
Csarnokavató
az Ipari Park

inkubátorházában
A Lambda Systeme Kft. november 
6-án, pénteken tartotta csarnokavató
ünnepségét a Tolna Megyei Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány és a Vál-
lalkozói Központ által az Ipari Parkban
mûködtetett Inkubátorházban.

XIX. évfolyam, 40. szám                                                      Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2009. november 8.

CSODÁS SZEKSZÁRDI
GÁLA A VILÁGVERŐ
JÁTÉKOSOKNAK 

TÍZÉVES A SZENVEDÉLYBETEG-
SEGÍTŐ SZOLGÁLAT, A RÉV 6. OLDAL 12. OLDAL

A halottak napján nemcsak a temetõk
sírhelyein, hanem az emlékhelyek,
szobrok talapzatain is mécsesek lobog-
tak. A megyeszékhelyen hétfõn koszo-
rúzták meg az I. és II. világháború áldo-
zatainak, hõseinek emlékmûvét, majd
az alsóvárosi temetõben az ismeretlen

katonákét. A város nevében dr. Haag
Éva alpolgármester, Amreinné dr. Gál
Klaudia aljegyzõ és Partos János pol-
gármesteri titkár helyezték el a virá-
gokat.

November 4. – az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc leverése emlé-

kére – nemzeti gyásznap Magyaror-
szágon. A városi vezetõk, társadalmi
és civil szervezetek képviselõi gyúj-
tottak mécsest a Szent István téri ‘56-
os emlékmûnél, és a zuhogó esõ elle-
nére csendben, hosszan emlékeztek a
vérbe fojtott forradalom hõseire.

Hõsök emlékezetére
A vérbe fojtott forradalom áldozataiért gyúltak mécsesek a gyásznapon

KOMOLYAN
KELL VENNI
A BETEGET

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

9. OLDAL

A Nemzetközi Szent György Lovagrend képviseletében Kovács János prior (jobbról) és Szüle László, a
Magyar Honvédség nevében pedig Papp Erika toborzótiszt koszorúzott az I. világháborús emlékmûnél

Pataki Mátyás ügyvezetõ
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Egészségügyi Gondnokság vezetõi állásának betöltésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a 225/2009. (X.29.) szekszár-
di öh. számú határozatával pályázatot
hirdet a fenntartásában mûködõ Egész-
ségügyi Gondnokság  (Szekszárd, Vörös-
marty u. 5.) gondnokság vezetõi  állásá-
nak betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges ve-
zetõi feladatok:

Az Egészségügyi Gondnokság felada-
ta az önkormányzati törvényben meg-
határozott egészségügyi alapellátáshoz
kapcsolódó feladatok ellátása, szolgálta-
tások mûködtetése.

A Szervezeti és Mûködési Szabályzat-
ban meghatározott alaptevékenység
körébe tartozó  háziorvosi szolgálat,
házi gyermekorvosi szolgálat, fogorvo-
si szolgálat mûködésének segítése, a
védõnõi szolgálat, az iskola-egészség-
ügyi szolgálat, az ügyeleti társulás zavar-
talan mûködtetése, tárgyi, személyi és
pénzügyi feltételének biztosítása.

A közalkalmazotti jogviszony idõtar-
tama: a közalkalmazotti jogviszony ha-
tározatlan idõre szól.

A munkakör betöltésének várható

idõpontja: a munkakör legkorábban
2010. január 1. napjától tölthetõ be.

Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idõ.

Illetmény és juttatások: a kinevezés
és az illetmény megállapítása a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint az e törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 356/2008.
(XII.31.) Korm. rendelet szerint törté-
nik.

Pályázati feltételek:
1. Egészségügyi fõiskolai végzettség,
2. Magyar állampolgárság,
3. Cselekvõképesség, büntetlen elõ-

élet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
1. Egészségügyi területen szerzett

legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.
2. Pénzügyi, gazdasági szakirányú

felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõ-
fokú iskolai végzettség és emellett leg-
alább államháztartási (költségvetési)
mérlegképes könyvelõi képesítés, vagy
külön jogszabályban meghatározott,
államháztartási ismereteket tanúsító
képesítés.

3. OEP finanszírozás ismerete.
A pályázathoz csatolni kell:
1. Részletes szakmai önéletrajz
2. A szakirányú és egyéb végzettsé-

get igazoló oklevelek másolatát.
3. Három hónapnál nem régebbi ha-

tósági erkölcsi bizonyítvány (amennyi-
ben a pályázat benyújtási határidejéig
nem érkezik meg, úgy az erkölcsi bizo-
nyítvány igénylését igazoló szelvény)

4. A pályázó - Egészségügyi Gond-
nokság mûködtetésével kapcsolatos el-
képzeléseket tartalmazó szakmai prog-
ramja

5. A pályázó nyilatkozatát, melyben
hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pá-
lyázat elbírálásában résztvevõk, vala-
mint a közgyûlés megismerhesse, illet-
ve abba betekinthessen.

A pályázat beérkezésének határide-
je: a Kormányzati Személyügyi Szolgál-
tató és Közigazgatási Képzés Központi
internetes oldalán való megjelenést kö-
vetõ 30 napon belül.
(www.kszk.gov.hu)

A pályázat megjelenik az Egészség-
ügyi Közlönyben, Szekszárd Megyei Jo-

gú Város honlapján, valamint a Szek-
szárdi Vasárnapban is.

A pályázat benyújtásának helye:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Polgármesteri Titkár-
ság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A pályázat benyújtásának módja: a
pályázatot Horváth István Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez
címzetten zárt borítékban, postai
úton, vagy személyesen (hétfõ-csütör-
tök: 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-
14.00 óráig) 1 példányban kell benyúj-
tani. A borítékon kérjük nyomtatott
nagybetûkkel feltüntetni a "Pályázat-
Egészségügyi Gondnokság" jelzést.

A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokat az e célra megvá-
lasztott Ideiglenes Bizottság vélemé-
nyezését követõen Szekszárd MJV Köz-
gyûlése bírálja el legkésõbb a vélemé-
nyezést követõ elsõ közgyûlésen. 

A kiíró az eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázó az általa benyújtott pályá-
zattal összefüggésben szerzõi jogdíjra
és egyéb díjazásra nem tarthat igényt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési Elszámoló Szervezete Igazgató munkakör betöltésére

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992- évi XXXIII. Tör-
vény 23. § (1) bekezdése, valamint a
226/2009. (X.29.) szekszárdi öh. számú
határozata alapján pályázatot hirdet a
fenntartásában mûködõ Költségvetési El-
számoló Szervezet (Szekszárd, Bezerédj
u. 2.) igazgatói állásának betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges ve-
zetõi feladatok:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata által mûködtetett intézmé-
nyek gazdasági tevékenységének teljes
körû, önálló felelõs irányítása, és a
pénzügyi feladatok ellátása. A költség-
vetésben rendelkezésre álló pénzügyi
fedezet szakszerû felhasználásának, az
intézmény mûködõképességének biz-
tosítása, költségvetési beszámolók, je-
lentések elkészítése: éves költségvetési
koncepció, költségvetés, féléves, há-
romnegyed éves tájékoztató és zár-
számadás elkészítése. Pótelõirányzatok
folyamatos figyelemmel kísérése. Pénz-
ügyi-gazdasági jogszabályok folyama-
tos figyelemmel kísérése, betartása és
betartatása. Pénzügyi-gazdasági sza-
bályzatok készítése és karbantartása.
Az alapító okiratokban meghatározott
feladatok ellátásának pénzügyi lebo-
nyolítása. Együttmûködés a fenntartó-
val (önkormányzat) ill. az intézmények
vezetõivel. A gazdálkodási tevékenység
szakszerû végzésének és a technikai

munkatársak munkájának szervezése.
Az intézmény gazdálkodásának és
pénzügyeinek irányításával és ellenõr-
zésével járó teljes feladatkör ellátása.
Ennek fõbb részei: könyvelés, pénztári
feladatok, pénzügyi érvényesítés, nor-
matíva igénylés és elszámolás, kapcso-
lattartás, pályázatok lebonyolítása, el-
számolása, jogszabálykövetés, intézmé-
nyi munkaügyi feladatok, gazdálkodás-
szervezés és javaslattétel.

A közalkalmazotti jogviszony idõtar-
tama: a közalkalmazotti jogviszony ha-
tározatlan idõre szól.

A munkakör betöltésének idõpont-
ja: a munkakör legkorábban 2010. janu-
ár 1. napjától tölthetõ be.

Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idõ.

Illetmény és juttatások: a kinevezés
és az illetmény megállapítása a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény, valamint az e törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 77/1993.
(V.12.) Kormányrendeletben elõírtak-
nak megfelelõen történik.

Pályázati feltételek:
1.) pénzügyi, gazdasági szakirányú

felsõfokú iskolai végzettséggel, vagy
felsõfokú iskolai végzettséggel és emel-
lett legalább államháztartási (költségve-
tési) mérlegképes könyvelõi képesítés-
sel, vagy külön jogszabályban meghatá-
rozott, államháztartási ismereteket ta-
núsító képesítéssel kell rendelkeznie. A

gazdasági vezetõnek szerepelnie kell a
számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 151. § (3)-(5) be-
kezdése szerinti nyilvántartás valame-
lyikében, továbbá rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító enge-
déllyel (igazolvánnyal),

2.) Költségvetési intézménynél szer-
zett szakmai tapasztalat, legalább 5
éves szakmai gyakorlat,

3.) Cselekvõképesség, magyar állam-
polgárság,

4.) Büntetlen elõélet
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- államháztartási területen szerzett

legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.
- együttmûködési képesség és szer-

vezõkészség.
A pályázathoz csatolni kell:
1.) Részletes szakmai önéletrajzot
2.) A szakirányú és egyéb végzettsé-

get igazoló oklevelek másolatát
3.) Három hónapnál nem régebbi

hatósági erkölcsi bizonyítványt
(amennyiben a pályázat benyújtási ha-
táridejéig nem érkezik meg, úgy az er-
kölcsi bizonyítvány igénylését igazoló
szelvény)

4.) A pályázó - Költségvetési Elszá-
moló Szervezet mûködtetésével kap-
csolatos - vezetõi elképzeléseit tartal-
mazó terv

5.) a pályázó nyilatkozatát, melyben
hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pá-
lyázat elbírálásában résztvevõk, vala-

mint a közgyûlés megismerhesse, illet-
ve abba betekinthessen.

A pályázat beérkezésének határideje:
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzés Központ
internetes oldalán való megjelenést kö-
vetõ 30 napon belül. (www.kszk.gov.hu)

A pályázat megjelenik Szekszárd Me-
gyei Jogú Város honlapján, valamint a
Szekszárdi Vasárnapban is.

A pályázat benyújtásának helye:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Polgármesteri Titkár-
ság, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A pályázatok benyújtásának módja:
a pályázatot Horváth István Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez
címzetten zárt borítékban, postai úton
vagy személyesen (hétfõ-csütörtök:
8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-14.00
óráig) 1 példányban kell benyújtani. 

A borítékon kérjük nyomtatott
nagybetûkkel feltüntetni a "PÁLYÁZAT
- KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÓ SZER-
VEZET" jelzést.

A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokat Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Közgyûlése bírálja el
legkésõbb a pályázat véleményezését
követõ elsõ közgyûlésen.

A kiíró az eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázó az általa benyújtott pályá-
zattal összefüggésben szerzõi jogdíjra
és egyéb díjazásra nem tarthat igényt.



„A sajtón keresztül is kérem a
szocialistákat, hagyjanak fel a
polgármesteri hivatal és az ön-
kormányzati cégek támadásától,
és a médiát se rángassák bele a
politikai csatározásokba. Ezek
ugyanis akadályozzák a színvona-
las szakmai munkát, sok felesle-
ges energiát kötnek le, és ennek
elsősorban a városlakók láthat-
ják kárát” – fogalmazott Szek-
szárd alpolgármestere szerdán 
a médiák képviselői előtt.

F. L.

Ács Rezsõ azt kérte az ellenzéktõl, hogy
politikai tartalmú megjegyzéseiket cí-
mezzék a városvezetésnek, és a köz-
gyûlésen hozzák azokat elõ, ne a testü-
leti ülést megelõzõ vagy azt követõ saj-
tótájékoztatóikon. „Olyan helyszíne-
ken támadnak bennünket, ahol nincs
módunk érveinket elmondani, az el-
hangzottakkal vitatkozni, ráadásul sok
esetben az adott témákban a közgyûlé-
sen egész másként nyilatkoznak, mint
ezeken a tájékoztatókon.”

Mint ismeretes, az október végi
közgyûlésen az alpolgármester kezde-
ményezte Tóthi Jánosnak (MSZP), a
pénzügyi bizottság elnökének fel-
mentését azzal az indokkal, hogy a
képviselõ – szándékosan vagy tájéko-
zatlanságból – valótlan költségvetési
adatokkal félrevezette a közvéle-
ményt. Ács Rezsõ ennek alátámasztá-
sára tényszerûen, jegyzõkönyveket és

önkormányzati
rendeleteket be-
mutatva felsorol-
ta az elmúlt fél
év MSZP sajtótá-
jékoztatóin el-
hangzott téves,
bizonyíthatóan
nem valós adato-
kat, és határozot-
tan cáfolta, hogy
milliárdos lyuk lenne a költségvetés-
ben, és hogy 100 millió forinttal több
lenne a bérkiadás. Mint mondta, ép-
pen ellenkezõleg: több mint 130 mil-
lió forint az elsõ félévi bérmegtakarí-
tás az önkormányzatnál.

