vörösbor.
Hasonlóan érdekes terület lehet a mon-
góliai vadász- és horgászturizmus feltér-
képezése, a rendkívül gazdag vadállo-
mány ugyanis egyre több európai ven-
déget csábít Dundgobi megyébe is.

A vendégek a szekszárdi tárgyalások
után ellátogattak Hõgyészre és Bony-
hádra is.

A mongol vendégeket Horváth István polgármester fogadta
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„A gyûlölet szorzódik…”
Kis Pál István társadalmi drámája a Német Színházban

Telt házzal mutatták be az I. Béla Gimnázium
tanulói Kis Pál István költő-tanár társadalmi
drámáját, amelynek címe „Ezer az egyhez”.

Sas Erzsébet 

Az elõadás sikere bizonyította, hogy itt és most be-
szélni kell arról, ami egész társadalmunkat érinti, kü-
lönös tekintettel az ifjúságról, akiknek véleményfor-
máló ereje egyben a jövõjük záloga is. Az elõadás lét-
rejöttérõl a szerzõvel beszélgettünk. 
– Öröm volt látni a fiatalokat a színpadon és a
nézõtéren, ahogy érezték: a darab róluk, hozzá-
juk szól.

– A darab címe szimbólumként egyszerre jelzi a
legkisebb esélyt, a töredéknyi valószínûséget, a tömeg
és az egyén közötti viszony szükségszerûen ellent-

mondásos voltát. Mûfaja társa-
dalmi dráma. Az I. Béla gimnázi-
um tanáraként a felnõtté válás
nehézségeivel küzdõ diákok kö-
zött élek, s bár a darabot egyete-
mistákról írtam, annak üzenete
mégis róluk és nekik szól. 

– A témaválasztásra értet-
tem azt, hogy itt és most…

– Ez számomra többszörös kihívást jelentett. Az
alapkonfliktust kiváltó esemény ma is megosztja a ma-
gyar társadalmat. Vigyáznom kellett, hogy a történetet
mindvégig szigorúan különválasszam ettõl az olykor
silány nyelvi és ideológiai körítéstõl. A darab ugyanis
szándékom szerint nem errõl – az egyébként engem
is felkavaró – eseményrõl, hanem két fiatal felnõtté
válásáról szól. Könnyebb lett volna megint a régmúlt-
ból vett példázatokkal élni, de az nem ért volna töb-
bet, mint a vonatkozó tankönyvi fejezetek citálása. 

– A darab rendkívül sok üzenetet hordoz. Össze-
foglalnád a történetet?

– Pali – Kondor Tamás – bölcsészhallgató, 2006.
október 23-án, a budapesti tüntetésen olyan súlyos
sérülést szenvedett, hogy (talán örökre) kerekes
székbe kényszerül. Péter – Molnosi Kristóf – Pali ré-

gi jó barátja, ám azon a tüntetésen, mint
rendõrtiszti fõiskolás a frontvonal ellen-
tétes oldalán állt. Fannihoz, a csinos
gyógytornász lányhoz – Kovács Viktória
– a sérült fiú az elsõ pillanattól vonzódik,
s talán nem is remél hiába. Pali anyja –
Somogyi Viktória – sokat szenvedett asz-
szony, aki néhány éve vesztette el férjét,
miután az munkanélküliként kiugrott a
hetedik emeleti ablakon. Most úgy érzi,
szerencsétlenül járt fia valami hasonlóra
készül, õ pedig rettegve sodródik az ese-
ményekkel. Pali és Péter hol egymással,
hol önmagukkal küzdenek barátságuk
megmentéséért. Palinak meg kell vívnia
harcát Fanni szerelméért is, és anyja foj-
togató szeretetébõl kibontakozva az ön-
nön sorsa felett való rendelkezés jogáért.

– Az elõadásban a fiatalok szóhasz-
nálata keveredik a már-már bölcsességek köny-
vébe illõ „idézetekkel”. Ehhez kapcsolódik a fáj-
dalomra, a kétségbeesésre, a miértekre való vá-
laszkeresés, amelyet a legjobb eszközzel, a hu-
morral oldottál fel.

– Nyelvileg is kihívást jelentett a darab. A felparázs-
ló vitákban olykor megengedhettem a korosztályra
jellemzõ szövegformákat, vagy épp trivialitásokat, de
hitem szerint a szentenciákat csak pontosan megfo-
galmazott irodalmi nyelven érdemes megszólaltatni.
Azt akartam, hogy az indulat helyett a nyelvi forma hi-
telesítse a gondolatot. Ez persze nehezebbé és hosz-
szadalmasabbá tette a betanulási folyamatot, de nem
lehetetlenítette el. Nagy hiba lebecsülni a 16-17 éves
fiatalokat, nem beszélik ugyan, de értik ezt a nyelvet.

– Mi jelentett neked, író, költõ, tanárembernek
nehézséget a darabban?

– Legkevésbé a dráma, mint mûnem jelentett kihí-
vást. Költõként írtam már misztériumot, verses drá-
mát és verses komédiát. Bár a kamaszkori álom, hogy
színházi rendezõ legyek nem sikerült, de fiatal nép-
mûvelõként sokáig vezettem színjátszó csoportot.
Magam is gyakran álltam színpadon, így nekem a szín-

ház nem idegen világ. Az igazi nehézséget a próba fel-
tételeinek megteremtése jelentette. Több hónapos
téblábolás után végül a családi házunk alagsorában
rendeztem be egy próbatermet, és ott próbáltunk,
többnyire hétvégeken. Nagy szerencsénkre a Német
Színház igazgatóját, Frank Ildikót sikerült magunk
mellé állítani, így a bemutatók már igazi színházi kö-
rülmények között zajlottak. Õszintén remélem, hogy
ez a kapcsolat az iskola és a színház között csak kezde-
te egy hosszú távú, tartalmas együttmûködésnek. 

– Ezek szerint tartogatsz még a tarsolyodban,
vagy az asztalfiókban meglepetéseket…

– Sokkal több a lelkem mélyén titokban dédelgetett
ötlet és terv, mint amennyinek megírására módom nyí-
lik tanári munkám mellett. A következõ hónapok felada-
ta egyelõre az lesz, hogy összerendezzem azt a kötetet,
amelyben a drámai munkáimat adja közre a Babits Ki-
adó. Nyomdakész egy újabb kötet, és egy verses grafikai
album is. Talán, ha több idõm lenne, és szabadabban
mozoghatnék, ezeknek sem kellene a fiókban porosod-
niuk, de nem panaszkodom, mert a legfontosabbat, az
inspirációt is a diákokkal való együttélés adja, és az talán
segít majd megnyerni a versenyfutást az idõvel..

A Lehet Más a Politika (LMP)
szervezet szerdán, a városházán
megrendezett vitakör alkalmával
mutatkozott be, és vázolta elkép-
zeléseit. Schiffer András választ-
mányi tag szerint az LMP esetle-
ges párttá szerveződése a jelen-
legi korrupt viszonyokkal szem-
ben értelmezendő.

K. P.

Civil érdekek, civil szervezetek és a ha-
talom címmel került lebonyolításra a
polgármesteri hivatal konferenciater-
mében az LMP vitaestje, melyen a cse-
kély számban megjelentek saját beval-
lásuk szerint olykor úgy érezték: a szer-
vezet nem ad választ a bennük felme-
rült kérdésekre. A beszélgetésen Schif-

fer András jogász, az LMP választmá-
nyi tagja, Adamik Mária egyetemi do-
cens, szociálpolitikus és dr. Hegedûs
Gyula megbízott területi koordinátor
vázolta a szervezet elképzeléseit, a vi-
tát Kutny Gábor moderálta.

A Lehet Más a Politika a Védegylet
és más meghatározó zöldmozgalmi
szervezetek kezdeményezésére jött
létre, jelenleg mintegy 300 fõt szám-
lál, és az elmúlt évet azzal töltötte,
hogy egy új politikai erõt szervezzen.
Céljaikat megvalósítandó hét alapvetõ
program köré szervezik tevékenysé-
güket: a társadalmi integráció, a fenn-
tartható vidék, a tiszta közélet, a kiszá-
mítható gazdaságpolitika, a kormány-
zati felelõsség, az életminõség, illetve
a közösen Európával egy jövõbarát vi-
lágért cselekvési tervek köré.

Hegedûs doktor leszögezte: a civi-
lek képviselete hazánkban teljesen el-
lehetetlenült, a párbeszéd a társada-
lom rétegei között alapvetõ fontossá-
gú. Annál is inkább, hogy az individu-
alizáció – hangsúlyozta Adamik Mária
– félreértett formában zajlott le Ma-
gyarországon. Sürgette, hogy az LMP
és a Szekszárdi Civil Kerekasztal kö-
zött párbeszéd alakuljon ki.

Schiffer András úgy vélekedett,
hogy a rendszerváltáskor rövid idõre
azok is beleszólhattak a politikába,
akikrõl az szól. Hozzátette: ahhoz,
hogy ez ismét így lehessen, az LMP
párttá alakulása szükséges – így tud-
nak szembemenni a jelenlegi kor-
rupt politikai viszonyokkal, nagy
hangsúlyt fektetve a folyamatos visz-
szacsatolásra.