Az elmúlt hónapok tapasztalatai
alapján állította, hogy a hivatalt, az
önkormányzat gazdasági társaságait
és a sajtót is igyekeznek berántani a
szocialisták a politikai térbe. Mint
mondta, úgy látszik, megkezdõdött a
választási kampány, bár ezek a jelen-
ségek már nem újkeletûek. Emlékez-
tetett: tavaly az önkormányzati cége-
ket támadták élesen, szeptemberben
a még tavasszal elfogadott zárszám-
adási rendelet adatait magyarázták
félre. Legutóbb pedig Tóthi János az
általa jegyzett cikkben azt állította
többek között, hogy tavalyról 435
millió forint kifizetetlen számlát ho-
zott át a város 2009-re. Ács Rezsõ sze-
rint fontos, hogy egy politikus valós
adatokat közöljön, kiváltképp, ha a
Pénzügyi Bizottság elnöke az illetõ. A
2008 nyarán fennálló tartozás volt

435 millió, ám ennek csak egy része
volt lejárt idejû, míg a 2009-es év azo-
nos idõszakában ez az összeg 187
millió forint volt. „A számok téves is-
merete vagy szándékos félremagyará-
zása külön-külön is igazolja az elnök
úr visszahívását” – mondta Ács Re-
zsõ, majd bemutatta a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság együttes ülésé-
rõl készült jegyzõkönyvet, amelyet
Tóthi János kézjegyével hitelesített. A
bizottság elnöke által elmondottakat
ezen okirat is megcáfolta.

Az alpolgármester megjegyezte:
nem igaz, hogy 20 éves szokásjogot
rúgnának fel, hiszen a Pénzügyi Bi-
zottság elnöki posztjára a közgyûlési
határozatnak megfelelõen továbbra is
az ellenzéki párt jelölhet képviselõt.
Egyúttal emlékeztetett arra, hogy a
szocialisták valóban felrúgták ezt a
szokásjogon alapuló megállapodást,
hiszen 2002 és 2006 között éppen
azért nem volt a pénzügyi bizottság-
nak külsõs tagja, mert az akkori
MSZP-SZDSZ többség az ellenzék je-
löltjét nem szavazta meg.

„Várható volt, hogy elõbb-utóbb az
országgyûlési képviselõjelöltek közül
is belép valaki a kampányba, mint
ahogy azt dr. Harangozó Tamás me-
gyei MSZP-elnök meg is tette. Meg-
nyilatkozásai azonban azt mutatják,
hogy vagy nincs tisztában a városi
helyzettel, vagy párttársai tájékoztat-
ták félre az önkormányzattal kapcso-
latos tényekrõl, hiszen a sajtótájékoz-
tatón általa elmondottak köszönõ vi-

szonyban sincsenek a valósággal” –
mondta Ács Rezsõ.

Az elmondottakat Kerekes Csaba
frakcióvezetõ azzal egészítette ki,
hogy szívesen ütköztetik véleményei-
ket, de vitázni csak a közgyûlésen és
kizárólag az egzakt tények ismereté-
ben hajlandóak. Kõvári László gazda-
sági bizottsági elnök emlékeztetett: a
városvezetés az elmúlt három évben
szigorú gazdálkodással elérte, hogy az
1,3 milliárd forintos hiánnyal átvett
költségvetést stabilizálta. Tette mind-
ezt annak ellenére, hogy idén 300 mil-
lió forinttal kevesebb állami támoga-
tást kapott a város, s a többek között
Halmai Gáborné MSZP-s városi frak-
cióvezetõ, országgyûlési képviselõ ál-
tal is megszavazott 2010-es költségve-
tés várhatóan újabb 300 milliót húz ki
Szekszárd zsebébõl.

Ács Rezsõ megjegyezte: a város jö-
võ évi költségvetésének tervezésekor
újabb nehézséggel szembesülnek
majd. Az eddig az önkormányzat adó-
osztálya által beszedett iparûzési adót
ugyanis a cégeknek 2010-tõl az APEH-
hez kell befizetniük, de hogy az adóhi-
vatal azt hány hét, vagy hónap csú-
szással utalja tovább a város kasszájá-
ba, erõsen kérdéses...

Az alpolgármester végül kinyilvání-
totta azon reményét, hogy a kampány
során a továbbiakban a szocialisták is
tartózkodni fognak a hasonló meg-
nyilvánulásoktól, a tények félremagya-
rázásától, és részükrõl ezzel az ügyet
szeretné lezárni.
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Ács Rezsõ

A politikai vitáknak a közgyûlésben a helyük
Ács Rezsõ szerint a szocialisták már a polgármesteri hivatalt és a sajtót is támadják

Hatékonyabb mûködés,
minõségi ügyintézés

nMegkezdõdött az Államreform Ope-
ratív Program (ÁROP) keretében meg-
valósuló szervezetfejlesztés a szekszár-
di polgármesteri hivatalban. A fejlesz-
tés célja az ügyintézés minõségének
növelése, az önkormányzat mûködé-
sének hatékonyabbá tétele elsõsorban
a döntési folyamatok, jogkörök újra-
gondolásával, a pénzügyi tervezés fo-
lyamatának áttekintésével. A projekt
eredményekép-
pen javul az ön-
kormányzat által
nyújtott közszol-
gáltatások minõ-
sége részint azál-
tal, hogy jó gazda-
ként felügyeli az
intézményeit, ré-
szint pedig a nyúj-
tott közszolgálta-
tások minõségét
mérõ standardi-
zált technikák al-
kalmazásával.

Egyre többen választják az adóbe-
vallás elektronikus módját, s ennek
megfelelve Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata tovább egyszerû-
síti az ügyintézést. Az E-adó rendszer
továbbfejlesztésével és az ügyfélkapu
kapcsolat kialakításával hatékonyab-
bá válik a már jelenleg is mûködõ
rendszer. Az internetrõl letöltött ûrla-
pokat nem kell kinyomtatni, hanem

azokat kitöltve
elektronikusan
b e k ü ld h et õ k ,
amit a rendszer
automatikusan
nyugtáz. Termé-
szetesen min-
denkinek, aki a
jövõben igénybe
szeretné venni
az E-adó szolgál-
tatásokat, ügyfél-
kapus regisztrá-
cióval kell ren-
delkeznie.

n Míg 2006-ban 1 milliárd 640 mil-
lió forintot, addig 2009-ben már
csak 1 milliárd 388 millió forint ál-
lami támogatást kapott közoktatás-
ra Szekszárd városa. Csaknem 300
millió forint a csökkenés, de a jövõ
évet tekintve újabb, 157 milliós lefa-
ragás várható – közölte az adatot
Horváth István, aki a pedagógus
szakszervezet városi bizottságának
meghívására tartott elõadást a
Garay János Gimnáziumban.

Válaszolt azokra a kérdésekre is,
melyeket a jelenlévõ óvónõk, taní-
tók és tanárok elõzetesen írásban
tettek fel. A fórumon – melyen Kis-
takács Jánosné, a PSZ városi titkára
köszöntötte a megjelenteket –
hangsúlyosan kapott szerepet a
költségvetés és közoktatás kapcso-
lata. A megyeszékhely polgármeste-
re, úgy is mint országgyûlési képvi-
selõ, elõrebocsátotta, hogy az or-

szág büdzséjét november végén fo-
gadja el a parlament, így pontos szá-
mok még nem ismeretesek: az vi-
szont köztudott, hogy nem enyhül
a megszorítások ereje. Fülöpné
Szûcs Mária, a PSZ megyei szerveze-
tének elnöke az elõadónak átnyúj-
tott egy felhívást: ebben a szakszer-
vezet azt kéri a képviselõktõl, hogy
ne szavazzák meg az oktatásügy te-
rén tervezett elvonásokat. Sz. Á.

Horváth István polgármester

Egyre kevesebb pénzbõl
kell színvonalasan oktatni



Az Esélyek Háza nagytermébe
hívta meg szerda délutánra a
szekszárdi Csiga-Biga Mozgás-
és Képességfejlesztő Alapítvány
az autista gyermekeket nevelő
szülőket és pedagógusokat tré-
ninggel egybekötött előadásra.

V.H.M.

Az alapítványt képviselõ Tóth
Józsefné megosztotta velünk a gon-
dot, miszerint sem Szekszárdon, sem
Tolna megyében segítségért, szak-
mai tanácsokért nincs hova fordulni-
uk az érintetteknek. Hozzátette,
ugyan egy-két hivatal és szervezet
tud adni – például pécsi vagy buda-
pesti – címeket a problémákkal küz-
dõknek. Ám sajnálattal említett egy
olyan intézményt, amelynek munka-
társa oly módon tagadta meg a segít-
séget, hogy még csak az internet „se-
gédkezét” sem ajánlotta fel.

Az elõadást
tartó Szilvásy
Zsuzsannától,
az Autisták 
Országos Szö-
v e t s é g é n e k
(AOSZ) elnöké-
tõl becsült ada-
tot kértünk az
országban élõ

autisták számáról. Sajnos, erre nincs
adatuk, mert az autistákat nem tart-
ják nyilván. Éppen ezért igyekeznek
minél több helyen segítséget adni.
Tavaly pályázati pénzbõl például hat
helyszínen voltak, jövõre egy or-

szágjáró turnét terveznek. Ezekkel
az AOSZ legfõbb célja: információt
adni az autizmussal kapcsolatban,
különös tekintettel arra, hogy hova
fordulhatnak gondjaikkal a szülõk
és a pedagógusok. Legcélraveze-
tõbb a megfelelõ információs bázis-
sal rendelkezõ AOSZ-t felkeresni
(zsuzsanna.szilvasy@gmail.com,
info@esoember.hu), ahol megtud-
ható, melyik (közeli) megyében ho-
va fordulhatnak. Kiemelte a szakem-
ber, hogy hozzánk legközelebb Pé-
csen van diagnózis centrum. Amúgy
e központokkal szoros kapcsolatot

tart fenn az AOSZ, s rajta keresztül
igyekeznek elérni az érintett csalá-
dokat, hogy arra irányuló tréninget
adjanak nekik, miként küzdhetnek
meg ezzel a bajjal, milyen jogi segít-
ségeket kaphatnak.

A 2010-es kampány – amely mö-
gött a Média Unió áll, s bevonták az
AOSZT is – arról szól majd, hogy
minél többet tudjon meg az egész
társadalom az autizmusról azzal a
céllal, hogy minél korábban felis-
merjék a bajt. Szilvásy Zsuzsanna
kérdésünkre elmondta, két és há-
rom év között derülhet ki az

autizmus. Az elsõ figyelmeztetõ tü-
net, ha a gyermek nem kezd el be-
szélni, bár ez más problémákat is
jelezhet. A másik jel, hogy a kicsi
nem reagál szülei közeledésére: el-
utasítja az ölelést, nem bújik család-
ja tagjaihoz. Emellett nem a meg-
szokott formában játszik a játékai-
val, például az építõkockát nem
függõlegesen, hanem vízszintesen
rakosgatja, illetve amit lehet, azt
pörget. A hároméves gyermeknek
nincs igénye az óvodai közösségre,
még a jó képességû autista gyer-
mek sem vesz részt a közös játékok-
ban, inkább egyedül fut körbe-kör-
be az óvoda udvarán.

Vajon az az autista gyermek, aki-
vel szakemberek is, sõt odahaza is
megfelelõen foglalkoznak, tehetsé-
gébõl adódóan élhet-e teljes életet?
A válasz egyértelmû igen, hozzáté-
ve, hogy aki minél elõbb és minél
jobb specifikus segítséget kap, az
nagy valószínûséggel élhet felnõtt
korában önálló és teljes életet. Le-
hangoló arány, de az utóbbi körbe
az autisták mintegy tíz százaléka tar-
tozik. Szilvásy Zsuzsanna hozzátet-
te, hogy míg tíz-húsz évvel koráb-
ban az autizmus nagy arányban ér-
telmi fogyatékossággal is párosult,
mára viszont egyre több olyan gye-
reket diagnosztizálnak, akinek
nincs semmilyen más akadályozott-
sága, „csak” autizmusa. Õk – megfe-
lelõ segítséggel – már sokkal jobb
eséllyel kapcsolódnak az oktatási
rendszerbe, s illeszkednek be a tár-
sadalomba.
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Elõadás autista gyerekeket nevelõknek
Pécsett mûködik diagnózis centrum - Kampány indul a betegség széles körû megismertetésére

Természeti értékeink
védelmében

nEgyütt járõröznek a rendõrök, a pol-
gárõrök, a közterület-felügyelõk, az er-
dészek és a vadõrök.

Az elmúlt évek során sajnálattal ta-
pasztalták a szakemberek, hogy a fû-
tési szezon kezdetén, de késõbb is
egyre gyakrabban bukkantak föl az
alkalmi tüzelõanyag-árusok, s fõként
idõs embereknek kínálták meleget
adó portékájukat. Sajnos gyakran be-
csapták, megkárosították vásárlóikat,
mivel nem a megállapodott minõsé-
gû és mennyiségû – feltehetõen bûn-
cselekménybõl származó – fát szállí-
tottak nekik.

A rendõrség bûnmegelõzési mun-
kája során folyamatos figyelmet for-
dít környezetünk károsítását, pusztí-
tását okozó bûncselekmények a visz-
szaszorítására, mint az orvvadászat, a
falopás, az illegális fakitermelés és
fakereskedelem. 

Hogy a felsorolt területeken való-
ban komoly eredményeket érjenek
el, az érintett szervezetek és cégek a
közelmúltban együttmûködési meg-
állapodást kötöttek. A feladat még
hatékonyabb ellátása érdekében a
Bács-Kiskun, a Baranya és a Tolna
megyei, valamint a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság együttmûködési
megállapodást kötött a Gemenci Er-
dõ- és Vadgazdaság Zrt.-vel.

Ezután együtt járõröznek a rend-
õrök, a polgárõrök, a közterületi
munkások, az erdészek és a vad-
õrök. Természetesen számítanak a
lakosság segítségére, pontosabban
azokra a bejelentésekre, amelyek
támpontot nyújtanak az ellenõrzõk-
nek az illegális fakitermelõk vagy
éppen az orvvadászok „ténykedésé-
re”, annak helyszíneire.

- hm -

Szilvásy Zsuzsanna 

Az az autista gyermek, akivel szakemberek is, sõt odahaza is meg-
felelõen foglalkoznak, tehetségébõl adódóan élhet teljes életet
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Bulizz együtt a világgal!
n „Bulizz együtt a világgal!, ez a jelsza-
va annak a diszkó programnak, ame-
lyet november 28-án rendezünk meg
a Szekszárd Városi Sportcsarnokban” –
mondta el Ambrus Anikó, az esemény
sajtófõnöke. 
Mi is ez az eWORLD DJ SHOW?

Ambrus Anikó: Globális megem-
lékezés a Pop Királyáról, Michael
Jacksonról. Azt azonban tudni kell,
hogy ez a diszkó program nem retro.
A világ minden táján megrendezik az
eseményt, többek között New York-
ban, Tokióban, Varsóban, Los Ange-
lesben és kis városunkban is. Az ötlet
alapvetõen magyar gondolat, ezért
nagyszabású programot szeretnénk,
emiatt választottunk nagy helyszínt.
Mi a különlegessége a diszkónak?

A. A.: November 28-án elképzelése-
ink szerint megtöltjük a városi sport-
csarnokot. A helyszí-
nen 50 külföldi és ma-
gyar DJ pörgeti majd a
lemezeket, négy terem-
ben. Az összes résztve-
võ klubban zajló ese-
mény élõben meg-
tekinthetõ a hiva-
talos weboldalon. Az
eWORLD ROOM elne-
vezésû stage-ben élõ-
ben kapcsoljuk a külön-
bözõ klubok történése-
it, képben és hangban
is, így tulajdonképpen a

külföldön zajló partikban érezhetjük
magunkat.
Mit kell tudni a fellépõkrõl, a stílu-
sokról?

Pál Zoltán (DJ Zee): A különbözõ
termekben minden elektronikus zenei
ínyenc találhat kedvére valót a house,
funkhouse, techno, minimal és deep
zenéktõl kezdve, az elektro, hiphop,
breakbeat témákon át a jazzy hangzáso-
kig. Fellép többek között a rendkívül
népszerû Badgirls csapata, a producer
páros Yvel & Tristan, Pöli, Kühl és
Naughty Nora is. Ellátogat hozzánk 
Hollywoodból Dj Mahli és Rio de Janei-
róból pedig Eddy Luna. Magyarország
sztár DJ-i, Newl, Sterbinszky és Flower
is itt lesznek. Mellettük mutathatják
meg tudásukat a tehetséges helyi fiata-
lok is, akik megérdemlik a bizonyítási
lehetõséget a rendezvényen. (x)

Ambrus Anikó és Pál Zoltán (DJ Zee)

Akcióban a flotilla
Kilencszáz liter szemetet gyûjtöttek a Sión

Október 26-án a Siót takarította a
Clark Ádám Flottilla Egyesület tizen-
két önkéntese, valamint négy helyi
horgász. Az akció során kenukkal
ereszkedtek le a vízen, és közben zsá-
kokba szedték az úszó hulladékokat.
Sok sörösdobozt, ásványvizes palac-

kot gyûjtöttek össze a résztvevõk, de
találtak hûtõt is!

A közel 900 liter szemét szállítását
és a szemétgyûjtéshez szükséges zsá-
kokat és kesztyûket a „Szépítsük
együtt Szekszárdot!” program bizto-
sította.

A Clark Ádám Flotilla önkéntesei a vízen

Tudomány hete a Garayban
Országos anyanyelvi versenyt is rendeztek

n Immár harmadik alkalommal adott
otthont a Tudomány hete programja-
inak a Garay János Gimnázium. Idén
három napot szenteltek a természet-
és kettõt a humán tudományoknak.

Heilmann Józsefné, az intézmény
igazgatója lapunk kérdésére elmond-
ta: az immár hagyományos rendez-
vénynek több célja is van. Az egyik,
hogy a tanórán kívüli ismeretszerzést
szolgálja, arra ösztönöz. A nagyszüne-
tekben híres tudósokról hallhattak a
gimnázium tanulói, pénteken többek
között Perczel Mórról. A Tudomány
hete ezenkívül lehetõséget biztosít a
bemutatkozásra megyei, illetve orszá-
gos versenyeken sikerrel szerepelt
kutató-diákok számára.

A program idén bõvült: csütörtö-
kön a „Magyar Nyelv Éve 2009” orszá-
gos kezdeményezéshez csatlakozva
színvonalas elõadások mellett a Lázár
Ervin anyanyelvi verseny országos
döntõjét is itt rendezték. A gyõzelmet
Nagykanizsa szerezte meg a házigaz-
da Garay csapata elõtt.

Az öt nap alatt számos szakember
elõadását hallgathatták az érdeklõ-
dõk, így többek között Both Elõd csil-

lagász-ûrkutatóét. Dr. Cseh Judit
belgyógyász-infektológus Láthatatlan
ellenségeink, a vírusok címmel tar-
tott beszámolót, dr. Daczi Margit ny.
fõiskolai adjunktus a nyelvi humort
vette górcsõ alá, míg dr. Töttõs Gábor
fõiskolai docens, helytörténész 1848-
49-es Tolna megyei történetekbõl
szemezgetett. Az intézmény tanárai
közül Pápai János Szex-szerelem-
házasság a biológiában címmel tar-
tott elõadást, míg Heilmann József
Kazinczy Ferencrõl, a nyelvújító iro-
dalmárról értekezett.

A gimnázium diákjaitól hallhat-
tunk többek között légköroptikai je-
lenségekrõl (Bencze Krisztina-
Visontai Flóra), a vitorlázás fizikájá-
ról (Szemes Bence), Jannus Panno-
nius munkásságáról (Barsi Kata).
Árvai Levente és Keller Kristóf tol-
mácsolásában megtudhattuk, Oko-
sak-e a patkányok, míg Ács Boróka A
biológiai védekezés kockázatai, a
Harlekinkatica címmel tartott elõ-
adást, Fauszt Alexandra pedig a Szek-
szárdi-dombságon végzett izolátum-
dinamikai vizsgálatok eredményei-
rõl adott számot.
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„Jó lenne egy nyugodtabb élet...”
Tízéves a RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

A Szent Erzsébet Karitász Alapít-
vány RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálata október 28-án, egész
napos szakmai konferenciával ün-
nepelte meg fennállásának 10. év-
fordulóját, a régi vármegyeháza
dísztermében. 

Sas Erzsébet

A tartalmas program már egy nappal
korábban, október 27-én reggel elkez-
dõdött, amikor a Belvárosi Római Ka-
tolikus Templomban szentmisét adtak
a szenvedélybetegekért és hozzátarto-
zóikért. 

Másnap az ünnepi konferencián a
Vármegyeháza díszterme zsúfolóság
megtelt. Mayer Mihály megyés püs-
pök megnyitó beszédében a szenve-
délybetegség leküzdésének két fontos
kritériumáról beszélt: a hitrõl és az
erõrõl. Kiemelte a RÉV nehéz és áldá-
sos munkáját, s örömmel említette
meg a 10 évvel ezelõtti megnyitót a
Munkácsy utcában. A RÉV köszönetet
mondott a püspök úrnak, aki felismer-
te a karitászban folyó munka fontossá-
gát és azt messzemenõkig támogatta
és támogatja. Engedélyezte az egyházi
tulajdonban lévõ Munkácsy utcai in-
gatlan bérleti díj nélküli használatát 30
évre, ezzel is segítve a szenvedélybete-
geket és családtagjaikat.

Köszöntõt mondott dr. Haag Éva,
Szekszárd alpolgármestere is, aki
hangsúlyozta: minden embernek jo-
ga van a teljes életre, s arra, hogy tud-
ja, kire számíthat, ha bajban van. A
szenvedélybetegek és családtagjaik
bátran és bizalommal fordulhatnak a
RÉV munkatársihoz, mert az elmúlt
10 esztendõ bizonyította, hogy mun-
kájukat szakmailag, emberileg a leg-
magasabb színvonalon végzik, s ezzel
nagy terhet vesznek le az önkor-
mányzat válláról, szakmai és anyagi

tekintetben egyaránt. A RÉV is köszö-
netet mondott az önkormányzatnak
az évente nyújtott anyagi támogatá-
sért, a szenvedélybeteg ellátás Szek-
szárdon való megszervezéséért, fej-
lesztéséért, a 2005-ben történt tetõ-
tér beépítéshez nyújtott 2 millió fo-
rint támogatásért.

Dr. Széchenyi Attila, a megyei ön-
kormányzat Szociális és Egészségügyi
Bizottságának elnöke a RÉV-nek a tár-
sadalomban betöltött fontos szerepé-
rõl beszélt.

A köszöntõk után Kálóczi Andrea,
a RÉV intézményvezetõje elõadásá-
ban részben visszatekintett az elmúlt
egy évtizedre, részben a jelen felada-
tok megvalósítását vetítette a hallga-
tóság elé, részben a jövõ legfonto-
sabb céljait vázolta fel. Az elõadás
után megható pillanatok következ-
tek. A Szent Erzsébet Karitász Alapít-
vány Kuratórium elnök asszonyának,
dr. B. Tóth Mihályné dr. Pasztarak Er-
zsébetnek, valamint a karitász két se-
gítõ tagjának, dr. Bíró Zsuzsannának
és Szegõné Nyakas Eszternek mon-
dott köszönetet Kálóczi Andrea a
RÉV mûködésében nyújtott lelkiis-

meretes, önzetlen, folyamatos, segít-
ségért. Ezt követõen a kuratórium
elnökasszonya köszönte meg Kálóczi
Andreának a fáradhatatlan, állandó
megújulást, folyamatos kihívást jelen-
tõ kiváló munkáját, kollégái pedig az
útmutatást, a segítséget, az együtt-
gondolkodást. 

Portörõ Péter, az SZMM Nemzeti
Kábítószerügyi Koordinációs Igazga-
tóság igazgatója elõadása (A RÉV szol-
gálatok helye, szerepe a hazai szenve-
délybeteg- ellátásban) után a program
a RÉV-hez forduló szenvedélybetegek
által írt önvallomásokkal zárult, me-
lyeket az ünnepi konferencia moderá-
tora olvasott fel, s melyekben a külön-
bözõ korú, nemû, és különbözõ szen-
vedélybetegségben szenvedõk arról
írtak, milyen úton kerültek kapcsolat-
ba a RÉV munkatársaival, mennyi se-
gítséget kaptak, miként változott meg
jövõképük, életük a RÉV-vel való talál-
kozásuk után. 

Rövid szünet után Jakus Ottó lel-
kész a Katolikus Alkoholistamentõ
Szolgálatról beszélt. Elõadása – melyet
idõnként egy-egy imával, bibliai idé-
zettel, gitármuzsikával színesített –

szólt az emberi felelõsségrõl, a hit ere-
jérõl, a közös akarat gyõzelmérõl. A
RÉV köszönetet mondott Jakus Ottó-
nak, hogy a katolikus egyházon belül
felvállalta a szenvedélybetegek gyó-
gyítását, hogy ötleteivel, javaslataival,
építõ szavaival segíti munkájukat,
hogy hitével, életével mintául szolgál
a szenvedélybetegek a hozzátartozók
és s szenvedélybetegeket segítõk
elõtt. A lelkész elõadását követõen há-
laadást tartott.

A programsorozatot nagy érdeklõ-
dés kísérte, 140 fõ vett részt a jubileu-
mi konferencián, akik között helyi in-
tézmények szakemberei, egészség-
ügyi, bûnügyi szervezetek képviselõi,
több regionális és országos intéz-
mény képviselõje, az egyházak képvi-
selõi, szerfogyasztók, hozzátartozók
is ott voltak. Az ünnepség jól szerve-
zett, bensõséges volt, ahol a humor
mellett a könnyek is megjelentek.
Nem mindennapi konferencia az,
ahol jelen vannak azok, akikért dol-
goznak, s egyenrangú félként vesz-
nek részt, osztozván az elért eredmé-
nyekben, az ünnep örömében. 

A RÉV munkatársai ezt a napot
nem önmaguk ünnepeltetésére szer-
vezték, hanem köszönetet kívántak
mondani mindazoknak, akik segítet-
ték és segítik munkájukat. Sajnos egy-
re nagyobb szükség van rájuk, egyre
többen számítanak arra a munkára,
amit a RÉV munkatársai nagy empáti-
ával, szakmai elhivatottsággal, lelkiis-
meretesen végeznek, mert tudják,
emberi életeket menthetnek és men-
tenek meg. 