LMP: új politikai erõ kialakulóban?Szeretetcsomagok
Közeleg a szeretet ünnepe, a kará-
csony! A Vakok és Gyengénlátók Tol-
na Megyei Egyesülete legalább 600 sze-
retetcsomagot szeretne készíteni ka-
rácsonyra vak és alig látó tagtársaknak.
Tisztelettel kérjük a szekszárdiakat,
hogy pénzadományokkal, tartós élel-
miszerekkel, édességgel vagy gyü-
mölccsel legyenek a segítségünkre. 

Felajánlásaikat várjuk elérhetõsége-
inken: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.

Ügyfélfogadás: Keddtõl csütörtö-
kig, 9-15 óráig

Telefon: 74/512-355, 74/512-356,
30/50-20-655

Bankszámlaszám: 71900058-
10004074

Megegyezés szerint ellentételezést
– reklám formájában – természete-
sen vállalunk a december 19-én tar-
tandó karácsonyi ünnepségünk alatt.

A diákszínészek nagy sikert arattak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES

Kis Pál István
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Indigószín jeggyel...
Fõhajtás Babits Mihály elõtt – följegyzett gondolatok

Babits Mihály születésének napja, november 26. kö-
zeleg. A 125 éves jubileum alkalmából jelenik meg
kollégánk, Panyi Zita tisztelgõ esszéje mindössze
két példányban. Az egyik a megújult Babits-szülõház-
ba, a másik az esztergomi elõhegyi kúria portájára ke-
rül majd, hol költõnk élte alkotói töltekezésének ide-
jét. A korabeli kiadványokhoz mind kötésében, mind
tipográfiailag hû füzet illusztrációit Bucsányi Endre
grafikus készítette. A két alkotó ezúton fejezi ki kö-
szönetét közös mûvük megvalósulását támogatók fe-
lé, egyúttal szeretettel nyújt át ízelítõül néhány sort
és képet. (A füzetet fent nevezett két helyen tekint-
hetik meg az érdeklõdõk a november 26-tól.) 

1. rész (részletek)
„Az ízlés tulajdonképpen konvenció, gyakran

elég oktalan konvenció,
s mint minden konvenció változhat, 

sõt, mûvészetben, kell is, hogy változzék. 
(…) Nagyon meg kell gondolni, 

mielõtt ízlési momentumokat esztétikai érve-
kül alkalmazunk.”

(Babits Mihály: Ma, holnap és irodalom –
Ars Poetica forradalmár költõk használatára)

Holott igázhatatlan a szabadság: író bármit, sze-
mélyeset, töredéket, alpárit, ha mûvet ír… 

*
Elvétve fordul ma alkotó alkotó felé. Szakmai

irigység, hunyorított szemû méricskélés, féltékeny-
ség, kenyérharcra rásütött kisstílû rókacselek nél-
kül. Izgatott, szüntelen kíváncsisággal, gyermeki
megismerés-vággyal, messzire számûzve a szót: ér-
dek, pedig ha vágyásunk sem képes tisztának szület-
ni, akkor vagy elvesztünk, vagy végképp asszimiláló-
dott felnõtté váltunk. Babits megfogalmazza ezt Lí-
ra, kalendárium, mese, vers, kabala címû írásában,

mely a Nyugat 1912. évi 1. számával került olvasói
kézbe: „Kedvem van írni és még nem tudom mit
írok – vonalzott papiros van elõttem, valóságos ir-
ka, minden vonal egy-egy sín és az egész papiros
egy nagy fehér pályaudvar, hova, hova induljak
ezeken a síneken? Végtelenül szomorú vagyok, tel-
jesen egyedül, az imént volt nálam egy barátom és
soha ennyire nem láttam, hogy nincsenek baráta-
im, eszembe jutott valaki, akit nagyon szerettem
és aki talán mindenki közt legjobban szeretett,
mint ahogy a vadászok szeretik legjobban az álla-
tokat - és akihez minden kétségbeesett és szenvedé-
lyes közelség sem tudott közel hozni, elõttem az
óra, elõttem a naptár, az óra estét mond, a naptár
decembert…” Bizony ez is egy szomorú vers… 

*
Illyés Gyula meggyõzõdése: „A költõre aggatott

jelzõk jellemzõbbek a korra, mint a költõre.” Higy-
gyünk csak neki, ha szakos képzésben részesültek
fanyalognak többszörösen összetett mondatok, mi
több: a két, s vakmerõn három jelzõvel ellátott alany
olvasatán... Ha patetikussággal tévesztik össze az
analitikus precizitást, mondván, így már senki nem
ír... S e minutumban vétenek óriásit: aktuális ízlé-
sük, az alkotó személyének, és uramfia, magának az
írásnak lényegét kavargatják máris piszkos egyve-
leggé! Szurokmunka ez, nem más! Éppen ekkor mu-
száj nehezünkre esõ szánással, nem palástoltan lelki
békénk érdekében tanúsított fegyelemmel föltéte-
lezni: alapos olvasottsággal senki nem tenne ilyet.

*
Elmehasasztó hallucináció, hogy folyvást az utó-

kornak erkölcsi kényszere a kompenzálás! Miért
nem a jelen igyekszik értõn olvasni, fejteni, szeretve
támogatni? Horváth János így konkluzálja Babits
Mihály címû tanulmányában a költõ nyelvezete ge-
nerálta pengeváltást: „…gyöngéje Babitsnak a szó-

játék érthetetlenül mohó kedvelése. (…) Stílusát
mindvégig valami plasztikus, nem egyszer zsúfolt
tömörség jellemzi. (…) Válogat, latolja a szót, a ki-
fejezést, s innen van, hogy legtalálóbb, legszabato-
sabb sorai is mindig a szokatlanság, az újdonság
benyomását keltik, sohasem az élõ, közhasznála-
tú beszédét. Tudatosan, s megszabott mûvészi ha-
tás céljaira idomítja a nyelvet is.” Máskor Kosztolá-
nyi beszél, igaz, Rilke vetületében szóficamítások-
ról, amelyeket csak néhány finom és fáradt ember
ért, de mint a Nyugat 1909. évi 18. lapszámában le-
jegyzi: „…ezekben az árnyalatokban több érzés-ér-
ték van, mint kötetekben és könyvtárakban. Ha
megzendül a nyelv, fogalmak zenélnek. Csak Poe
Edgarnak vannak ilyen kincses szavai. Nálunk
meg Babits Mihály szó-idomító, blazírt és keser-
nyés verseiben találok hasonlót…”

Babits Mihály – Bucsányi Endre illusztrációja

Szentkuthy és a könyvek
Jubileumi emlékezés a polihisztorra

A száz éve született Szentkuthy
Miklós könyvtáráról és műveiről,
illetve azok utóéletéről hallhat-
tak előadásokat az érdeklődők 
a megyei könyvtárban.

Kosztolányi Péter

A Kossuth-, József Attila- és Baum-
garten-díjas Szentkuthy Miklós 1908-
ban, Pfisterer néven született Budapes-
ten. Fõ mûvét, a Prae címû regényt 24
éves korára befejezi, és késõbb õ ülte-
ti át magyarra Joyce Ulyssesét, mely
fordításért két nívódíjat is kap. Zseni-
alitása és csodabogár volta egyaránt
megkérdõjelezhetetlen, Szerb Antal
pedig 1936-ban így vélekedik: „õ a fre-
udi exhibicionizmus képviselõje iro-
dalmunkban”.

A Tolna Megyei Általános Mûvelõ-
dési Központ és az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár szervezésében a mint-
egy kéttucatnyi érdeklõdõ két elõ-
adást hallhatott Szentkuthyról. Elsõ-

ként Parragi
Márta, a Petõfi
Irodalmi Múze-
um (PIM) muze-
ológus-könyvtá-
rosa beszélt az
író impozáns
könyvtáráról.
Parragi fényké-
pekkel illusztrál-

va vázolta Szentkuthy viszonyulását a
könyvekhez, széljegyzeteit bármilyen
témájú és kivitelû kötetben – alátá-
masztva azt, amit az író magáról val-
lott: „számomra minden napló, illetve
naplóanyag”. Szentkuthy olvasásához
majd a hagyaték gondozója, Tompa
Mária adott útmutatót, és bemutatta a
témában a közelmúltban megjelent
könyveket. Tompa azt javasolta, hogy
aki most közeledik Szentkuthyhoz,
kezdje ismerkedését a frissen megje-
lent PIM-kiadvánnyal, a Szentkuthy
Miklós könyvtára címû, lenyûgözõen
kivitelezett katalógussal.

Plasztikusan erõteljes
és légiesen áttetszõ

Imre Péter szobrászművész már
az orvostudományi egyetemen
megismerkedett az anatómia rej-
telmeivel.

Kovács Etelka

Az emberi test tanulmányozását más
szempontból folytatta a képzõmûvé-
szeti egyetemen. A Mûvész Presszóban
november 13-án megnyílt kiállításának
nyolc alkotásából hétnek a szépmûvé-
szet legkifejezõbb motívuma, az em-
beri alak a témája.

Tanulmány jellegû aktjai érezhetõ-
en szobrász munkái: plasztikusak és
erõteljesek. Fésülködõ nõt ábrázoló,
tusrajzot idézõ lírai képein a fejet „ko-
szorúzó”, szabadon lebbenõ hajzuha-
tagban fejezõdik ki a nõi szépség, a
nõiség, miközben a test légiesen áttet-
szõvé válik. A természet újjászületése
egy síkba vetített, leegyszerûsített nõi
test formájában jelenik meg. A kiállí-
tás egyetlen szobra viszont egy el-

esett, földre ha-
nyatló, keserû
nõi alak ábrázo-
lása. A terem má-
sik részén a figu-
rális, természet-
elvû mûvektõl
távol áll a Politi-
kus. Az erõsen
„átírt” formák-

ból felépülõ karikatúraszerû alkotás-
nak már élénk színei is harcolnak egy-
mással. A támadó, agresszív, harsány,
elõretörõ alak mögött elbújva találha-
tó meg ellentéte.

Imre Péter munkáiban megújítja a
kifejezõeszközöket. Képei a hagyo-
mányos módszerek és a legújabb, szá-
mítógép kínálta lehetõségek ötvözé-
sével jöttek létre. Vörös árnyalatú „ter-
rakotta” szobrát pedig samottal ke-
vert agyagból készítette.

A 2001 óta Szekszárdon élõ és alko-
tó Imre Péter kiállítása megtekinthe-
tõ a mûvelõdési ház épületében mû-

Szentkuthy Miklós Imre Péter



Dr. Almási István higiénikus főor-
vossal beszélgettünk a beteglá-
togatás kívánatos formájáról, 
illetőleg a higiénés osztály mun-
kájának fontosságáról.

N. S.

– Talán kevéssé él a köztudatban a jog-
szabályi elõírás: minden megyei kór-
ház esetében fõállású higiénikusnak
kell felügyelnie a higiénés biztonságot
az intézményrendszer egész területén.
Ez a mûtõi körülmények biztosításá-
tól kezdve egészen a sterilizáláson át a
beteglátogatás biztosításáig terjedõ fel-
adat. Egy esetlegesen bekövetkezõ jár-
vány kitörésekor ennek kivizsgálása, a
szükséges intézkedések meghozása, il-
letve azok betartatása szintén a higié-
nés osztály dolga. Lényeges említeni,
hogy a szekszárdi kórház azon kevés
helyek közé sorolandó, ahol mind a
személyi, mind egyéb feltételek bizto-
sítottak az effajta munkavégzéshez. 

– Ez mit jelent a gyakorlat nyelvére
fordítva?

– Szerénységgel, ám büszkén
mondható, hogy országos viszonylat-
ban egyedülálló infektológiai konzultá-
ciós rendszer mûködik a kórházban.
Az említett higiénikusi tevékenység
mellett sikerült egy országos viszony-
latban is egyedülálló infektológiai kon-
zultációs rendszert kialakítanunk. Az
osztályok többségét legalább hetente,
az intenzív osztályt naponta járjuk, el-
lenõrizve például a beteglapokat, mu-
tatkozik-e fertõzésre utaló jel.

– Fõorvos úr elismert tekintély e
szakterülten.

– Az infektológusi mellett belgyó-
gyászi és klinikai farmakológusi szak-
vizsgával rendelkezem, régóta foglal-
kozom antibiotikumfelhasználás-
elemzéssel. Ez gyógyszertári kiadáso-
kat, betegdokumentációt, kórrajzi
elemzéseket egyaránt takar. Magyar-
országon tágan értelmezve még csu-
pán most alakul az errõl szóló szakiro-
dalom, Ternák fõorvos úrral annak
idején igen szép számú publikációval
kezdtük járni ez utat. 

– A minap láttam egy dokumentum-
mûsort, amiben azt jósolták: fél év-
század, és az emberi szervezet kép-
telen lesz legyûrni bizonyos víruso-
kat, baktériumokat. A jelen emberé-
nek nagy mennyiségû antibiotikum
fogyasztása meghozza eredményét:
az immunrendszer nem fog tudni

kellõen védekezni a mutálódott pa-
rányi betolakodók ellen. Mennyire
megalapozott e hipotézis? 

– Nem kell erre ötven évet vár-
nunk. Ma is tud az orvostudomány
multi-rezisztens (szinte minden anti-
biotikumnak ellenálló) baktériumo-
kat megnevezni, mindazonáltal nem
árt gyököt vonni a hallottakból, s
helyiértékén kezelni a nem tudomá-
nyos fórumokon felbukkanó infor-
mációkat. A mi munkánk jelentõs ré-
szét teszi ki olyan járványügyi adatok
gyûjtése, amelyek alapján reális képet
kaphatunk a bakteriális rezisztenciák
elterjedésérõl.

– Ambivalens érzéseink lehetnek a
beteglátogatást illetõen. Nem kí-
nos, hogy ennek kulturált mikéntjé-
re felnõtt, iskolázott személyek fi-
gyelmét kell felhívni?

– Kínos avagy nem, tény: a beteglá-
togatóknak létezik olyan csoportja,
akik nem értik, hogy az összes szabály
a betegek érdekét szolgálja Mivel a le-
hetetlen határát súrolja például egy pa-
vilonos kialakítású kórházban a beteg-
látogatás idejének betartatása, köny-
nyebben kerülhetnek ki és be kóroko-
zók egyik helyiségbõl a másikba. Ez
elõször is az egészségre veszélyes, túl
azon, hogy szabálysértés történik, má-
sodszor pedig az önkényes látogatás-
sal sértik hozzátartozójuk szobatársai-

nak intimitáshoz való jogát. Vérvétel-
kor, katéterezéskor a nõvérnek, a be-
tegnek, családtagnak ugyanúgy kínos
a tömegjelenlét, hátráltatva van a gör-
dülékeny betegellátás.

– Mit lehet tenni?
– Hosszú évek tapasztalata: ha mo-

sollyal, emberi gesztussal, udvariasan
közelítünk a hozzátartozóhoz, ered-
mény érhetõ el. Ehhez persze szüksé-
ges, hogy az egészségügyi dolgozó
munkájából fakadóan ne feltételezzen
magának elõjogokat. Gorombán, félel-
met keltve lehet problémát kezelni, de
minek? Ha megfelelõ hangnemben,
következetesen tartatunk be szabályo-

kat, nyert ügyünk van. Tudvalevõ, ez
jobbára a nõvérekre hárul, az õ felada-
tuk felügyelni, keretek közé terelni a
beteglátogatást. Ma már tudomány a
betegápolás. Kvalifikált munka, mihez
igen sokat kell tanulni, ha valaki lelki-
ismeretesen, profi szinten kívánja vé-
gezni. Hivatás, amire születni kell. 

– Mivel tehetjük még mindenki szá-
mára ideálissá a kapcsolattartást?

– A látogatási idõ betartásán kívül
lényeges, ha a családban, a munkahe-
lyen fertõzõ betegség jelenik meg, ér-
jük be a telefonon történõ érintkezés-
sel! Egy nagyobb méretû fertõzés a
betegállapot romlásán túl veszélyez-
tetheti a kollégák munkaciklusát is.
Szabály, hogy tizennégy évnél fiata-
labbak nem látogathatnak. Ez a ké-
nyelmetlen szituációk kerülése végett
betartandó, egy gyermek nehezeb-
ben dolgozza fel a súlyos betegségek
velejáróit, mint látvány, szag, s a többi.
Kivételes esetek természetesen adód-
hatnak. Egy fekvõbeteghez kórterem-
ben maximum két látogató érkezhet,
az elkülönítõben, intenzív osztályon
pedig egy, felöltve az elõírt védõöltö-
zéket. Természetesen azok a betegek,
akik el tudják hagyni a kórtermet, az
épület külsõ helységeiben vagy a
parkban több látogatót, akár gyerme-
keket is fogadhatnak 

Zárszóképpen: ne felejtsük el, a kór-
terem egyenlõ a hálóval, az étkezõvel,
a társalgóval, a fürdõvel, az itt élõknek
épp elég feladat birkózni a betegsé-
gükkel, gyógyulni és felerõsödni. Le-
gyünk tekintettel embertársainkra, vi-
selkedjünk úgy látogatáskor, ahogyan
fordított helyzetben nekünk is jóles-
ne! Mûködjünk együtt az ápoló sze-
mélyzettel, tegyük zökkenõmentessé
valamennyiünk munkavégzését, az
egymással való kapcsolattartást.

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Képzeljük el a következõ szituációt! Szerettünk kórházi ellátásra szorul, akár
huzamosabb ideig lábadozik, felügyeletet, ápolást igényel. Gondoskodásun-
kat és szeretetünket kifejezendõ, napról napra látogatjuk õt, ételt, italt, aján-
dékokat viszünk. Kedveskedéssel próbálunk javítani gyászos hangulatán. Ez
idáig rendjén is van, ám a szomszédos ágyon fekvõ beteghez az egész csa-
ládja érkezik egy napon. Aggódó szülõk, férj, avagy feleség, két kisgyermek,
barátok… Mindegyiküktõl kap valami apróságot. A szekrényke lassan hason-

lítani kezd a palackozott italok boltjához és a sarki ábécéhez egyszerre. A né-
pes látogatósereglet - létszámából adódóan is - képtelen csendesen társalog-
ni, holmiját pedig magától értetõdõ természetességgel rakosgatja szét a szé-
keken, a szomszédos ágyon... Közeleg az esti vizit, s még javában folyik a
parti. Nem szükséges folytatni, senki nem kíván hasonló helyzetet magának,
hozzátartozójának. Sajnos, nem kivételes és ritka esetet vázoltunk, a kórház
osztályain dolgozó orvosok és nõvérek gyakorta szembesülnek fent leírtakkal.