A konferencia végén Mayer Mihály
megyéspüspök a jubileumi ünnepség
minden résztvevõjét püspöki áldás-
ban részesítette. A program közös sé-
tával zárult, ahol a résztvevõk megte-
kintették a Munkácsy utcai intéz-
ményt.

Nagy érdeklõdés kísérte az ünnepi programot

Koncerttel emlékeztek Liszt Ferencre
nAz 1973-ban Budapesten megalakult
Liszt Ferenc Társaság egyik alapító tag-
ja a városunkban élõ zongoramûvész,
Husek Rezsõ, aki 1976-ban életre hívta
a Társaság Szekszárdi Csoportját is.
Céljuk: a városban meglévõ Liszt-emlé-
kek ápolása, a komponista mûvészeté-
nek népszerûsítése. 2009. november
3-án 33. alkalommal rendezték meg kö-
zösen a Mûvészetek Házával a Liszt Em-
lékestet, amelyet minden évben a zene-
szerzõ születésnapja - október 22. - kö-
rüli idõben tartanak.

Liszt Ferenc a XIX. század egyik leg-
nagyobb zeneköltõje, minden idõk
egyik legragyogóbb zongoramûvé-
sze. Rendkívül termékeny alkotó. Mû-

veinek nagy részét zongo-
rára írta, eljátszásukhoz
virtuóz technikai tudás
szükséges. Zenei munkás-
sága kiterjedt zenei átirat-
ok készítésére is, emellett
rengeteg esszét írt például
a zeneszerzõk társadalmi
helyzetérõl, de mûelem-
zéssel is foglalkozott. Mû-
vei a világ minden táján el-
maradhatatlan részei a
koncertprogramoknak.

Augusz Antal meghívására Liszt
négyszer járt városunkban: 1846-
ban, 1865-ben, 1870-ben és 1876-
ban. Szekszárd volt az elsõ kisváros,

ahol érintkezésbe került
a magyar vidéki társada-
lommal, itt ismerte fel,
hogy Magyarországhoz
tartozik, hogy mûveivel a
magyar nemzetet kell
szolgálnia.

Az Emlékest mûsorát a
Zeneiskola egyik tanulója
és mûvész-tanárok adták.
Elsõként Lozsányi Tamás
orgonajátékát hallhattuk;
Bach: c-moll triószonátá-

ját mutatta be. Õt Lányi Péter követte,
aki Liszt mûvet választott, az 5. Ma-
gyar Rapszódiát. Debussy: Álmodozás
címû darabját Puskás Janka (felkészí-

tõ tanára: Nagyné Mártonka Tünde)
játszotta el csellón. A norvég zene-
szerzõ, Svendsen Románc címû hege-
dûmûvét hallhattuk Authné Fuchs
Márta megható elõadásában. Ágos-
tonné Béres Kornélia érzelmekkel te-
li fuvolajátékkal Schumann 2. Román-
cát szólaltatta meg. A programot
Lozsányi Tamás zárta, ezúttal Liszt: Vi-
har címû mûvét zongorázta magas
technikai fölénnyel, hûen bemutatva
a természet változékonyságát. Az est
folyamán zongorán közremûködött
Lányi Péter. A mûsort – a tõle megszo-
kott igényes felkészültséggel –
Csötönyi László vezette.

Lakatos Orsolya

Liszt Ferenc
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Egy állam születése: Izrael 60 éve
Emberi, drámai és megdöbbentõ képek: fotókiállítás a Mûvészetek Házában

Az éltető elem, a víz is hiányzott Je-
ruzsálemből 1948-ban, Izrael állam
megszületésekor – ahogy David
Rubinger fotója mutatja.

Kovács Etelka

A Bécsi Zsidó Múzeum – november 24-
ig a Mûvészetek Házában látható – ván-
dorkiállításának elkészültekor a 60 éves
Izrael történetét 60 képben mutatja be
a bécsi születésû fotóriporter, aki 1938-
ban Palesztinába menekült, és 85 éve-
sen még ma is a Time Magazinnak dol-
gozik. Saját maga válogatta a kiállítás
anyagát több tízezer felvételébõl. Min-
den évet egy-egy képpel jellemez. Min-
dig nála van a fényképezõgépe: „min-
dent látok, és megörökítek” – idézte
Rubingert megnyitó beszédében Ma.
Eva Wosobe, a múzeum munkatársa.

Izrael történetét kevesebb doku-
mentarista jelenet, inkább arcok és
emberi pillanatok, szívszorító képek
mutatják be, miközben Rubinger
egyetlen fontos eseményrõl sem ma-
radt le. 1949-ben a kilátástalannak tû-
nõ jövõbe néz egy kislány a kietlen
magaslatról. Aztán épülnek a városok,
élhetõbbé válik a táj. 1953-ban már
nyoma sincs az 1950-ben látott deko-

ratív, de üres kirakatnak, a szépségver-
seny egy résztvevõje mosolyog a fo-
tón. 1963-ban fiatalok dolgoznak a
Megbékélési programban, '64-ben elõ-
ször látogat Izraelbe pápa, VI Pál. Egy
évvel késõbb Marc Chagall a Knesszet
új épületének padlómozaikját tervezi
erõsen összpontosítva. Aztán fellán-
golnak a harcok, a hatnapos háború,
de 1968-ban már gyerekjáték lett a har-
ci fegyverbõl. A bajtársiasság, önzetlen
segítség képei következnek. 1970-ben

a Fekete Szeptember egy jordán me-
nekültjének kínál vizet Zeevi vezérõr-
nagy a saját kulacsából. 1973-ban a
Jom Kipuri háború sebesült katonája
néz ránk mosolyogva, miközben gon-
doskodik sérült társáról.

Az emeleten látható színes fotók
egy békésebb, derûsebb, modernizá-
lódó világot tükröznek 1978-2007-ig.
Bár itt látható egy mûvészi felvétel az
Oszlói Megállapodás ellen gyújtott
tûzrõl 1993-ból, és egy megdöbbentõ

kép 2003-ból arról, ahogy egy palesz-
tin öngyilkos merénylõt elsõsegély-
ben részesítenek. 2001-ben, amikor
Ariel Sharont miniszterelnökké vá-
lasztották, mindenki boldogan ünne-
pelt körülötte, õ viszont érezte az ez-
zel rá nehezedõ a teher súlyát. 

Ugyanakkor a politikai vezetõk ba-
rátként beengedték Rubingert a hét-
köznapjaikba is. Megjelennek a meg-
békélés képei: 1999-ben a dalai láma
látogatott Izraelbe, 2000-bõl egy ben-
sõséges felvételen láthatjuk II. János
Pált, amint a Siratófalnál imádkozik.
Az ortodox zsidókkal szembeni ellen-
tét enyhülését jelzi már 1986-ban az,
hogy egy nõ, Shoshana Miller rabbivá
válhatott, majd 2007-ben egy haszid
beszélget egy nem hagyományosan
öltözött hölggyel.

A világ elsõ zsidó múzeumának, az
1896-ban alapított Bécsi Zsidó Múze-
umnak a XX. század egyik legjelentõ-
sebb sajtófotósa, az 1977-ben Izrael-
díjjal kitüntetett David Rubinger
munkáiból készített Izrael: 60 év- 60
kép címû a vándorkiállítása Bécs,
Lendva és több magyarországi város
után a 11 éve alakult Szekszárdi Ma-
gyar-Izraeli Baráti Társaság szervezé-
sében érkezett városunkba.

A kiállítás november 24-ig látogatható

Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlésének Mûvelõdési és Oktatási
Bizottsága pályázatot hirdet a városi
fenntartású iskolákban tanuló, tanul-
mányi eredményében kiemelkedõ
mértékû javítást elérõ osztályközös-
ség teljesítményének elismerésére. 

A pályázat tartalma: a 2008/2009.
tanév év végi osztályátlagát a
2009/2010. tanév félévének végéig
legnagyobb mértékben megjavító
osztály elnyeri a „Szekszárd Leg-
szorgalmasabb Osztálya” címet, és
pénzjutalomban részesül, melyet
osztálykirándulásra fordíthatnak.

A pályázat célja: a diákok tanul-
mányi eredményének javítása, vala-
mint jutalmazása.

A pályázók köre: a pályázaton ál-
talános iskola felsõ tagozatos vagy
középiskolás osztályok indulhat-
nak.

A pályázat menete: pályázni lehet
a 2008/2009. tanév végi, valamint a
2009/2010. tanév félévi tanulmányi
osztályátlag megadásával. Az ered-
ményeket az osztályfõnök, valamint
az intézmény vezetõje aláírásával
igazolja.

A támogatás mértéke: a pályáza-
ton elnyerhetõ támogatás mértéke
100 000 Ft.

A támogatás formája: a támoga-
tás formája egyszeri jutalom.

A pályázat beadási határideje:
2010. január 31.

A pályázatok elbírálásának határ-
ideje: Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Mûvelõdési és Ok-
tatási Bizottsága 2010. február 28-ig
dönt a pályázatokról.

Eredményhirdetés: a jutalmat a
Bizottság ünnepélyes keretek kö-
zött 2010. március 20-ig adja át a
nyertes osztálynak.

A pályázatok benyújtásának he-
lye és bõvebb információ: Szek-
szárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Közoktatási, Mûve-
lõdési és Sport Osztály, Kocsis-
Kisantal Orsolya oktatási és pályá-
zati referens

Cím: 7100 Szekszárd, Béla király
tér 8. Tel.: 74/504-122. E-mail:
kocsis-kisantal@szekszard.hu

Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Mûvelõdési és

Oktatási Bizottsága  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tanulj, javíts, nyerj!
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„Fejet hajtani jöttünk…”
11 fehér rózsa, 11 égõ gyertya: szolgálat közben elhunyt rendõrökre emlékeztek 

Szekszárdon, a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság aulájában
október 30-án rendezett kegyele-
ti összejövetelen emlékeztek
meg azokról a rendőrökről, akik
szolgálatteljesítés közben vesz-
tették életüket.

Sas Erzsébet

Az aula falán elhelyezett fehér márvány-
táblára 11 név van felvésve arany be-
tûkkel. Azoknak a rendõröknek a neve,
akik szolgálat közben veszítették el éle-
tüket. A tábla mellett vigyázban álló
rendõrök, a 11 szál fehér rózsa, a 11 szál
fehér gyertya rájuk emlékeztet... 

A néhai kollégák emlékét Kremó
Gyula nyugalmazott rendõr fõtörzs-
zászlós idézte fel, többek között a kö-
vetkezõ gondolatokkal:

„Ismét eljöttünk, hogy fejet hajt-
sunk és emlékezzünk hõsi és szolgála-
ti halottainkra, akiknek emléke szí-
vünkben él. Akik ma még velünk van-
nak, azokat könnyû meglátni, de akik
elmentek, azokat mind nehezebb fel-
idézni. Egyre tudatosabban, egyre
pontosabban kell figyelni az emlékek-
re, hogy lássuk azokat is, akik már nin-
csenek velünk... Mint az elmúlt esz-
tendõkben, úgy ma is eljöttünk, hogy
egy szál virággal, egy meggyújtott
gyertyával tisztelegjünk elõttük, és új-
ra megidézzük emléküket. Újra felol-
vassuk a táblába vésett neveket...”

„A hirtelen és korán jött megvál-
toztathatatlan megtörte, félbeszakí-

totta életüket. Nekik nem adatott
meg, hogy hosszan éljenek azokkal,
akiket szerettek. Nem láthatták felnõ-
ni gyermekeiket, nem sikerült befe-
jezniük valamit, amit érdemes tisztes-
séggel befejezni. Kollégáink voltak va-
lamennyien. Fejet hajtani jöttünk
elõttük, akik kipróbálták, átélték a
rendõri mindennapok nehézségeit,
örömeit, bánatait. Egy életformát él-
tek õk, a rendõrökét, ki-ki a rá kisza-
bott ideig. Fájó az emlékezés, még ak-
kor is, ha közben évek, évtizedek tel-
tek el. Rájuk emlékezünk, akik helyett
egyszer csak a fájdalmas hír érkezett.
Életük, vágyaik, terveik, kétségeik és
sajnos haláluk egybeforrt a szolgálat-

tal... Tudunk és akarunk megállni em-
léktáblájuk elõtt, s legalább ma hagy-
juk, hogy szabadon feltörjenek érzé-
seink, melyeket szavakkal nem lehet
visszatükrözni, megfogalmazni. He-
lyette most a gyertyalángok, a virágok
beszéljenek helyettünk.”

Az emlékezõ beszédet követõen a
Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság
képviseletében koszorút helyezett el
a márványtáblánál dr. Törökné dr.
Kaszás Rozália ezredes, bûnügyi
igazgató, megyei fõkapitány-helyet-
tes, valamint dr. Szecsei Zsolt alezre-
des, a Közlekedés Rendészeti Osztály
vezetõje, s hajtottak fejet az elhunyt
kollégáik nevét megörökítõ tábla

elõtt. A Tolna Megyei Önkormányzat
nevében a közgyûlés elnöke, dr. Pus-
kás Imre, Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának nevében dr.
Haag Éva alpolgármester gyújtott
gyertyát és helyezte el az emlékezés
koszorúját.