Az újszülött osztályon különösen szigorúak a látogatási szabályok

Diplomáját 1987-ben a Pécsi Or-
vostudományi Egyetemen szerez-
te. Ezt követõen infektológusi (fer-
tõzõ betegségek szakorvosa), bel-
gyógyászi, majd klinikai farmakoló-
gusi szakvizsgát tett le. Fõ szakmai
érdeklõdési területe az antibioti-
kumok kórházi felhasználása. A
természet megismerése hivatása
és hobbyja egyszerre. A fertõzõ
betegségekben az élõlények bo-
nyolult egymásra hatása érdekli. A
fõorvos úr szabadidejét leginkább

természetfotó-
zással tölti (szí-
vesen járja a
természetet,
fotózza annak
állatvilágát, nö-
vényi csodáit).
Tagja a Duna-
újvárosi Mezõ-
föl Fotóklubnak, valamint a Ge-
menci Természetvédõ és Sport-
egyesület Fotóklubjának. Képeivel
számos kiállításon volt jelen.
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Dr. Almási István – higiénikus főoros

A beteglátogatásról
A szabályokat a gyógyulók érdekében hozták
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Dr. Almási István
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A kosárlabda már az életük része
Bálint Réka és Tamis Dorottya egy padban ülnek az iskolában, és nagyon jó barátok

Ezúttal két igen tehetséges ko-
saras lánnyal, Bálint Rékával és
Tamis Dorottyával beszélgetek
sportról, tanulásról és minden
másról. Felvezetésképpen csak
annyit, hogy az edzések és mecs-
csek miatti feszített életritmust
egyikük sem tartja áldozatnak,
mivel a játék a szerelmükké vált.
A lányok monogramját csak ak-
kor jelzem, ha az adott kérdésre
nem azonos a válaszuk.

V. Horváth Mária

– Kérem, mutassák be önmagukat.
– Mindketten jövõ tavasszal le-

szünk 18 évesek. Az I. Béla gimnázi-
umba járunk, negyedikesek vagyunk.
Egy padban ülünk, és nagyon jó barát-
nõk vagyunk.

– Úgy hallottam, magántanulók.
– Nem. Legalábbis klasszikus érte-

lem nem. Például nem félévente vizs-
gázunk, hanem iskolába járunk, fele-
lünk, dolgozatot írunk...

– Egészen pontosan hétfõn, kedden
és csütörtökön a második, harmadik
és a negyedik órán nem veszünk részt,
hanem edzésre megyünk.

– Ez egyéni beosztást jelent?
– Mondhatjuk így is, de a lényeg az,

hogy az edzéseken való részvételünk
„nulla órás hiányzásnak” számít. Ez a
megoldás nekünk nagyon jó, mert
nem kell minden félévben egyszerre,
mindenbõl vizsgát tennünk. Az iskola
vezetése ezzel is kifejezi a sport párto-
lását. Mi ezt az óriási gesztust szorgal-
mas tanulással viszonozzuk, és soha
nem élünk vissza az engedménnyel.
Négyes tanulók vagyunk.

„ Mikor és miért kezdtek kosaraz-
ni?

T. D.: – Hét-nyolcéves voltam, ami-
kor Harsányi Mária lánya, Szabó Noé-
mi edzõ az iskolánkba, a Babitsba jött
tanítani. Rögtön kosárcsapatot szer-
vezett a picikbõl, hogy megszerettes-
se velünk a sportágat. Sokan és szíve-
sen jártunk az edzésekre, eleinte fõ-
ként azért, mert barátok voltunk, s
közös szórakozásnak tekintettük a ko-
sarazást. Késõbb sokan lemorzsolód-
tak, viszont az akaraterõs tehetsége-
sek maradtak. 

B. R.: – Én a Dienes iskolába jártam,
és Gyurcsák Katalinnál – úgy emlék-
szem, másodikosként – kezdtem kosa-
razni. Késõbb átkerültem Noémihez,
aki anya kolléganõje volt, s neki mond-
ta el, hogy lát bennem valamit. Akkor
ismertük meg egymás Dorkával.

– Az Atomerõmû KSC Szekszárd já-
tékosai. Sok mérkõzésük van? 

– Ez az év már könnyebb, mint az
elõzõek, amikor több korosztályban
is játszottunk. Serdülõként a junior-
ban is kosaraztunk, sõt olykor felke-
rültünk a felnõttbe is. Volt, amikor a
pénteket is beleértve meccsekkel tel-
tek a hétvégék.

– Meccsek, edzések, iskola, érettsé-
gire készülés. Szóval bõven van el-
foglaltságuk. Továbbtanulás?

T. D.: – Mindenképpen! A Testne-
velési Egyetemre, vagy a Pécsi Tudo-
mányegyetemre jelentkezem. Na-
gyon érdekel a rekreáció. Éppen az
aktív sportolás miatt levelezõ tagoza-
ton szeretnék tanulni, miként a profi
sportolók általában.

B. R.: – Még nem döntöttem el, ho-
va jelentkezem, de feltétlenül folyta-
tom a tanulást, hiszen a sportot nem
lehet a végtelenségig csinálni, így ér-
deklõdési körünkhöz közelálló szak-
mát kell tanulnunk.

– Mennyire terheli meg a családok
pénztárcáját az ifjú hölgyek kosár-
labdázása?

– Nem mondhatjuk, hogy anyagi-
lag nagy terhet jelentene. Ugyanis a
mi költségeinket – utazás, sportsze-
rek – állja az egyesület, miután a fel-
nõtt keret tagjai vagyunk. Persze, szü-
leink rendszeresen járnak a meccse-
inkre – néha egy-egy távoli helyszínre
is elkísérnek –, ami egyben családi ki-
rándulás, beleértve a nevezetességek
megtekintését is. A meccsekre a szó
legszorosabb értelmében síppal-dob-
bal jön a család. Réka apukája szer-
kesztett egy érdekes hangokat adó gé-

pet is. Amikor megszólaltatja, az ellen-
felek meglepõdnek, mi pedig még
jobban „pörgünk”. Nagyon inspiráló
a jó közönség.

– Vannak testvéreik?
T. D.: – Egy bátyám van. Ákos 21

éves, és még tanul.
B. R.: – Nekem is bátyám van, Pé-

ter, és már dolgozik.

– Réka a bedobó posztján játszik.
Hány pont a rekordja?

B. R.: – Az egyik meccsen 62 pon-
tig jutottam.

– Ma délelõtt mást is „dobott”...
B. R.: – A középfokú német nyelv-

vizsgára gondol? Igen, ma (november
15-én – a szerk.) volt az írásbeli és a
szóbeli. Az eredményt késõbb közlik.

– Dorka irányító, ami szellemileg
különösen megterhelõ.

T. D.: – Nagy felelõsség van rajtam,
s valóban nemcsak fizikai, hanem
szellemi megterhelést is jelent, bár ez
minden posztra igaz. Általában én vi-
szem fel a labdát, nekem kell indítani
a legjobbnak vélt figurát, miközben
minden embert látnom kell a pályán.
Néha agyilag még fárasztóbb, mint fi-
zikailag.

– Hány edzésük van egy-egy héten?
– Általában hét-nyolc, egyenként

másfél-két órás. Nagyrészt élvezzük a
tréningeket is, s bár olykor elég kemé-
nyen kell dolgozni, de megéri, hiszen
ificsapatunk országos viszonylatban
az elsõ négyben van.

– Miként vált szerelemmé ez a
sportág?

– Tíz-tizenegy évesek lehettünk,
amikor „Harsihoz” kerültünk. Akko-
riban ránk hárult a felelõsség, vagyis
nekünk kellett pontokat dobnunk,
mérkõzéseket eldöntenünk. Sok
mindent nyertünk, sorra szereztük a
díjakat, amitõl egyre lelkesebbek let-
tünk, mert láttuk, hogy érdemes jól
dolgozni, elismerik a teljesítmé-
nyünket.

– Ha valamilyen okból azonnal be
kellene fejezni a kosarazást?

– Hú… hát nagyon rossz lenne.
Megváltozna minden, hiszen az élet-
ritmusunkat az edzés, a tanulás és az
alvás szabályozza. Másképpen: a kosa-
razás az életünk részévé vált. 

– Milyen a napirendjük?
– Szerencsés az órarendünk, így

nyolc körül kelünk, majd a készülõdés
és a gyors reggeli következik, 9-tõl pe-
dig az edzés. Következik az ebéd, egy
kis pihenés, majd délután ismét jön
értünk Ujhelyi Gábor, az edzõnk.

– Ez úgymond „munkaköri kötele-
zettsége”?

– Szó nincs róla. Õ, aki már három
éve az edzõnk, önként vállalta, hogy
visz és hoz bennünket, így idõt és
energiát takaríthatunk meg a játék ja-
vára. Gábor bácsi építeni akarja a
szekszárdi utánpótlást. Négyen va-
gyunk – mi ketten, valamint Balogh
Dóri és Hajdu Zsanett – az elsõ kivá-
lasztottak, így egyre gyakrabban már
a felnõtt csapatban játszunk.

– Fejezzük be a napirendet.
– A délutáni edzésrõl este hét-nyolc

körül érünk haza. Kifújjuk magunkat,
utána tanulunk. Akár éjfélig is.

– Alig marad helyünk, hogy az Eu-
rópa-bajnokságokról beszéljünk,
hiszen saját korosztályukban vá-
logatottak.

– Mindketten utánpótlás-válogatot-
tak vagyunk, s már három Eb-n vet-
tünk részt: Szlovákiában, Lettország-
ban, idén nyáron pedig Macedóniá-
ban. Tíz nap alatt nyolc meccs nem le-
ányálom, de a felkészülés sem, ami az
egész nyarunkat elveszi.

– Tehát nincs nyaralás. És hobbi?
– Idõnk sem volt ezen gondolkodni.

– Ki következzen?
– Megbeszéltük. Hajós Évát, isko-

lánk igazgatóját szeretnénk. Nemcsak
azért, mert hálásak vagyunk neki, ha-
nem úgy tapasztaljuk, hogy minden-
hez nagyon jól és empatikusan áll
hozzá.

Bálint Réka (balról) és Tamis Dorottya együtt nõtt fel
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Jelképesnek érezhetjük, hogy a
Szekszárdot országgal-világgal ösz-
szekapcsoló vasút és Babits Mihály

születése között mindössze két nap kü-
lönbség van – az utóbbi javára. Vajon
tudott-e errõl a költõ, s versei között ta-
lálunk-e ilyen témájú mûveket.

Nincs hiteles adatunk a kapcsolat
felismerésérõl, annál inkább a vasút
jelképi szerepeltetésérõl – közel 30
versben és töredékben. Gimnazista
éveit idézi az Emléksorok egy régi pé-
csi uszodára sorában „a vasútról szén-
szag is, s füttye fájó hangja”. Az egye-
temista korában, 1904-ben született
Jövõ, az ifjú lélek kiszabadulásának
valóságos képe: „Jövõ, te szép jövõ!
Vasúton, az idõn, / hadd robogok fe-
léd, jövõ, te szép jövendõ! / Feléd,
eléd: beléd! Sohasem elegendõ / pari-
pám sint sodor, meg nem fékezhe-
tõn. // Láthatatlan sinén, egyformán,
ügetõn, / örök-mozgón, örök vá-
gyammal száll versenyt õ / s vágyam
szilaj kocsis! tajtékzik perc, esztendõ
/ s el nem hajló sinén beléd ízzik, jö-
võm!” A szonett záró részében a
„Vággyá vált sín és törvény... / csábító
alagút! Szirénnel teljes örvény!” Ba-
bits egész költészetében is szinte
egyedülállóan merész szexualitást
rejt: „mint szerelmes, mohón, lázult
párjába olvad, / beléd, mélyen beléd
furódni vágyam oly vad”.

Az igazi szerelem, mely majd
Fogarason érinti meg, a Szerenád
szavai közé lopja a közeledés esz-
közét is: „Érted, édes, messzirül
/ jöttem a vasúton / hó közûl
és bérc mögül / sáron, havas
úton, / nyáron át és télen
át / nádon át és éren át, /
szálltam a vasúton.”
Ugyanez az érzés
mélázik az Augusz-
tusban – már 1911-
bõl: „A vasúton szál-
lok messze, /
messze, messze

csöndesen, /
és tünõdöm,
enyém lesz-e,
/ vagy már
veszve, kedve-
sem?” Két év-
vel elõbbi a
Vonaton és a
Vasúton ke-
délyes tespe-
dése: „vasból
épült sínuton
/ vigan lüktet
vonatom / s
nincs benne más személy. // Végig-
fekszem pamlagán / kitekintek abla-
kán…”

Mennyivel zaklatottabb a háború
utolsó évében született Éji út, mely-
ben „a prémes úr, Vajtán aki fölszállt,
jól fésült úri szakállal, / egész úti gyer-
tyakészletet vett elõ”, hiszen nincs vi-
lágítás, sõt „A kocsi nincs fûtve… / A
szemközti vonatban katonák dalol-
nak. Ökörbõgés messze.”

Pedig Babits számára meghitt jel-
kép a vasút, ahogy kötetében épp
ez elé kerül: „vonatra ugrani, nem

pihenni”, vagy
„szétnézni sza-
badon! így ül-
ni a napban a
tanya elõtt /
ahonnan látni
a vonatot
hogy cam-
mog a róna
felett”. S mily
ö n f e l e d t ,
mégis korjel-
lemzõen ke-
gyetlen kép

1919-bõl: „életem vonatja / zúg bol-
dog völgyeken át, mert mámor gõze
hajtja / és izzó drága szivek fûtik; és
fut merészen, // és kattog és kanya-
rog vígan, ütemre, mintha / nem is
tátongana mély se balrul ott, se
jobbrul, / amelybe belezuhan egy-
szer, ha fordul...”

Mindez közös jelképpé magaszto-
sul, midõn A húszéves „Nyugat” ün-
nepére címû versben eljutunk a
„Gyógyító messzeségbe, mialatt /
egy kissé részeg, egy kissé bolond / s
nagyon fáradt s még mindig szomju,

szomju / lelkem, munkám és vona-
tom szalad / mint bárka az özönben,
Ararat / csucsát keresve”. Ezért Fe-
nyõ Miksának szól a baráti jelkép: „s
az ördög-lépcsõ… / szalad a gyorsvo-
natnál viharabban, / szalad velünk, s
majd kiszalad alólunk / jó, ha így
zökkenésnél, állomásnál / kicsit ösz-
szefogózunk...”

Dr. Töttõs Gábor

Babits Mihály és a vasút

MESÉLÕ EMLÉKEINK 69.

Ódon időben
NOVEMBER 24-ÉN

90 éve, 1918-ban felmentették
Apponyi Rezsõ fõispánt; posztjára
Mayer Gyula helyi ügyvédet nevez-
ték ki kormánybiztossá.
NOVEMBER 25-ÉN

130 éve, 1878-ban született Lõrin-
czy Ida tanárnõ, színmûíró.
NOVEMBER 26-ÁN

125 éve, 1883-ban született a
Szent László (1945 óta nevét viselõ)
utcában Babits Mihály költõ, író,
mûfordító, a Nyugat szerkesztõje:
emlékét 1954 óta márványtábla,
1958-tól iskola, 1967-tõl múzeumi
gyûjtemény õrzi.
NOVEMBER 27-ÉN

100 éve, 1908-ban A rendeltetés
hív betöltése címmel jelent meg dr.
Rubinstein Mátyás rabbi beszéde.
NOVEMBER 28-ÁN

125 éve, 1883-ban ünnepélyesen
felavatták a Sárbogárd-Szekszárd
közti vasútvonalat. 
NOVEMBER 29-ÉN

105 éve, 1903-ban nagygyûlést tar-
tottak a parlamenti obstrukció
(agyonbeszélés) ellen.
NOVEMBER 30-ÁN

70 éve, 1938-ban Haspell József, a
megyei vendéglõsök szövetségé-
nek elnöke elhunyt, s 30 éve, 1978-
ban Kun Lajos volt fõjegyzõnk, az el-
sõ magyar honismerõ: Bél Mátyás
fordítója, Babits barátja.

A fűző

Jézus mondja: „Legyen derekatok fel-
övezve és lámpásotok meggyújtva!”
(Lukács 12,35)

Még fiatal fiú voltam, amikor egy-
szer tornaórán focizni mentünk.
Gyorsan átöltöztem, bekötöttem a
cipõmet, és kirohantam az udvarra.
Új cipõm volt, melynek a fûzõje leg-
alább kétszer olyan hosszú volt,
mint amire szükségem lett volna.
Gyakran kioldódott. Belevetettük
magunkat a játékba. Egyszer, ami-
kor épp a labdát próbáltam megsze-
lídíteni, váratlanul egyik lábamat,
mintha földhöz szegezték volna, a
lendület viszont továbbvitt. Akkorát
estem, hogy csak úgy porzott bele a
pálya. Mi történt? Semmi különös.
A cipõfûzõm – amely olyan hosszú

volt, hogy az egész csapatnak elég
lett volna – kioldódott, másik lábam-
mal pedig rátapostam, így amikor
fel akartam emelni lábamat, nem
tudtam. A földre vágódtam. Jézus
korának „fûzõje” az a deréköv volt,
amellyel hosszú felsõruhájukat kö-
tötték meg a férfiak. Abból a célból,
hogy egy óvatlan pillanatban, egy
botlás következtében nehogy a föl-
dön találják magukat.

Minket, embereket nap mint nap
földhöz vágnak különbözõ esemé-
nyek, találkozások, emberi szavak.
Felkészületlenül, váratlanul érnek,
még ha úgy gondoljuk is, hogy min-
den tõlünk telhetõt megtettünk,
minden lehetséges veszélyforrást
kiiktattunk. A „fûzõ” észrevétlenül
kioldódik, mi pedig egyik pillanat-

ról a másikra a földön találjuk ma-
gunkat. Készen állni többet jelent,
mint felkészülni a legrosszabbra.
Felkészülni és készen állni azt jelen-
ti, hogy saját értékeinket, kincsein-
ket valaki másnál helyezzük el.
Olyan valakinél, akinél azok bizton-
ságban vannak. Nem felkészülünk a
legrosszabbra, hanem rábízzuk ma-
gunkat a leghatalmasabbra. Akkor
állunk készen, ha gyökereink van-
nak. Akkor vagyunk felkészültek, ha
biztos alapunk van.

Jézus mondja: „Én vagyok a szõ-
lõtõ, ti a szõlõvesszõk: aki énben-
nem marad, és én õbenne, az terem
sok gyümölcsöt, mert nélkülem sem-
mit sem tudtok cselekedni.”

Kovács Zoltán
metodista lelkipásztor

E V A N G É L I U M

Fenyõ Miksa Babits Mihály

Modern gõzmozdony Babits elsõ verseinek korából

Ünnepi koncert
a kórusok napján

A szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes tisztelettel és szeretet-
tel az érdeklõdõket a Magyar Kórusok
Napja alkalmából – Kodály Zoltán szü-
letésének 126. évfordulóján – decem-
ber 5-én, pénteken, 19.30 órakor meg-
rendezésre kerülõ ünnepi hangver-
senyre a Garay János Gimnázium dísz-
termébe.