Ezt követõen Kremó Gyula felolvas-
ta az emléktáblára vésett neveket, s a
szolgálat közben elhunyt rendõrök
hozzátartozói elhelyezték a saját ko-
szorújukat, s gyertyát gyújtottak.
Turóczi Endre õrmester neve mellett
az 1993-as évszám szerepel az emlék-
táblán. Mindkét szülõje ott volt, édes-
anyja meghatottan emlékezett:

„December 11-én immár 16 éve
lesz, hogy elment a mi drága fiunk,
pedig csak 23 éves volt akkor. Minden
évben meghívnak bennünket, s a töb-
bi elhunyt hozzátartozóit, s mi eljö-
vünk erre a megemlékezésre. Tudjuk,
õ már nem térhet vissza hozzánk, s az
elvesztése iránt érzett fájdalom sosem
enyhül. Számunkra mégis jó érzés,
megható és szép gesztus, hogy kollé-
gái, egykori parancsnokai nem feled-
keznek el róla.”

Az ünnepséget végigkísérõ halk
zene alatt még pár szót váltanak egy-
mással a hozzátartozók, majd csend-
ben elbúcsúznak. A koszorúk, a fehér
rózsák, a csonkig égõ gyertyák, a fe-
jet hajtó rendõri és önkormányzati
vezetõk kegyeletteljes emlékezése ta-
lán mégis enyhít a fájdalmon, hogy
nem éltek hiába, hogy sosem felejtik
el Õket.

Egykori kollégák és a hozzátartozók is elhelyezték az emlékezés
koszorúit az emléktábla mellett
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Szoboravatásokra készül Farkas Pál
A szekszárdi mûvész hamarosan befejezi Baka István portréját is

n Elkészült mészkõtalapzatával együtt
Lévai András Kossuth-díjas tudós
bronzszobra, ami a Paksi Atomerõmû
Disputa parkjába kerül. 

Alkotója, a szekszárdi Farkas Pál ké-
résünkre arról számolt be, hogy az
atomerõmû látogató központja elõtti
Disputa parkba eddig nyolc szobrot
készített, Lévai Andrásé a kilencedik.
A csobogó körül állították fel a hat
történelmi tudós szobrát, a többi az
oda vezetõ utakra került, illetve kerül.

Lévai Andrást (1908-2003) a hazai
energetika meghatározó személyisé-
geként emlegetik, valamint az energe-
tikai képzés egyik atyjának tartják,
akinek komoly szerepe volt a mû-
egyetem tanreaktorának létrehozásá-
ban, s az õ nevét viseli az erõmû bõví-
tését elõkészítõ Lévai Projekt. A tu-
dósnak több tanítványa is az atomerõ-
mûben dolgozik. A szobrászmûvész
elmondta, hogy az erõmû vezetése a
szoborállítás tervét már korábban
megosztotta a tudós még élõ legköze-

lebbi rokonával, a húgával.
Lévai Kláránál az atomerõmû
vezetõi társaságában Farkas
Pál is látogatást tett, s több fo-
tót is bemutatott neki az
agyagmodellrõl.

Amellett, hogy Farkas Pál
az idén készített számos
érem mellett megalkotta a
természetfestõ Csergezán
Pál mellszobrát, amit június-
ban avattak fel a pilisi park-
erdõben. Hamarosan újabb
szobrát állítják fel Felsõ-
szentmártonban, mégpedig
a fiatalon elhunyt horvát
költõ, Ðuso Simara Uzarov
emlékére.

Farkas Pál hamarosan be-
fejezi városunk szülöttérõl,
Baka Istvánról készülõ szob-
rát is. A portrét a volt Ötös,
ma már Baka István Általános
Iskola bejáratánál avatják föl
a Költészet Napján.  - hm -Lévai András szobra Paksra kerül

Püspöki áldás
az újborokra

A Dicenty Dezsõ Kertbarát Kör, a
Szekszárdi Hegyközség és az Alisca
Borrend szerettel hív minden érdeklõ-
dõt a Márton napi újbor és a Kadarka
ünnepére, melyet november 11-én
(szerda), Szent Márton napján 17 óra-
kor tartanak a Belvárosi katolikus
templomban.

A szentmisét Mayer Mihály megyés
püspök celebrálja, majd ökumenikus
újborszentelés következik. 18 órától
Márton napi Kadarka újbor-verseny:
„2009 legjobb Kadarka újbora”, a Vin-
cellérek Bora a Bodri Pincében
(Munkácsy utca).

Szenteltesse meg újborát a püspök
úrral! Minden szõlõ és bortermelõt
szeretettel várnak a szervezõk.

„Aki Márton napján ludat nem
eszik, és újbort nem iszik, az ehetik és
ihatik bármit, mégis éhezik és szom-
jazik.” Nem szeretnénk éhes és szom-
jas embereket! Jelentkezni 2500 Ft
részvételi díj befizetésével lehet a Bor
és Halásztanyában (Csatári torok).
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„Komolyan kell venni a beteget”
A kardiológus üzenete: a szívmasszázst tanítani kellene az iskolákban!

Dobos Zoltán, alias Zorba nagy
tisztelője a kardiológus szakor-
vosnak, dr. Galambos Évának.
Mint mondta, a doktornő igen
alapos és körültekintő, nem vé-
letlen tehát, hogy ragaszkodnak
hozzá a betegei.

V. Horváth Mária

Hozzáteszem, az empatikus doktornõ
módfelett szuggesztív egyénisége is bi-
zonyára nagy és jó hatással van betege-
ire. Mondhatnám, született orvos. Ám
kifejezõ arcvonásai, beszédstílusa,
élénksége okán akár színpadon is re-
mekül helytállt volna. Ennek említése-
kor jót nevetett. Hogy min is? Azt ké-
sõbb olvashatják.

– Elnézést egy régi dal nyomán
megfogalmazódott kérdésért: dok-
tornõ, a maga szíve sose fáj? 

– Szerencsésnek mondhatom maga-
mat, mivel kifejezett mellkasi panasza-
im még nem voltak, de térjünk rá a „fáj-
dalomra”. Gyakran mondják, olyan
nincs, hogy fáj. Dehogy nincs. Igaz, a
fájdalomnak nagyon sokféle jellege le-
het: nyomó, tompa, szorító, feszítõ,
markoló, égõ, vagy akár – egy nagy in-
farktus – megsemmisítõ fájdalommal
járhat. A legtöbb beteg a fájdalmat
nemigen tudja körülírni, hiszen utólag
nehéz felidézni a milyenségét. Meg kell
említeni azokat is, akik alattomosan
szenvedik el az úgynevezett „néma in-
farktust”, amit a már késõbb véletlenül
készített EKG mutat ki. A nagyon sú-
lyos koszorúér betegeknél elõfordul,
hogy a terheléses EKG, illetve az izotó-
pos vizsgálat is félrevezetõen negatív
eredményt ad. A betegeket, panaszaik-
kal együtt mindig nagyon komolyan
kell venni. Elõfordul, hogy megalapo-
zott ok nélkül fordulnak orvoshoz, de
sajnos az is, hogy a kezelésre szorulók
„elkésnek”, mert elbagatelizálják a tü-
neteiket. Inkább „fölöslegesen” keres-
sék föl az orvost, minthogy elkéssenek.

– Az izotópos vizsgálódást milyen
más elemzés követi?

– A szívkatéterezés, ami diagnoszti-
kus és terápiás eljárás, majd a lelet
alapján következhet a valódi beavatko-
zás. Egyszerûen fogalmazva a beteg ér-
szûkületét megoldják: ballonpumpá-
val feltágítják az adott eret az eredeti
átmérõre, majd egy érháló (stent) be-
ültetésével stabilizálják az érátmérõt. 

– Azt is hallani, hogy betegeinek
mindig és mindent precízen elma-
gyaráz, amiért igen hálásak.

– Ez természetes, hiszen fontos,
hogy az orvoshoz fordulók megértsék
betegségük lényegét, a rájuk váró
vizsgálatok célját és a terápiától várha-

tó eredményeket. Ezért igyekszem
mindezt magyarul elmagyarázni,
szemléletesen és érthetõen.

– Növekszik a betegek száma?
– Magyarországon még mindig ve-

zetõ halálok a szívinfarktus. A szívér-
rendszeri betegségek halmozódnak,
számuk gyorsan növekszik, ráadásul
sajnálatosan egyre fiatalabbaknál is je-
lentkezik.

– Férfiak-nõk aránya?
– A nõk a menopauza (változókor)

kezdetéig valamennyire védve vannak
az ösztrogén jóvoltából. De a nõknél
ezután, illetve a férfiaknál is a betegség
megjelenése számos tényezõn múlik.
Fontos szerepe van a genetikának, de a
mozgás hiányának, a helytelen táplál-
kozásnak és a dohányzásnak is.

– Nem árt kitérni az egészségügy-
ben tapasztalható túlterheltségre.

– Sajnos, ez igaz. Ez az irdatlan hely-
zet az oka, hogy képtelen távolra adnak
idõpontokat… Dr. Józan-Jilling Mihály,
a kardiológiai osztályt vezetõ fõorvos
ennek kivédésére a korábbi egy he-
lyett 2004 szeptemberétõl két kardio-
lógiai szakrendelést hozott létre. Azóta
a rendelõintézeti kardiológia „kettõn”
dolgozom heti három napon, kettõn
pedig szívultrahang-vizsgálatokat vég-
zek. Utóbbi csodálatos dolog, hiszen
nem szúrom meg a beteget, nincs su-
gárterhelés, sem kontrasztanyag, s
akárhányszor megismételhetõ… Ezt
megelõzõen a kórház I-es belgyógyá-
szati osztályán dolgoztam, s akkoriban
szereztem meg a kardiológusi szakvizs-

gámat, melynek teljesítésében sokat
köszönhetek férjemnek, aki mindvé-
gig mellettem állt. Pedig akkoriban el-
mondhatatlan trapp-menetben éltem.
Jórészt magam gondoskodtam két kis-
gyermekünk iskolába jutásáról...

– Mert férje, dr. Pató András – aki
jelenleg Alsónyéken, Pörbölyön és
Bátaszék kis részén háziorvos –
Székesfehérváron dolgozott?

– Másfél évig köztisztviselõként mû-
ködött Fejér megye székhelyén. Az bi-
zony nehéz idõszak volt, bár a nagyma-
mák boldogan és sokat segítettek. De
úgy éreztem, ha már született két gyer-
mekünk, nem adhatok át minden fel-
adatot a nagyszülõknek, vagy más –
akár fizetett – segítõknek. Biztosan ön
is tapasztalta, hogy egy nõ számára
mindig meghasonulás: hivatás vagy
család? Abban az idõben nagyon fáradt
voltam, hiszen igyekeztem a számom-
ra mindkét fontos „fronton” helytállni.

– Mikor határozott, hogy szív-
gyógyász lesz? 

– Ez hosszú és bonyolult, annál is in-
kább, mert eredetileg nem az orvosi
pálya volt az álmom, s a családban
egyetlen orvos sincs. Édesapám jogot
végzett. Apósom háziorvos volt, de õt
akkor még nem ismerhettem. Amikor
gyerekként megkérdeztek, hogy mi
szeretnék lenni, rávágtam, hogy
színésznõ… „Mert egy kicsit énekelni
is tudok, egy kicsit táncolni és szavalni
is tudok, egy kicsit szép is vagyok…” A
gimnáziumig biztos voltam benne,
hogy magyarból és történelembõl fo-
gok felvételizni. Aztán sok ok miatt

minden megváltozott, de a döntése-
met nem bántam meg.

– Orvos-emberként igazán jó híre
van...

– Bárcsak így lenne… Manapság na-
gyon nehéz dolog az egészségügyben
dolgozni, hiszen a piramis csúcsáról
alaposan letaszítottak bennünket…

– Evezzünk vidámabb vizekre. Két
gyermekük van. 

– Lili most töltötte be a 13. évét, Ba-
lázs pedig 12 esztendõs. Mindössze
13 hónap köztük a korkülönbség. Sze-
rintem ez ideális, mert összenõttek…

– Amikor Lilivel telefonon beszél-
tem, a lélegzetem is elállt udvarias-
ságától, készségességétõl. Balázs-
ról pedig azt tudom, hogy remekül
teniszezik.

– Mivel a mozgás nagyon fontos,
mindkettõjüket beírattuk a Bartina
Néptánc Egyesületbe. Lili imádja, õt
nagyon megfogta, most kezdte a hete-
dik évét. Mellette szépen zongorázik
és gyönyörûen énekel. Balázs viszont
nem akart táncolni, a teniszhez viszont
vonzódott – talán azért, mert apukám
is ezt a sportot ûzte nem is akármilyen
szinten. Balázst a tenisz-szeretettel Ke-
rekes László „fertõzte meg”.

– Kérem, hogy mondjon néhány
mondatot a prevencióról, érintve
azt is, hogy egyszer az folyik a
csapból, hogy tojást és tejet ne,
másszor pedig az ellenkezõje.

– Annak a híve vagyok, hogy mér-
tékkel mindent lehet, hiszen az ember
mindenevõnek teremtõdött. Bizonyí-
tott, hogy fehér húsra, halra, étcsoko-
ládéra, egy-egy deci vörösborra szük-
sége van a szervezetnek. Mi, kardioló-
gusok betegeinkkel nagyon szigorúak
vagyunk, s addig nem nyugszunk, míg
az adott célértékeket el nem érik. Kü-
lönösen a nagyon magas kockázatúak-
nál: õk a cukorbetegek, a magas vér-
nyomásúak, az elhízottak, valamint
azok, akik felmenõiktõl örökölhették
a betegségre való hajlamot. 