A házigazda Gárdonyi kórus mel-
lett a koncerten fellép a madocsai Re-
formátus Ifjúsági Énekkar, a szekszár-
di pedagóguskórus, a bajai Ad
Libitum Kamarakórus és a Dunaújvá-
rosi Fõiskola nõi kara.

Az összkarban felcsendülõ Kodály
mûvet (Esti dal) Hollerung Gábor
karnagy vezényli. A mûsort Orbán
György ismerteti.
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A rejtvény megfejtését 2008. december 2-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
November 9-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Phoebus nyilaz égi fényidegekkel” (Arany kisértetek).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: FRÖCHLICH ERZSÉBET, Barátság u. 14. és LÉKAI ANDRÁS, Tart-
say ltp. 5. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Dosztojevszkijt 1849-ben bebörtönözték, halálra
ítélték, de büntetését számûzetésre változtatták, 1859-

ben szabadult. Azért ez a történet nem ilyen szimplán
egyszerû. Ugyanis Dosztojevszkijt a börtön udvarán a
kivégzõosztag elé állították, a kivezényelt katonák
elõírásszerûen felsorakoztak, fegyvereiket a vállaikhoz
emelték, és várták a parancsot, Dosztojevszkij pedig a
halált. Ámde évezredeknek tûnõ pár perc eltelte után a
sortüzet vezénylõ tiszt a lovaglópálcáját a hóna alá csap-
ta, aztán kimért, lassú léptekkel odasétált az elítéltekhez,
a zubbonya belsõ  zsebébõl körülményesen elõkotorászott
egy papirost, amelyrõl felolvasta a halálravált halál-
raítéltnek, hogy büntetését 10 év számûzetésre változtat-
ták. Dosztojevszkij a hír hallatán összeesett, és attól kezdve
epilepsziában szenvedett. Ezt a fajta perverz, szadista mód-
szert Magyarországon még az 1960-as évek elején is nagy-
nagy elõszeretettel alkalmazták, az elítéltekkel (politikai
foglyokkal) kötéllel a nyakukban közölték, hogy halál-
büntetésüket börtönbüntetésre módosították.

Tehát egyáltalán nem mindegy, hol, mikor, hogyan 
közlünk valakivel valamiféle váratlan jó vagy rossz

hírt. Például egy jóindulatú asszisztens látva, hogy a
mûtétre elõkészített beteg rettenetesen szorong, meg-
próbálta szeliden, kedvesen megnyugtatni: – Nem kell ám
annyira nyugtalankodnia. A doktor úrnak nagy gyakor-
lata van az effajta sebészi beavatkozásokban, már száznál
is több ilyen mûtétje volt... így aztán nagy a valószínûsége
annak, hogy ez már sikerülni is fog.

Egyelõre még ez az anekdota a magyar egészségügyre
nem jellemzõ, és remélhetõleg nem is fajulnak el ilyen

szintig a dolgok, és ezt nem azért írom, hogy „jó pontokat”
szerezzek magamnak arra az esetre, ha én is kórházba
kényszerülök, szerintem ezt még azok is tudják, akik épp
hogy csak látásból ismernek. Szerencsére (túlnyomórészt
magánemberként) nagyon sok lelkiismeretes, tisztességes
és nagyon tapasztalt és nagyon képzett, kellõ mértékû em-
pátiával megáldott orvos ismerõsöm van. Ezért tud bán-
tani az, ha néha-néha tanúja vagyok olyan eseteknek,
amelyek megingathatják, megkérdõjelezhetik az em-
berekben az orvosokba vetett feltétlen bizalmat, mert ez
az a dolog, ami a legtöbbet árthat egy korrekt, „egészséges”
orvos-beteg kapcsolatnak. Egy orvosnak nemcsak diag-
nózisai, terápiái vannak, hanem szavai is, amelyekkel
gyógyíthatja is, de meg is betegítheti a pácienseit, ha nem
a megfelelõ módon használja azokat.             

Bálint György Lajos



Minden évben frontembereiben
változó csapatot hoz össze – 
a maga menedzseri erényeivel –
a női asztalitenisz élvonalra Sáth
Sándor, a Szekszárd Asztalitenisz
Club vezetője.

Bálint György

Nem önszántából persze. Sokkal in-
kább a támogatások alapján mozog
kényszerpályán a sportág utánozhatat-
lan doyenje, aki életkorát meghazudto-
ló tempót diktálva jelenség a helyi, de az
országos sportközéletben is. Bûvész-
mutatványnak is számít, hogy annyi
központi támogatásból, ami neki jut a
különbözõ csatornákon, fenn tud tarta-
ni egy a hazai nõi Extra Ligában és az
NB II-ben, illetve a Közép-európai Klub-
csapatok Szuper Ligájában induló csa-

patot, miközben
az utánpótlás-ne-
velést sem hanya-
golja. Emellett
minden évben
megrendezik a
Szekszárd Kupát
is, ami színvonalá-
ban az egyik leg-
jobb hazai rende-

zésû verseny. Olykor elhoznak olyan vi-
lágsztárokat, mint a kínai Li Jie, az Eu-
rópa-klasszis magyar Tóth Krisztina,
vagy éppen legutóbb Boros Tamara.

– Újabban május-június tájékán a
szponzori bevételek számottevõ csök-
kenése miatt általában igen reményte-
len helyzetbe kerülünk, de szerencsé-
re mindig akadnak új belépõk, akik
respektálják azt, hogy a szûkebb hazai
élvonalban létezünk, nemzetközi po-

rondon évek óta egyedül képviseljük a
várost, a megyét a csapatjátékokban –
mondja Sáth Sándor. – Bebizonyítot-
tuk, ha egy kicsit is jobb az anyagi
helyzet a mostaninál, képesek va-
gyunk a dobogóért versenyben lenni
idehaza és a nemzetközi porondon
egyaránt. Mint közismert, a hat ország
alkotta, tizenkét csapatos topligában a
Molnár Zita fémjelezte csapatunkkal
akkor meg is szereztük a bronzérmet,
a bajnokságban pedig már nem egy-
szer a negyedik helyen végeztünk.

Már nincs kínai
Az ilyen magas célokból már tavaly

le kellett adni. A Molnár Zita szintû
topjátékosok megtartására nem volt
lehetõség, illetve amikor szerzõdni
kellett volna mondani – általában a
nyár elején – ahogy mondani szokás,
szegényes volt eklézsia. A menesztett
kínai Li Meng Jiao után tavaly érke-
zett még egy alacsony áron elérhetõ

kínai, de Liu Boyu már a mesternek
sem tetszett. Feltételezhetõ azonban,
hogy amint lehetõsége lesz, újra le-
szerzõdtet ázsiai pingpongost.

– Az még nem lett volna baj, hogy
védõjátékos volt, mert meggyõzõdé-
sem, hogy szükség van a mai világban
egy ilyen típusú pingpongosra a csa-
patban. Végül azonban kiderült: õ a
régi, passzív védõjátékot produkálja,
amivel a mostanság nem lehet ered-
ményes egy versenyzõ. Remélem, a
még mindig nálunk levõ fiatal, az ifi
vébére készülõ Tóth Edina be fogja
bizonyítani, miért is volt hiányérze-
tem a kínainkkal kapcsolatosan.

Frontember a riválistól
Persze, ahhoz, hogy a SZAC ott ma-

radjon a hazai nagyok mögött, és a
Szuper Ligában se töltse be a pofozó-
gép szerepét, húzóemberek után kel-
lett nézni záros határidõn belül. Az
„Öreg” így lelt rá olyan, az ötödik hely

megszerzése szempontjából segíteni
tudó játékosra, mint a rivális Kecske-
méttõl érkezõ Juhász Mariann, vala-
mint szerteágazó nemzetközi kapcso-
latai révén egy feltörekvõ, 19 éves uk-
rán hölgyre, Alina Krimanovára, aki
épp a napokban mutatkozott be.

– Jelzésértékû, hogy Mariannal már
a felnõtt válogatott keretnél is számol-
nak, ha bokasérülése rendbe jön, õ
lesz az idén az elsõ számú játékosunk.
Egy jó értelemben vett akaratos, ko-
moly célokat maga elé tûzõ, határo-
zott egyéniségû játékosról van szó. Az
odesszai „kislánynak” idõre volt szük-
sége, amíg fizikálisan utoléri magát,
amíg megszokja az idén a sportágban
életbe lépõ ütõborítást. Egy ukrajnai
tehetségrõl van szó, aki magyarul is
meg akar tanulni, s aki már az elmúlt
hetekben is a szemünk láttára fejlõ-
dött. Az õ gyõzelmei is kellettek ah-
hoz, hogy megnyerjük a Nagykanizsa,
illetve az Orosháza elleni meccseket.
Jó jel, hogy kiélezett helyzetekben is
nagyszerûen koncentrál, mintha kö-
télbõl lennének az idegei.