– Egy igen fontos üzenetem még
lenne, mégpedig az egyre gyakoribb
hirtelen szívhalállal összefüggésben.
Az iskolai tananyagba mindenképpen
be kellene építeni azt, hogyan kell ha-
tásosan szívmasszázst végezni. Folya-
matosan képezni kellene erre a
diákokat…

– Kit ajánlana?
– A biztosítási ügyekkel foglalkozó

Török Pétert. Õ egy igazi pókerarc,
sokan szurkoltak neki a népszerû té-
vés vetélkedõben. Vajon a napi mun-
ka során is érdemes használni a „pó-
kerarcot”?

Dr. Galambos Éva: még mindig vezetõ halálok a szívinfarktus
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Mérey Gergely és Jaksin Kata fia
Zalaegerszegen született 1645-

1650 táján, s 1719. november 10-én
hunyt el címzetes püspökként Nagys-
zombatban, ahol három évvel elõbb
Nepomuki Szent Jánosról jelent meg
rézmetszettel ékes fordítása "édes
nemzete vigasztalására". Aki csak en-
nyit tud róla, nem érti, miért mondta
fogságba esésekor Rákóczi fejedelem:
„Valamennyi pap, barát van, mind
odaadnám érette”.

A bécsi Pazmaneumban végez
1674-ben, de túl fiatalon, mert csak
1678-ban szentelik fel. Kisebb helye-
ken szolgál, majd 1689-ban esztergo-
mi kanonok, és 1691-tõl itteni, 1692-
tõl érsekújvári plébános. E megbízatá-
sai szónoki képességét és rátermettsé-
gét egyaránt sejtetik. Ezért – s az egyik
legrégibb dunántúli nemesi családnak
járó megbecsülésként – kapja 1693.
október 11-én „a szekszárdi apátságot,
melynek restaurátorává lett, amire je-
lentékeny magánvagyona s erélyes
szelleme is kiválóan képesítették” – ír-
ja róla Szinnyei József.

Perek és romok várták, még tisztes-
séges, biztonságos lakása sem lehe-
tett. Eredményesen tárgyal a Szek-
szárdról a katonaság s a kóborló rácok
elõl kiköltözött jobbágyokkal, s ma-
gukkal a rácokkal. Három év múlva, a
császári adóösszeíró ittjártakor, már
alárendeltjeivel kölcsönös érdekfelis-
merésben képesek cselekedni. (Ezért
ír az ügybuzgó hivatalnok arról a 400
kapás „több éve elhagyott” szõlõrõl,
melynek valójában csak használóival
nem találkozott.) Mész- és téglaégetõt
létesít, várat és székházat, templomot
épít vagy állít helyre. Ha kell, borral is
puhítja a fõhatóságot, kölcsönöz a
megyének, de csaló és tolvaj vezetõjét
az õ ösztönzésére leplezik le. Késõbb
még saját tömlöcébe is vet kamarai
tisztviselõt, aki nem hagyta, hogy a

Mérey által helyreállított palánki híd
vámjövedelmébõl megtérüljön az
apát kiadása… Pontosan tíz év alatt
visszaszerzi a 44 faluból és mezõvá-
rosból álló javadalma iratait, de leg-
többször a birtokokat, ha másként
nem, hát bérbe. 

Ez sem volt egyszerû, mert a király
40000 forinttal tartozott a jezsuiták-
nak, akik többször megkísérelték át-
venni az apátságot. Mindezt annyival
könnyebben próbálhatták, mert
Mérey 1704 januárjában addigi kuruc
rokonszenvét tettekre váltva csatlako-
zott Rákóczihoz. Ott találjuk az 1707-
es ónodi országgyûlés sérelmeket ösz-
szeíró jegyzõjeként, majd a fejedelem
kincstárnokaként. Nem csoda, ha az
õt 1709. július 30-án elfogó labancok
nem hajlandók kicserélni, hanem sa-
nyargatják, kizsarolják, jogilag holttá

nyilvánítják. Mikor azonban 22 hónap
múlva kiszabadul, pár héten belül
olyan jobbágyszerzõdést köt eleink-
kel, melyet még 1767-ben is korszerû-
nek látnak. Küzdelmeit még agg korá-
ban is folytatta – szinte haláláig.

A szekszárdiak jelképesen a katoli-
kus belvárosból a református
fölsõvárosba vezetõ utcát nevezték el
róla, talán még halála után. Az elõbbi-
ek a lánglelkû, tudós apátot, az utóbbi-
ak a vallás terén türelmes földesurat, s
mindketten Szekszárd megújítóját, a
jobbágyok és zsellérek gondját megér-
tõ, a jólétét is értük áldozó vezetõt lát-
ták benne. A következõ apát, aki elõtt
levehették fövegüket, majd csak egy
emberöltõ múltán él közöttük…

Dr. Töttõs Gábor

Mérey Mihály küzdelmei
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EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 142.
Ódon időben

NOVEMBER 9-ÉN

130 éve, 1879-ben sajtónk a
szekszárdi temetõ sírverseibõl kö-
zölt. 125 éve, 1884-ben adakozó-
kat vártak az életveszélyessé vált
református templom renoválására.

NOVEMBER 10-ÉN

290 éve, 1719-ben elhunyt Mérey
Mihály apát, Szekszárd újjátelepí-
tõje. 120 éve, 1889-ben elõadást
tartott nálunk Zimmermann afrikai
misszionárius. 105 éve, 1904-
ben „ritka szép meteorhullást” lát-
tak eleink.

NOVEMBER 11-ÉN

135 éve, 1874-ben a helyi újság
megírta, hogy elmaradt az önkén-
tes tûzoltóknak ígért õrház meg-
építése.

NOVEMBER 12-ÉN

125 éve, 1884-ben Mikó Imre új-
városi plébános rongyosegylet ala-
kításán fáradozott.

NOVEMBER 13-ÁN 

100 éve, 1909-ben a Szekszárd-
ról járó vonatok sebességét 25-
rõl 40 km-re tervezték fokozni. 80
éve, 1929-ben Õrffy Imre képvi-
selõnk a közigazgatási bürokrácia
kikapcsolását sürgette.

NOVEMBER 14-ÉN 

100 éve, 1909-ben a katolikus olva-
sókör 100. felolvasó ülését tartotta.

NOVEMBER 15-ÉN

80 éve, 1929-ben halt meg
Triebler Ilma irgalmasnõvér.

Gondolatok az imádkozásról:

„Íme, a zajtó elõtt állok és zörgetek, ha valaki
meghallja az én szómat és kinyitja az ajtót, beme-
gyek ahhoz és vele vacsorálok és õ énvelem”.
(Jelenések 3,20).

Az egész Szentírásban nincs még egy Ige, amelyik
tisztább fényt vetne az imádságra, mint ez. Ez az a
kulcs, amelyik megnyitja az imádság birodalmába
vezetõ utat. Az imádságot már õsidõk óta a lélek lé-
legzetvételének nevezik, olyan általános emberi
igénynek, mely az emberiség bármely kultúrájában
és a lakott föld bármely helyén feltalálható. Mint
mindennek, az imádkozásnak is megvan a sajátsá-
gos története, fejlõdése. Ezt a megállapítást a Bib-
liában nyomon követhetjük. A fen említett idézet, az
Újszövetség gondolatvilágában egyértelmûen arra
tanít, hogy nem a mi imádságunk indítja meg Jé-
zust, hanem Jézus az aki minket imádkozásra indít.
Õ zörget. Ezzel adja tudtunkra, hogy be akar térni
hozzánk. Az imádságunk mindig annak az eredmé-
nye, hogy Jézus zörget nálunk.
Az imádkozás, az Isten gyermekeinek a Mennyei
Atyával való beszélgetése, nem monológ, hanem

kommunikáció, az egyedüli közbenjáró Jézus
Krisztus által.
Az emberi élet és a világ történéseiben vannak dol-
gok, melyek gondolkodás, vannak dolgok, melyek
munka és vannak dolgok, melyek imádkozás nélkül
sohasem következnek be. Akik Istenhez nem azért
fordulnak, hogy megrendeléseiket adják át, hanem
azért, hogy ajándékokat kapjanak, azok közelítet-
ték meg az imádságot helyes szögbõl. Az imádság
az elfogadásra kinyújtott kéz.
A reformáció havában és a Kálvin év kapcsán
(születésének 500. évfordulóján) megemlítem
Kálvin vélekedését az Istennel való beszélgetés-
rõl, melynek négy törvényét állapítja meg: illõ mó-
don igyekezzünk megjelenni Isten elõtt, érezzük
ráutaltságunkat, valljuk meg bûneinket és a meg-
hallgattatás reményében tárjuk fel kéréseinket.
Ezeknek az alapelveknek megfelelõen fogalma-
zódott meg lelkében az alábbi imádság, melyet az
Erdélyi református gyülekezetek tagjai minden va-
sárnapi istentiszteletük alkalmával hangosan el-
mondanak:

„Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme,
egybegyûltünk itt és a szentek egyességében, az
angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod
elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismer-
jük szent felséged elõtt, hogy mi szegény bûnösök
vagyunk, bûnben fogantatva hajlandók minden
rosszra, és soha meg nem szûnünk áthágni szent
rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos
ítéletedbõl romlást és kárhozatot vonunk magunk-
ra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbot-
ránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bûnein-
ket, igaz bûnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed
jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szere-
tõ, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld
el bûneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk nap-
ról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bûnbá-
natunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek
kedvesek teelõtted. Vallást teszünk azért a te szí-
ned elõtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk Jé-
zus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és remény-
ségünket, bizonyosak lévén afelõl, hogy hit által ré-
szeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmed-
nek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévaló-
ságban, az õ nevéért. Ámen.”     

Balázsi Zoltán

ÖRÖMHÍR

A Mérey-család 1474-ben Má-
tyástól kapott címere…

s XVIII. századi változata, me-
lyen a pelikán már jobbra for-
dul, s fiókáit táplálja önnön vé-
rével
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A rejtvény megfejtését 2009. november 17-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8. Múlt heti számunkban tévedésbõl egy korábbi
rejtvényünk megfejtését közöltük, amiért elnézést kérünk olvasóinktól!
Október 18-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Most már fél évig este lesz, köd száll, a lámpa imbolyog”
(Nemes Nagy Ágnes: Október). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Szabó Gábor, Wesselényi u. 11.
és Simon Péterné, Béri B. Á. u. 75. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.
Október 25-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „A természetnek hervadása beszél lelkemnek csendesen”
(Tompa Mihály: Õsszel). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Balázsi Sándor, Ybl M. ltp. 12. és Har-
gittai Zoltánné, Tevel, Dorogi u. 312. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Dó, ré, mi, fá, szó, lá, ti, dóóóóó. Hiányzik a
dó, nélküle nem teljes a hangsor. Ha már

úgyis úgy gagyi a dolog ahogy van, akkor tel-
jesen fölösleges még külön kihangsúlyozni is
azt, mert az már fájni is tud, de nagyon, akár
egy elhanyagolt begyulladt odvas zápfog. Ilyen
diridári mulatozás volt ez az egész utóbbi
húsz évünk is, melyben az igazi értékek élette-
rünkben kénytelenek voltak csendesen meg-
húzódni észrevétlenül kis helyen valahol egy
pici kis kerek szobába a sarokban csendesen.
Engem a diridári mûsorban legjobban a baj-
keverõ (bocs) a koktélkeverõ mûsorvezetõ ide-
gesít a legjobban, mert õ a legharsányabb, a
legizgágább, a legdilletánsabb az egész értékte-
len mûsorban, de nincs ez másképpen a politi-
kai diridári mûsorokban sem. "Színház az
egész világ", de ha már színház, legyen igazi
színház, mert a csepûrágók minden többé-ke-
vésbé épeszû embert idegesítenek.

P ersze, a nézettségi szakemberek a Gyõ-
zike hacacáréhoz hasonlóan most is és

bármikor, amikor csak akarják, fél kézzel pil-
lanatokon belül igazolhatják a mindent elsöp-
rõ nagyságú nézettségi mutatót, olyan elké-
pesztõ nézettségi rátát produkálnak, hogy még
a díjbírkózók is seggre ülnének tõle tátott száj-
jal. Így aztán egy szava se lehet senkinek se,
mert tudvalévõ dolog, hogy kutya ugat ugyan,
de a karaván attól még zavartalanul halad,
miközben a pénz beszél és beszél és beszél... El-
végre húsz éve már egy fából vaskarika szoci-
ális piacgazdaságban élünk... élünk?, hát né-
ha már úgy tûnik, hogy nem is élünk.

Ebben a fura társadalmi formációban min-
dent igazol és szentesít a busás anyagi ha-

szon. Az hogy ennek az anyagi haszonnak
nincs semmi alapja, az senkit se zavar. Ha za-
varja is, legfeljebb befogja a szemét, fülét.

D iridári, ej!a kulturális kiskésit neki!
Majsztró! Keverjen nekem még egyet, ma

mulatós kedvemben vagyok! Valami jó
fejbeverõs lagzilajcsis ritmusú butító kotyvalé-
kot, de olyan legyen, hogy Kodály és Bartók
versenyt forogjanak a sírjukban... Ja, hogy kik
ezek a kis csávók? Hát azt ti, mulatós testvére-
im, soha se fogjátok megtudni.          