Persze az erõviszonyok ismereté-
ben a 4. hely megszerzése a bajnok-
ságban és továbbjutás a csoportkör-
bõl a KSZL-ben idén nem realitás. Ha
sikerül együtt tartani jövõre a csapa-
tot – vetem közbe, de Sáth mester csak
bólint. Tekintete az edzõterembõl ki-
be járkáló, alig iskolás csöppségekre
és szüleikre réved. Látom elkalando-
zott. „Sikerült összetoboroznunk egé-
szen kicsi, 5-6 éves tüneményekbõl ál-
ló kis csoportot, ha hiszi, ha nem, ne-
kem ez adott igazán impulzust az idén.
Ez éltet.” Edzõi múltját, elõmenetelét
ismerve, érthetõ a nosztalgia...
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Új csapattal a régi célokért
Kecskemétrõl és Odesszából erõsített a Szekszárd Asztalitenisz Club

Juhász (jobbról) és Wittinger alapember lehet a Szekszárdban
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Remekült szerepeltek a rö-
vidpályás felnőtt úszó orszá-
gos bajnokságon a Vízmű
SE sportolói. 

A nyolc döntõs hely, a tíz új egye-
sületi csúcs a több számban világ-
színvonalat képviselõ magyar
úszósport egyik legrangosabb
idei rendezvényén önmagáért
beszél.

A szekszárdi csapat ásza,
Gyurkó László fõ számában, 100
méter gyorson felállhatott a do-
bogóra: egészen kiváló, 50.52
mp-es ideje bajnoki bronzér-
met jelentett. Gyurkó elõkelõ
negyedik helyet szerzett az 50
m-es távon és száz háton is, de
elcsípett egy pontszerzõ hato-
dik helyet a rövidebb hátúszó

számban,
50 m-en is.

A klub
s z á m á r a
igen érté-
kes helye-
zésnek szá-
mít a Póla
Á k o s ,

Gyurkó László, Gyurkó Viktor,
Kesjár Dániel összetételû 4x50
m-es váltó 8. helye, nemkülön-
ben Acélos Bálint ugyanezen he-
lyezése 50 mellen. Kesjár Csaba
a 10., Gyurkó Viktor a 12. helyen
végzett a 200 m-es hátúszásban.

A serdülõkorú mellúszó te-
hetség, Csirzó Ádám 1:09.78-as
idõeredményével már a 14. he-
lyen rangsorolt a hazai legjob-
bak között.

Gyurkó bravúrbronza
Tíz egyesületi csúcs Százhalombattáról

Talmácsi Gábornak köszönhetően ha-
zánk egyik legnépszerűbb sportja a
MotoGP, avagy a gyorsaságimotoros-
világbajnokság.

Futamonként több millió ember kerül ön-
kívületi állapotba a televízió-kép-
ernyõk elõtt, valamint a helyszí-
nen. Megyeszékhelyünk, Szek-
szárd, egy a MotoGP-hez szorosan
kapcsolódó rendezvénynek ad
otthont a jövõ héten. November
26-án, szerdán, 18.30-kor egyedül-
álló pillanatnak lehetnek részesei
a Mûvész Presszó (a mûvelõdési
ház alatt) vendégei, hiszen váro-
sunkba látogat a hétszeres világ-
bajnok, legendás angol motorver-
senyzõ, Phil Read. 

Az est vendégei lesznek még az
Eurosport televízió kommentáto-

rai: Dávid Sándor, Várhegyi Ferenc, Vörös
Csaba valamint Böröczky József, akik meg-
lepetéssel várják a jelenlévõket.

A program nyílt és ingyenes. A sajtótájé-
koztatót kötetlen beszélgetés követi a ven-
dégekkel, majd közönségtalálkozóval zárul.

Legendás motoros a Mûvészben
A hétszeres világbajnok Phil Read Szekszárdon

Phil Read hétszer volt a világ legjobbja

Sáth Sándor

Gyurkó László
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Rácos hús

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

HOZZÁVALÓK:

• 8 szelet sertéskaraj 
vagy tarja

• 1 kilogramm burgonya
• 30 dekagramm zöldpaprika
• 30 dekagramm paradicsom
• 2 fej vöröshagyma
• 2 deciliter tejföl
• 1 kiskanál olaj, só
• késhegynyi pirospaprika

1. A burgonyát megtisztítjuk és kiola-
jozott mély, tûzálló tálba karikázva te-
rítjük rétegenként megsózva. Tetejére
karikára vágva fektetjük a kicsumázott
zöldpaprikát, a paradicsomot és a
hagymát. 

***
2. Az egészet befedjük az alaposan ki-
klopfolt, megsózott hússzeletekkel. A
sütõben kb. egy óra hosszat sütjük, fél-
idõben a hússzeleteket megforgatjuk,
jó, ha a tetejére is kerül néhány hagy-
makarika. 

***
3. Tálalás elõtt tíz perccel leöntjük a
pirospaprikával ízesített tejföllel, a sü-
tõbe visszatesszük, és még tíz percig
sütjük.

Sötét rubin szí-
nû, illatában
bogyós gyü-
mölcsökre és
halványan vaní-
liára emlékez-
tetõ vörös há-
zasítás klasszi-
kus bordeauxi
fajtákból. Ízé-
ben a gyümöl-
csöket fás,
kávés jegyek
kísérik, friss,
de nem tola-
kodó savak-
kal. Utóíze
hosszú, a rá-
cos hús kel-
lemes kísé-
rõje. Fo-
gyasztása
14-16 °C-
on ajánlott.

Bor: Eszterbauerpince,
Mesterünk cuvée 2006 

Személyes ajándék karácsonyra is
Közeleg a karácsony, s ilyenkor so-
kaknak okoz gondot: minek is örülne
igazán a családtagunk, barátunk. Van
megoldás, ha magunk is unjuk már a
tucat-ajándékokat (édesség, parfüm).
Az idén ötéves Világzászló Stúdió a
Tesco hipermarket üzletsorán szemé-
lyes és testre szabott ajándéktárgyak
készítésével áll a megrendelõk szolgá-
latában. Egy kedves fotóval igazán

meghitté tehetõ a leghétköznapibb
ajándék is. A nagymama bizonyosan
meghatódik az unoka fényképével dí-
szített ajándéktól.
A legnépszerûbbek a saját fotókkal il-
lusztrált falinaptárak, illetve a bögrére,
kispárnára vagy pólóra nyomott fény-
képek, de a stúdió munkatársai bármi-
lyen egyedi ötletet megvalósítanak. Új-
donság az egyedi fotóval, mintával ellá-

tott sötétítõfüggöny, melyet egyedi
igény és méret szerint készítenek el.
Az üzletben nemcsak fotókkal díszített
ajándéktárgyak, de asztali, kültéri, bel-
téri és történelmi zászlók megrendelé-
se is lehetséges. A Világzászló Stúdió
munkatársainak nagy tapasztalatát és
minõségi munkáját bizonyítja, hogy
többek között a Nemzeti Vágta zászla-
it is õk készítették.

Az üzletben nemcsak
karácsonyra, de
egyéb jeles alkal-
makra is adnak aján-
dékötletet. Egy hu-
moros felirattal díszí-
tett póló remek meg-
lepetést lehet szüli-
napra, vagy akár le-
génybúcsúra. Cé-
ges megrendelõk je-
lentkezését is várják,
akik logójukkal ellá-
tott munkaruháikat,
pólóikat ugyancsak

elkészíttethetik. Az üzletet akár sport-
egyesületek is felkereshetik, hiszen
mezfeliratozást is vállalnak.
AKCIÓ! A december 5-ig leadott meg-
rendelésekre 10% kedvezményt bizto-
sítanak.
Világzászló Stúdió a Tesco üzletsoron.
Nyitva: hétfõtõl szombatig 9-20 óráig,
vasárnap 9-19 óráig. Telefon: 74/311-
127. E-mail: vilagzaszlo@t-online.hu



MÛVELÕDÉSI HÁZ

NOVEMBER 25-ÉN 17.30-KOR
Etka Jóga klub a II/8-ban
Vendég: Dr. Gonda Mária termé-

szetgyógyász orvos Téma: Légzés,
mozgás szerepe a savtalanításban. Be-
lépés díjtalan.

NOVEMBER 26-ÁN 19 ÓRAKOR
Garay bérlet I. elõadása.
Ingmar Bergman: Jelenetek egy há-

zasságból. Jegy: 2500 Ft

NOVEMBER 28-ÁN 18 ÓRAKOR
Countrytól a Musicalig! 
A Szekszárdi Tücsök Zenés Szín-

pad szórakoztató évadzáró mûsora a
színházteremben. Közremûködnek
az együttes gyermekcsoportjának
tagjai, valamint zeneszeretõ barátai 

Belépõdíj: 500 Ft, mely kapható a
színhjázi jegypénztárban.

DECEMBER 2-ÁN 19 ÓRAKOR
Koncz Zsuzsa koncert
Jegy: 2700 Ft

MÛVÉSZETEK HÁZA

2008. NOVEMBER 26-TÓL
Munkácsy-képek Amerikából

Kiállítás v. Pákh Imre mûgyûjtõ, a
Nemzeti Galéria és Békés Megyei
Munkácsy Múzeum anyagából

A kiállítás 2009. március 8-ig láto-
gatható

IFJÚSÁGI HANGVERSENYSOROZAT I.
November 26-án 12.30 és 14.30

órakor, illetve november 27-én 10.00,
12.30 és 14.30 órakor

Szekszárdi Kamarazenekar hang-
versenye

Mûsor: Vivaldi: Négy évszak 
Helyszín: a Garay gimnázium dísz-

terme

PANORÁMA MOZI

NAGYTEREM
November 20-26.
15.30, 17.30: Madagaszkár 2. –

szinkronizált amerikai animációs film
20.00: A tiltott királyság – felira-

tos amerikai akciófilm
ART TEREM
November 20-26.
17.00, 19.00: A hullám – feliratos

német film
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

A Babits-évfordulóhoz kapcsolódó programok
A Babits-emlékbizottság, a Babits Kiadó, a
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar, az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár és a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum közös rendezvényei

Babits Mihály születése
125. évfordulójának alkalmából

NOVEMBER 24. (HÉTFÕ) 17 ÓRA
Koszorúzás a költõ és felesége sírjá-

nál a Fiumei úti sírkertben
NOVEMBER 25. (KEDD) 18 ÓRA
Babits-esték III. – „Édes az otthon”
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Filmbemutató: Jelenczki István Holt

próféta a hegyen címû filmkölteménye
A bemutató után dr. Töttõs Gábor

irodalomtörténész beszélget a rendezõ-
vel. Zongorán közremûködik: Husek
Rezsõ zongoramûvész

NOVEMBER 26. (SZERDA) 10 ÓRA
Babits-konferencia
Dr. Pomogáts Béla, dr. Sipos Lajos, dr. Tverdota

György, dr. Töttõs Gábor és dr. N. Horváth Béla iro-
dalomtörténészek beszélgetnek a babitsi életmûrõl

Kis István Babits tájai címû digitalizált dokumen-
tumfilmjének vetítése a Vármegyeháza dísztermében

16.30 óra – Ünnepi közgyûlés
Posztumusz díszpolgári cím átadása a polgármes-

teri hivatal konferenciatermében
17.30 óra – Babits-esték IV.: „Édes az otthon”
Közremûködik a Liszt Ferenc Pedagóguskórus,

karnagy: Simon Péter a Vármegyeháza dísztermében
Sipos Lajos Babits Mihály címû kismonográfiájá-

nak bemutatója
A kötetrõl beszélget: Sipos Lajos egyetemi tanár,

Fejõs Károly, a Babits Kiadó igazgatója, N. Horváth
Béla irodalomtörténész, Lovas Csilla muzeológus,
Schubert Péter tipográfus

Németh Judit és Orbán György Babits-versek
„Édes az otthon” címû CD-jének és Czakó Sándor
Babits utazása Szekszárdon címû kötetének bemu-

tatása. Beszélgetõtárs: Kis Pál
István költõ

19.30 óra
Díszelõadás.
Babits Mihály: Jónás könyve
Bánffy György Kossuth-díjas

színmûvész elõadásában

A Babits Emlékház
megnyitása
NOVEMBER 26. 15 ÓRA
A Babits Mihály Emlékház új,

állandó kiállításának megnyitása.
Házigazda: dr. Gaál Attila, a

megyei múzeum igazgatója. Kö-
szöntõt mond: Schneider Márta,
az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium szakállamtitkára, dr. Pus-
kás Imre, a Tolna megyei köz-
gyûlés elnöke és Horváth István,
Szekszárd polgármestere. Meg-
nyitja: Juhász Ferenc kétszeres

Kossuth-díjas költõ.
A kiállítást rendezte: Lovas Csilla. Látványterv:

Máté János. Grafika: Frankné Sági Apollónia.

A Babits Mihály Általános Iskola programjai
NOVEMBER 26. (SZERDA) 14 ÓRA
Iskolatörténeti kiállítás megnyitása, rajzpályázat

eredményhirdetése.
Az iskola vers- és prózamondó versenye
NOVEMBER 27. (CSÜTÖRTÖK) 15 ÓRA
Babits Mihályra emlékezve: elszármazott diákok,

tanárok találkozója
NOVEMBER 28. (PÉNTEK) 10 ÓRA
A Babits Mihály Általános Iskola 50. évfordulója –

emlékmûsor a Babits Mihály Mûvelõdési Ház szín-
háztermében

Babits Mihály országos versmondó verseny
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház szervezésében, a

Vármegyeháza dísztermében

NOVEMBER 29. (SZOMBAT)
11-13 óráig és 14-15.30 óráig I. forduló (szabadon

választott vers)
16-19 óráig II. forduló (zsûri által megjelölt vers)
NOVEMBER 30. 9 ÓRA
Koszorúzás a felújított Babits Mihály Emlékház-

ban
10-12 óra: ünnepélyes eredményhirdetés és gála-

mûsor
13.30-15 óra: értékelés
Zsûri: Hegedûs D. Géza színmûvész, a zsûri elnö-

ke, Tóth Zsuzsanna, a Magyar Mûvelõdési Intézet és
Képzõmûvészeti Lektorátus fõosztályvezetõje, Kiss
László, a Magyar versmondók Egyesületének elnöke

„Örömzene” Babits versekre
NOVEMBER 26. 20 ÓRAKOR
Régi Séd Galéria – Dohánybár (Babits u. 8.)
Közremûködik: Szó és Hangok, Samu Attila,

Katharina Kelligh (furulya), Kovács (Leslie) László
(hegedû, gitár), Leposa Dezsõ (zongora), Szebeni
Kálmán (gitár), Wessely Ágnes.

NOVEMBER 26-ÁN (SZERDA) 14 ÓRAKOR
Tisztelgés Babits Mihály elõtt verssel és prózával

a Társadalmi Szervezetek megyei szövetsége és a
Nõk Szekszárdért KE közös programja a megyei
múzeum könyvtárában.

17 óra: A résztvevõk a Babits iskola diákjaival kö-
zösen 125 mécsest gyújtanak a költõ Szent István
téren álló szobránál.

NOVEMBER 24-ÉN, HÉTFÕN, 18 ÓRAKOR
A Léleképítõ sorozat kere-

tében Babits Mihály költé-
szetének és mûfordítói vilá-
gának szellemisége címmel
dr. Hegedûs Loránt reformá-
tus püspök tart rendkívüli
irodalomórát a mûvelõdési
ház színháztermében. A be-
lépés díjtalan.

Programok
a Zeneiskolában

NÖVENDÉKHANGVERSENY

A Liszt Ferenc Zeneiskolában no-
vember 25-én, kedden, 17.30 órai kez-
dettel rendezik a következõ koncer-
tet, melyen többek között Krieger,
Händel, Fitzgerald, Mozart, Szõnyi,
Fodor, Brodszky, Lennon és McCart-
ney darabjai csendülnek fel az iskola
tanulóinak elõadásában. 

LISZT KLUB

A Liszt Ferenc Társaság Szekszárdi
Csoportja november 26-án, szerdán,
17.30-tól tartja klub estjét a Zeneisko-
la nagytermében. Soltész Ferenc Gá-
bor éremgyûjtõ vetítéssel egybekö-
tött elõadásának címe: Géniusz, mú-
zsa, félisten és Liszt Ferenc az érem-
mûvészetben.

A belépés mindkét programra díj-
talan, mindenki szeretettel várnak!
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KÖZLEMÉNYEK

DECEMBER 4-ÉN TARTJÁK

A KÖZMEGHALLGATÁST

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlése a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. T. 13.§, továbbá a Szervezeti
és Mûködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) rendelet 42.§
alapján 2008. december 4-én, csü-
törtökön, 16 órától a polgármesteri
hivatal konferenciatermében köz-
meghallgatást tart. Téma: Integrált
városfejlesztési elképzelések bemu-
tatása. Minden érdeklõdõt szeretet-
tel várnak.

ZÖLDJÁRAT: IDÉN UTOLJÁRA

SZÁLLÍTJÁK EL A LEVELEKET

Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Mûszaki Irodája
értesíti a lakosságot, hogy az Alisca
Terra Kft. által üzemeltetett zöldjárat
még két hétig közlekedik. Az északi
városrészben november 26-án, míg
a déliben december 3-án szállítják el
a zöldhulladékot (zsákba gyûjtött fale-
veleket, kötegelt faágakat).

CUKOR NÉLKÜL ÉDESEN:

ÉTELKÓSTOLÓ ÉS BEMUTATÓ

A Tolna Megyei Felnõtt Diabete-
sesek Egyesületének következõ
összejövetele 2008. november 25-
én 14 órakor lesz a szekszárdi Kór-
ház „Lila” épületében, a Kultúrterem-
ben. Az elõadás címe: Cukor nélkül
édesen, Bessenyi Diána dietetikus
ételkóstolóval kedveskedik, Kovács
Adrienn gyógytornász interaktív be-
mutatót tart, és végül tombola várja a
vendégeket.

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület
köszönetet mond mindazoknak,
akik 2007. évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-ával támogatták az egye-
sület munkáját. A befolyt összeget,
49 137 Ft-ot a szervezet létesítõ ok-
iratában meghatározott alaptevé-
kenységekre fordítottuk.

HORVÁTH ISTVÁN POLGÁRMESTER
November 18. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület
November 25. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
(volt 2. számú Általános Iskola) Szek-
szárd, Zrínyi u. 78
JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
November 18. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. emelet 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
November 25. (kedd) 16-18 óráig
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fő-
iskolai Kar Gyakorló 
Iskolája
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 csütörtöke 17-18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-
középiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő, IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 
16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik 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   
A hónap második hétfőjén 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
November 11.  (kedd) 17-18 óráig
5. Sz. Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület
November 3. (hétfő) 17-18 óráig
November 17. (hétfő) 17-18 óráig
5. Számú Általános Iskola
FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 
17-18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, könyvtár-épület

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 óráig
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
polgármesteri hivatal fsz. 4.
ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második szerdáján 
17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
NOVEMBERI FOGADÓÓRÁJA
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