Bálint György Lajos

A SZEKSZÁRDI NÕEGYLET Egyesület legutóbbi partnernapján a Szekszárdhoz ro-
koni szálakkal kötõdõ, s az egyesülettel hosszú évek óta kapcsolatban álló Melocco
Miklós Kossuth-díjas szobrászmûvészt tiszteletbeli titkárává választotta. 
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Szekszárdi gála a világverõ triónak
Klampár csuklója, Jónyer „kiflije”, Gergely sokszínûsége mára is megmaradt

Nehéz helyzetben vagyok, mert
szavakban roppant nehéz vissza-
adni, ami péntek este a legendás
magyar férfi asztaliteniszező hár-
mas, Jónyer István, Klampár Ti-
bor és Gergely Gábor nosztalgia
show-ján a szekszárdi sportcsar-
nokban  történt.

Bálint György

Párját ritkító sportemberi megnyilvá-
nulások a lélek rezdülésével a fõszerep-
lõk és a közönség oldaláról egyaránt.
Ebbéli sejtelmességünk már elõreve-
títi: fölösleges volt az általános aggoda-
lom, miszerint Szekszárdon nincs ér-
deklõdés a Vermes György és Vitéz At-
tila ötletadó-fõszervezõ, illetve ezt tá-
mogató fõszponzor együttmûködésé-
vel tetõ alá hozott produkcióra, mert-
hogy csapatai ugyan vannak a sportág-
nak a városban, de közönsége nincs…

Hála Istennek nem jött be a szkep-
tikus prognózis. Mert újra látni játsza-
ni a hetvenes évek sportági legendáit,
azért az még is csak egyszeri és az idõ
haladtával lassan megismételhetetlen.
Vajon ötven és hatvan között mit tud-
nak még? Mi lett velük azóta, hogy a
szövetség által megrendezett hivata-
los búcsúztatás nélkül leléptek a szín-
rõl? Egyáltalán nem szerepelnek a na-
pi sajtóban, pedig... Ha átlapozom az
április 30-án megjelent sajtóterméke-
ket, legföljebb „mínuszos” híreket ta-
láltam arról, hogy mi történt napra
pontosan harminc évvel ezelõtt
Phenjanban. Olyasmi, ami tényleg
egyedülálló – akár fél évszázadra visz-
szamenõleg is – a magyar sportban.

Világraszóló gyõzelem
harminc évvel ezelõtt

Azt a Kínát megverni pingpong-
ban, ahol már akkor is harmincmillió
igazolt játékost jegyeztek, amely a vi-
lágbajnokságokon, olimpiákon mind-
máig uralkodik. De 1979-ben – mind-
máig elõször és utoljára – Európa egy
kis országa révén beírta magát a
sportág történetébe. Jön ez a három
egymástól karakterében, de játéká-
ban is nagyon különbözõ figura...

Az „agyas”, szigorú tekintetû, ha
„égni kell, én lángolok” típusú
Klampár Tibor, aztán a higgadtság, a
technikai tökéletesség szobraként
aposztrofálható, technikai forradal-
már Jónyer Pista, valamint a melléjük
felnövõ, jellegzetesen göndör hajko-
ronájú Gergely Gabi, és valami olyas-
mit tesz, amivel a sportági õshaza leg-
virtuózabb játékosait, a világbajnokot
és a világranglista-vezetõt õrületbe
kergetik. Magyarország világbajnok
asztaliteniszben, méghozzá 5-1-gyel!

A közönség ezt a korszakot –
Berczik Zoltán szövetségi kapitánnyal

együtt – elraktározta. Így fordulhatott
elõ, hogy az ülõhelyi részen csaknem
telt ház fogadta a legendákat Szekszár-
don, s akik a karzatról lestek lefelé,
azok megtöltötték volna a foghíjakat.
Mi van akkor, ha a szekszárdi „emlék-
est” országos hírverést kapott volna?

A bemelegítõ öregfiúk, a nagy trió
arcára kiül az öröm, de a feszültség is!
Olyan koncentráltan készülnek, mint-
ha Phenjan vagy egy vérre menõ Pos-
tás-Spartacus meccs következne. Raj-
tuk feszít ugyanaz a piros, amiben Ko-
reában asztalhoz álltak. „Klampin” és
Gergely Gabin szinte semmi súlyfölös-
leg, Jónyer Pista pedig tett arról, hogy
ne lássuk felettébb gömbölydednek.
Csak erre a fellépésre készülve 7-8 kiló-
tól szabadult meg, mert nem akarta
cserbenhagyni a közönséget. Mi az,
hogy õ, aki a fonákpörgetést föltalálta,
aki az asztal jobb sarkától ellépve már-
már guggolásban úgy pörgetett vissza
tenyeressel az ellenfél térfelére, hogy a
labda kifli alakot leírva, eszeveszett
„falssal” érkezik! Most, 55 évesen is tö-
kéletesen megy neki.

Faházi Janika,
a showman, a titoktudó

A közönség tapsviharban tör ki. Fõ-
leg azok után, amikor Faházi Janika, az
idõsebb kortárs, a neki egyszerû
Jónyer-tenyereseket, majd a „kiflibõl”
néhányat vagy öt méterre az asztaltól
„visszadobál”. A fiatalabbak, akik Jani-
kát csak a szórakoztatásról ismerik („õ
az a fazon, aki strandpapuccsal, parket-
tával, palacsintasütõvel játszik a hecc
kedvéért”), most csodálkoznak. A világ
legjobb védõje lehetett volna ping-
pongban, ha annyit edzett volna, mint
azok a zsenik, akiknek most a keze alá
dolgozik. Janikának nemcsak a keze,
de a beszélõkéje is jó. Igazi showman,
aki a szpíkert, Klausmann Viktort is
helyben hagyta. Nem egyszer. 

Persze akadt jó partnere még Pistá-
nak ezen az estén: Varga Péter városi
rendõrkapitánnyal egészen jó kis

kontracsatás meccset produkált, ami-
tõl az NB III-as sportági múltú, ma is
rendszeresen játszó szekszárdi kapi-
tány közel volt a katarzishoz. Fõleg,
amikor a bemelegítõ szakasz közepet-
te, az újabb bemutatóra készülõ
Klampár megjegyzi: „Késõbb, majd ha
a vállam tökéletes lesz, ezzel a Vargával
játszanék egyet-kettõt...” 

Klampi most is egyedi, senki más-
hoz nem hasonlítható. Pár éve még az
NB I-ben játszott a Békésben, hogy a
fiatalokat móresre tanítsa! Naná, hogy
ment neki, és élete fõ vágya, hogy
majd 60 évesen is sikerüljön. Szinte
ugyanúgy, már felszálló ágban, követ-
hetetlen gyorsasággal, égi ajándéknak
nevezhetõ csuklómozdulattal fejezi
be a labdameneteket, mint hajdanán.
Látszik, hogy számára élet-halál kér-
dés most is a gyõzelem. Amikor a már
említett Jónyer-szabadalomból õ is át-
vett dolgokat, verhetetlenné, lenyûgö-
zõ vált. Most rázza fejét, és nem aka-
runk hinni a szemünknek, fülünk-
nek: elnézést kér a mûtött válla miatt
a közönségtõl, hogy majd legköze-
lebb többet megmutat önmagából.

– Annak idején már három nappal
korábban csak a meccsre koncentrál-
tunk, errõl álmodtunk. Fejben mindig
nagyon profik voltunk, s persze a jó fi-
zikumot is mellé tettük – jegyzi meg
Jónyer Pista a rá jellemzõ mosollyal. Saj-
nálom, hogy nem kellettem edzõnek,
mert ha bemegyek egy terembe, látom,
hogy mit kellene másképp tanítani –
utal mellõzöttségére a vállalkozóvá lett,
de a német tartományi ligában még ak-
tív egykori világklasszisunk.

– Sokszor megjegyezték, hogy ne-
kem könnyû, a pingpongra szület-
tem, ami genetikai értelemben találó,
mégis hamis beállítás – veszi át a szót
Klampár Tibor, aki fénykorában szto-
rikkal teli, a vezetõkkel gyakran harc-
ban álló igazi fenegyerek volt. – Ah-
hoz, hogy menetrendszerûen vertem
a maihoz nem hasonlítható a hazai
mezõnyt, s olykor a világot is, napi 6,
olykor 8 órát edzettem, ha volt ver-
seny, ha nem. Most, hogy végre már
edzõsködhetek is, elárulom, van egy
celldömölki srác nálam. Csiszolatlan
gyémánt, de kétlem, hogy azt a mun-
kát, amit én annak idején, õ el fogja
végezni a nagy siker érdekében. Bár
ne legyen igazam...

– Tibi, mi a magyarázata annak,
hogy ti Phenjanban, 30 évvel ezelõtt
meg tudtátok verni a kínaiakat?

– Én nagyon gyors voltam, egy villa-
nással még náluk is gyorsabb, így meg-
elõztem õket, és nem nagyon tudták ol-
vasni játékomat, mert az – rám jellem-
zõen – mérkõzéseken belül is mindig
változott. Jónyer Pista a hatalmas pör-
getéseivel, leheletfinom helyezéseivel, a
Gergely Gabi pedig azzal, hogy szinte
mindig túljátszotta õket. Mindig egy
labdával több ment vissza, mint amit a
kínai ütött. Ez állt a világraszóló gyõze-
lem hátterében, no meg azon idõszaké-
nak is, amikor még mi hárman Európa
és a világ élvonalában voltunk.

Utolsó közös fellépés?
Néhány percre megáll a játék az asz-

talon. Képek pörögnek a vásznakon a
nagy gyõzelemrõl. A végén villódzó fé-
nyek közepette a színpadon felállított
dobogóra szólítják a legismertebb, leg-
népszerûbb hazai pingpongosokat. A
Queen zenéje, majd himnusz, torta-
szeletelés, könnybe lábadt szemek, ba-
ráti ölelések. Szekszárd megtette azt,
amivel az egész ország máig adós volt.
(Jónyer Pistától tudjuk, õk szervezték
meg saját búcsúztatásukat…) Kedves,
Vermes Gyuri, és õt az elképzelései-
ben támogató pénzemberek, látva a
gála kétségtelen sikerességét, nem ké-
ne utaztatni az országban ezt a külsõ-
ségeiben is profi produkciót?
Klampiék biztosan benne vannak!
Vagy nyugodjunk bele: utoljára láttuk
így együtt a legendás triót?

Jónyer István (balról) és Klampár Tibor az asztalnál

Gergely Gábor
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Paprikás-petrezselymes túrógolyók
Hozzávalók:

l 30 dekagramm túró
l 10 dekagramm margarin
l 1-1 darab piros 

és zöld húsú paprika
l 1 nagyobb fej 

vöröshagyma
l 1 csokor 

petrezselyemzöld
l őrölt fehérbors
l só

Elkészítés:

1. Az áttört túrót a margarin-
nal, a finomra vágott vörös-
hagymával, a köménnyel, a
borssal és a sóval jól össze-
dolgozzuk, majd vizes kézzel
kis golyókat formázunk belő-
le. 2. A túrógolyók felét fi-
nomra vágott petrezselyem-
be, a másik felét apróra vá-
gott paprikába forgatjuk. Tá-
lalásig hűtőszekrényben
tartjuk.

Világos piros
szinû, meggyes
illatú siller bor,
mely átmenet
a rosé és a vö-
rösbor között.
Érettebb, mint
egy rosé, vi-
szont gyümöl-
csössége és
könnyedsége
megmaradt.
Kóstolva az
élénk savak-
nak köszön-
hetõen rend-
kívül friss ér-
zet ad. Fo-
gyasztása 14-
15 °C-on ja-
vasolt.

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.

Borajánló:
Heimann Pince:
Fuchsli 2008

Megalakult a Kadarka Futóegyesület
Jövõ év májusában Borvidék félmaratont rendeznek Szekszárdon

Cégbírósági bejegyzés alatt van
a Kadarka Futóegyesület.

B. Gy.

Mintegy húszan már úgy döntöttek,
együtt könnyebb, mint külön-külön.
A monotónia tûrést, a hosszútávval já-
ró magányosságot elviselni is köny-
nyebb így. Ráadásul találkozhatok a fu-
tás itteni nagy doyenjeivel. Köztük töb-
bek között Nemes Mikivel, aki idõtlen
idõk óta koptatja az aszfaltot, illetve a
cipõjét, aki már elfutott Battonyától
Nemesmedvesig, megjárta a Szaharát,
a forró Afrikát, aztán a francia hegye-
ket. Megismerkedhetek azokkal, akik-
kel a Csörgéig való futkározás során, a
Pollack pályán körözgetés közepette
összefutok. Megismerkedhetek az egy-
re jobban szaporodó szekszárdi mara-
tonistákkal, akik Párizsban remek kis
közösséget alkotva domborítottak. Sõt,
tanácsokat kaphatok ebben a közös-
ségben edzéselméleti és gyakorlati kér-
désekre, a maguk is sokat futó orvo-
soktól, Schrancz Róberttõl és Zsig-
mond Árpádtól kaphatok választ. De
ha csak egyszerûen jól akarom érezni
magam, el akarok járni versenyekre is,
akkor csatlakozom hozzájuk. Könnyen
megy, mert nyitottak, s már most felet-
tébb aktívak.

Ebbéli nyüzsgésük hozadéka egy a
maga nemében egyedülálló verseny
lehet. A borvidék félmaratont közvet-
lenül a május elején esedékes Domai-
ne Gróf Zichy szekszárdi utcai futó-
fesztivál másnapján rendezik. Izgal-
mas versenynek ígérkezik ez, amely-
nek a bejárását már az elmúlt hétvé-
gén megtartották az egyesület tagjai.
Az útvonal a Garay térrõl indul, fel-
megy a Kilátóra, aztán Csacska
szurdik, Porkoláb-völgy, Fölsõ utca,
Puskás Tivadar utca, Kisbödõ, megint
föl a Kilátóra, és megint egy városi

kör, így jön ki a 21 km. Garantáltan
tetszeni fog a MASZ-nak is, a menõ
hosszútávfutóknak nemkülönben.

Addig is eljárogatnak a fiúk-lányok
ahová csak lehet. Most volt Gyõr, jön a
siófoki félmaraton.

– Minden évben egy külföldi ver-
senyt is megszervezünk, ez belefér-
het a programba – mondta a Kadarka
Futóklub elsõ elnöke, az 56 éves Ne-
mes Miklós, aki természetesen nem
hiányozhatott a pályabejárásról, s aki
mindig mindenkinek örömmel ad ta-
nácsokat.

Pályabejáráson a Kadarka Futóegyesület alapító tagjai

Jubileumi
Sipos Márton
emlékverseny

A hétvégén immár harmincadik alka-
lommal rendezik meg a városi uszo-
dában a szekszárdi születésû egykori
világcsúcstartó, Sipos Márton emlékét
õrzõ nemzetközi úszóversenyt. A
szombaton 15 órakor kezdõdõ viadal
mindkét napján 20-20 döntõt rendez-
nek hat korosztályban. A 200 m-es nõi
gyorsúszást a néhai szekszárdi edzõ,
Monostori Pál emlékére rendezik, míg
Sipos Márton „követõi” a 100 méteres
férfi mellúszásban ugranak vízbe.

Gyõrben nyert
az UKSE csapata

Értékes gyõzelmet aratott az UKSE
Szekszárd együttese a nõi kézilabda
NB I/B Nyugati-csoportjának hétvégi
fordulójában a Gyõri Audi ETO II ott-
honában. Kovács Jenõ edzõ csapata
rendkívül motiváltan kézilabdázva, vé-
gig vezetve 33-29-re nyert a Rába part-
ján. A szekszárdi gárdában ezúttal
több kitûnõ egyéni teljesítmény akadt.

Gyõri Audi ETO II-UKSE Szek-
szárd 29-33 (12-19). Szekszárd: Pap
T.- Mizsák 4, Hegyi 5, Gulya 2, Fauszt
13 (5), Horváth P. 4. Csere: Kurucz,
Nagy (kapusok), Kovács 1, Horváth
Sz. 3, Farkas, Szekerczés, Beck.



Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

November 10-én 14 órakor
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és a
Garay János Általános Iskola közös
szervezésében „Gyöngykaláris”
címmel kiállítás nyílik az üvegterem-
ben Nagy Bandó András verseinek il-
lusztrációiból.

A megnyitón közremûködik: a Hol-
ló Együttes. A kiállítás megtekinthetõ:
november 20-ig hétköznapokon 10-
18 óráig; szombaton: 10-14 óráig.

November 13-án 18 órakor
Oda van a virágos nyár… cím-

mel a Magyarnóta Kedvelõk Baráti
Köre nótaestet rendez a Mûvelõdési
Ház tánctermében.

Fellépnek a Baráti Kör szólistái és
kórusa, kísér: Kovács János és cigány-
zenekara.

Belépõdíj 800 Ft, mely megvásárol-
ható a színházi jegypénztárban mun-
kanapokon 14-18 óra között.

November 14-én 9-13 óráig 
Õszi-téli gyermekruha és játékbör-

ze – olcsó használt gyermekruha, já-
ték, könyv, sporteszközök, egyéb
használati eszközök „kéz alatt”, babák-
nak, ovisoknak, kisiskolásoknak!

Árusításhoz asztalok november 12-
ig bérlehetõk a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház információszolgálatánál! 

A börzével egy idõben: JÁTÉK-

VÁR-LAK szombat délelõtti játszóház
kicsiknek, nagyoknak és nagyiknak a
Csiga-Biga Alapítvány közremûködé-
sével.

Csiri-biri Babatorna 1-3 éveseknek
és szüleiknek, vitamin torna 3-6 éve-
seknek és szüleiknek, mozgásfejlesz-
tõ játékok kipróbálása. Állandó játéka-
ink: rajzolda, gyurmázó, hajtogatós sa-
rok, társasjátékok, óriási építõkockák,
labdakuckó, mozgáskoordinációt fej-
lesztõ játékok

Belépõ: gyermekeknek 400 Ft/fõ,
felnõtt kísérõknek 200 Ft/ fõ

November 16-án 15.30-kor
Várostörténeti klub az I/24-es te-

remben. Vezeti: Bíró Gyula.
Vendég: Takler Ferenc. Téma: Ho-

gyan sikerült a szüret?

November 16-án 18 órakor
Léleképítõ a színházteremben. Elõ-

adást tart: Jáki Teodóz bencés atya.

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.

Panoráma mozi
NAGYTEREM

November 5-11-ig
15.30, 17.30: Derült égbõl fasírt –

színes szinkronizált amerikai animá-
ciós film 

20.00: District 9 – színes feliratos
amerikai sci-fi

November 12-18-ig
16.00: Don Quiote szamarancsa

– premierfilm!
17.30, 20.00: Az idõutazó felesé-

ge – színes feliratos amerikai roman-
tikus film

ART TEREM

November 5-11-ig
17.00: Megtört ölelések – színes fel-
iratos spanyol film

19.00: Szobafogság – színes ma-
gyar film (premier!)

November 12-18-ig
17.00, 19.00: 1 – színes magyar krimi
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

SZÍNHÁZ
November 9-én, hétfõn,
10 órakor Óvodás-, 14 órakor

Gyermekbérlet elõadása: Csuda vi-
lág – zenés interaktív játék a Szá-
guldó Orfeum Színház elõadása.

Szabadjegy ára: 700 Ft

November 11-én 19 órakor 
Sárdy bérlet 1. elõadása:

Vaszary Gábor-Fényes Szabolcs-
Szenes Iván: Az ördög nem alszik -
a Budapesti FOGI Színház elõadása.

Szabadjegyek korlátozott szám-
ban november 9-én és 10-én 2400
Ft-os áron kaphatók.

Ifjúsági hangversenysorozat,
2009/2010-es évad

Elsõ hangverseny november
12-én 12.30 és 14.30 órakor 

Pannon Filharmonikusok Pécsi
Szimfonietta együttese - Haydn
emlékmûsor (a zeneszerzõ halálá-
nak 200. évfordulójára)

Figyelem! A helyszín a Mûvelõ-
dési Ház színházterme!

Mûsor:
f-moll szimfónia, No. 49. „A

szenvedély” 4. Tétel - Finale
C-dúr „A medve” szimfónia, No.

82. III. tétel - menüett
fisz-moll „Búcsú” szimfónia, No.

45.  III. menüett, IV. Finale
D-dúr „London” szimfónia, No.

104.  IV. tétel
További elõadások: 2010. ja-

nuár 21-én, 12.30 és 14.30 óra
(tervezett idõpont): Szekszárd
Junior Stars

Február 18-án, 12.30 és 14.30
órakor: Talamba Ütõegyüttes

Bérlet ára: 1000 Ft, szólójegy ára:
400 Ft. Információ: 74/511-247
(Mûvészetek Háza, Zakné Takács
Gabriella, Gonda Mária)

2009. NOVEMBER 16-20.

Elõadások az egészséges életmód,
egészségnevelés témakörében

November 16., hétfõ, 11,00 óra
Testünk ellenségei – a dohányzás és az
alkohol hatása a fejlõdõ szervezetre –
elõadás felsõ tagozatos diákoknak

Elõadó: Laufer Éva egészségfejlesz-
tõ, az ÁNTSZ munkatársa

November 17., kedd, 11,00 óra
Mi történik velem? – a serdülõkori
változások – elõadás 5-6. osztályo-
soknak

Elõadó: Molnárné Haholt Zsuzsan-

na egészségfejlesztõ, az ÁNTSZ mun-
katársa

November 18., szerda, 14,30 óra
A gombák élettani hatásai – elõadás
a Hollós László emlékév alkalmából.

Elõadó: Kovácsné Pergel Mónika
dietetikus, az ÁNTSZ munkatársa

November 20., péntek, 11,00 óra
Életmódról serdülõknek – elõadás fel-
sõ tagozatos diákoknak

Elõadó: Dr. László Eszter ÁNTSZ
kistérségi fõorvos

Az elõadások ingyenesek! Minden
érdeklõdõt szeretettel várunk.

Támogatók: ÁNTSZ Szekszárd –
Bonyhád – Paks Kistérségi Intézete, 

Állategészségügyi és Élelmiszer - el-
lenõrzõ Állomás Szekszárd

Egészség-hét a Babits Mihály Mûvelõdési Házban

Miért hiszek?
Bíró Lászlóval

A Kairosz Kiadó szervezésében indult
Miért hiszek? címû elõadássorozat
vendége november 10-én, 18 órakor a
Római Katolikus Plébánia közösségi
termében (Béla király tér 9.) .Bíró
László püspök. A belépés díjtalan.

A helyszínen megvásárolható és
dedikáltatható az elõadóval már ko-
rábban készített és a Kairosz Kiadó ál-
tal megjelentetett riportkönyv. A Mi-
ért hiszek? címmel kiadott sorozat-
ban neves közéleti személyek valla-
nak hitükrõl az életükön keresztül.

Halottak napi
megemlékezés

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör értesíti tagjait és minden
érdeklõdõt, hogy a Szent István
Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69.) no-
vember 8-án, vasárnap, 15 órakor
Halottak napi megemlékezést tart.

Koncertek az
Incognito Klubban
November 14-én, szombaton, 20
órától 30Y és Vad fruttik koncert
az Incognito Klubban (Szekszárd,
Garay tér).

Gerse József
emlékhangverseny
Gerse József, a Liszt Ferenc Pedagó-
gus Kórus néhai karnagya, a Garay  Já-
nos Gimnázium tanára halálának má-
sodik évfordulójára ismét emlékhang-
versenyt adnak barátai, tisztelõi.
A gimnázium dísztermében novem-
ber 23-án, pénteken 18 órakor kezdõ-
dõ esten közremûködik: Müller Beáta
(ének), Nagy Mónika (ének), Lányi Pé-
ter (zongora), Lozsányi Soma (zongo-
ra). A fellépõ kórusok: Garay János
Gimnázium kórusa, Garay János Álta-
lános Iskola és AMI kórusa és a Liszt Fe-
renc Pedagógus Kórus. Konferál: Né-
meth Judit. A szervezõk minden
érdeklõdõt szeretettel várnak.
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KÖZLEMÉNYEK

TISZTELT ÜGYFELEINK! Tájékoztat-
juk Önöket, hogy november 10-én
(kedden) a szekszárdi okmányirodá-
ban a népesség-nyilvántartási és
lakcím-bejelentési ügyintézés - tech-
nikai okok miatt - szünetel. Megérté-
süket köszönjük!

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁS.
A Tolna Megyei Vöröskereszt
Nyugdíjas Területi Alapszervezete
használtruha-adományozást tart
november 9-én, hétfõn, 8 és 9 óra
között a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt. 

CSIRKEÁRUSÍTÁS. A Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövet-
sége és a Tolna Megyei Vöröske-
reszt Nyugdíjas Területi Alapszerve-
zete értesíti tagjait, hogy november
9-én, hétfõn, 6.30 órától a készlet
erejéig frissen vágott, tisztított csir-
ke árusítást tart (600 Ft/kg-os
áron) a Hunyadi u. 4. szám alatt.

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT. Hálásan
megköszönjük embertársainknak,
hogy felajánlották 2007. évi szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 %-át a Vakok
és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete javára. A felajánlott ösz-
szeget alapszabályunkban rögzített
célokra használtuk fel. Jövõbeni fel-
ajánlásaikat a 18864858-1-17 adó-
számon szívesen fogadjuk.

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 10. (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.

Az E.On áramszolgáltató szakemberei
folyamatos korszerûsítést hajtanak vég-
re a hálózaton. A tervszerû beavatkozá-
sok biztonságos elvégzése érdekében
elengedhetetlen a vezeték idõszakos
feszültség-mentesítése.
A szükséges munkálatok elvégzésének
érdekében 2009. november 11-én,
szerdán, 8 órától várhatóan 15 óráig
Szekszárdon, a József A. u., Rákóczi

utcának a Szakály testvérek és Rózsa-
máj u. közötti része, a Szakály testvé-
rek u., a Rózsamáj u., a Rózsa u., a
Pázmány tér, a Hrabovszky u., a Patak
u., a Zrínyi u.páros oldala a 94. számtól,
páratlan oldala a 85/D számtól az utca
végéig, a Kemény S. u., a Bólyai u., a
Halász B. u., a Wígand tér, a Palánki u.,
a Selyem u., a Pásztor u. és a Szent-
miklósi u. területén áramszünet lesz.

Áramszünet miatt kérnek türelmet

APRÓHIRDETÉS

KERESEK Szekszárdon lakást vagy
házat Domboriban lévõ nyaraló be-
számításával. Telefon: 06 20/543-
22-00

SZOCIÁLIS MUNKÁS vagy szociálpe-
dagógus jelentkezését várjuk másod-
állásban végezhetõ, heti 8-10 órás
munkára. Jogosítvány elõny. Érdek-
lõdni: 06/20 944-35-66.

SZEKSZÁRDON, a Tinódi utcában -
frekventált helyen - 40+20 nm-es üz-
lethelyiség kiadó. Telefon: 06/20-
944-35-66.
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