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Méltóbb környezetben

Kedden ünnepélyesen is felavat-
ták a megyei önkormányzat Ba-
lassa János Kórháza „B” épületé-
nek megújult részlegeit. Hosszú
éveket vártak rá.

A közel nyolcvan esztendõvel ez-
elõtt épült szárnyat az 1960-as évek-
ben ugyan egyszer már korszerûsítet-
ték, azóta igencsak eljárt felette az
idõ. A 669 millióba kerülõ rekonst-

rukció során kórtermeket, vizsgáló-
kat, kezelõket újítottak fel, de az épü-
let új kazánházat és gyógytornater-
met is kapott.

Cikkünk a 3. oldalon.

Dr. Muth Lajos fõigazgató (balról) és dr. Puskás Imre megyei közgyûlési elnök az átadáson

Szekszárdon lesz
az ÁRH origója

■ Szeptember 22-én, hétfõn, 15 óra-
kor a Garay téren tartják az Állampol-
gári Részvétel Hete (ÁRH) eseménye-
inek országos megnyitóját.

Az ÁRH egy kampányhét, a közép-
kelet-európai hálózatok együttes és
hangsúlyos megnyilatkozása annak
érdekében, hogy az állampolgári rész-
vétel problematikája erõteljesebben
jelenjen meg a médiában, politikában
és a civil társadalomban. Olyan ren-
dezvények sorozatából áll, amelyek
harsányan, mindenki által érzékelhe-
tõen hívják fel a szûkebb és tágabb
társadalmi környezet figyelmét a rész-
vételi demokrácia fontosságára.

A programok figyelemfelkeltõ jelle-
gûek, a közjó gyarapítását, a helyi kö-
zösségi és civil cselekvést helyezik a kö-
zéppontba, s azt is bemutatják, hogy
mindez lehetséges. Helyi, megyei és or-
szágos akciók, szakmai és civil találko-
zók, médiaesemények, nyilvános gyû-
lések adják össze az Állampolgári Rész-
vétel Hetének programját. 

A szekszárdi szervezõk: a Mentálhi-
giénés Mûhely (Tolna Megyei Civil
Szolgáltató Központ, Tolna Megyei
Önkéntes Központ, Közösségi Kez-
deményezéseket Támogató Hálózat),
a Szekszárdi Civil Kerekasztal, vala-
mint Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata.

„TEdd, hisz teHETED!”
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A kórház elismerte

a felelõsségét
■ Dr. Muth Lajos, a Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa János Kór-
háza fõigazgatója és jogi képvise-
lõje, dr. Sándor Attila ügyvéd, va-
lamint dr. Ábrahám László ügyvéd
– Emberné Molnár Ágnes és Em-
ber Attila képviseletében – közös
nyilatkozatot tett az augusztus 29-
én történt „gyógykezeléssel” kap-
csolatban. Ezek szerint a kezelés-
sel összefüggõ ellátást közösen
megvizsgálták, és úgy döntöttek,
hogy a kórház biztosítójának be-
vonásával – a jogvita teljes lezárá-
sa érdekében – a kórház részbeni
felelõsség elismerésére vonatko-
zó nyilatkozatára tekintettel meg-
állapodást kötnek egymással va-
gyoni és nem vagyoni kártérítés-
re kiterjedõen.

A megállapodás létrejöttéig a
jogvitával kapcsolatosan további
nyilatkozatot nem tesznek.

Mint ismert, augusztus végén
egy fiatal hölgy hajnalban jelent-
kezett a szekszárdi kórházba,
mert az akkor még állapotos nõ-
nek görcsei, komoly fájdalmai
voltak. Akkor ellenõrizték a mag-
zat szívhangját, még minden
rendben volt. Késõbb azonban a
fiatal nõ rosszul lett, ám elmondá-
sa szerint órákig nem törõdött
vele senki. Amikor fél hatkor is-
mét ellenõrizték a magzat szív-
hangját, már nem érzékelték a ki-
csi szívverését. Mûtéttel a nõ mé-
hét is eltávolították, így már nem
lehet gyermeke.

Szekszárdi szüreti napok
Együtt vonulnak fel a borászok

Ovitábor
Egyházaskozáron

■ A Gyermeklánc Óvoda Perczel Mór
utcai nagycsoportosai ezen a nyáron
Egyházaskozáron táboroztak. Két éj-
szakát töltöttek a szülõi háztól távol,
de nem volt idõ a honvágyra, mert ér-
dekesnél érdekesebb programok vár-
ták õket.

Igazi falusi környezetben, sok házi-
állat közvetlen közelében – azokat
megfigyelve, simogatva, etetgetve –
sokat és szabadon játszhattak. Jutott
azonban idõ a helyi Csángó Múzeum
és az óvoda látogatására, valamint esti
sétakocsikázásra, tábortûz melletti
produkciókra, éjszakai „szellemirtás-
ra”, agyagozásra, pizzasütésre és dia-
filmvetítésre is.

Most már mindannyian a város kü-
lönbözõ iskoláiban mesélnek nyári
élményeikrõl.

Díjazzák
a kétkezi munkát

■ Megnevezte a kiemelt támogatásra
javasolt szakmákat a Regionális Fejlesz-
tési és Szakképzési Bizottság. A testü-
letet munkaadó és munkavállalói szer-
vezetek, valamint az agrár- és az iparka-
marák képviselõi alkotják. Dr. Fischer
Sándor bizottsági alelnök elmondta: a
régió ezerötszáz vállalkozása adta köz-
re észrevételeit. Ebbõl kiindulva a bi-
zottság négy kategóriát állapított meg.
Az elsõbe, a kiemelten támogatandó
közé tartozik többek között az ács-áll-
ványozó, az ápoló, a szabó és a villany-
szerelõ is. Sz. Á.

■ Rendezvények 16 helyszínen, 25
pavilon a Béla király téren, 15 a bor-
udvarban, 10 az Ízek utcájában, 2 pa-
vilon külön a fõ támogatóknak, 30
szekszárdi borász kínálata, 2 pálin-
kaház, 95 népmûvész és iparmûvész
árus a kirakodóvásáron, és felvonulás
50 csoporttal, közel 2000 résztvevõ-
vel. Számokban így lehet jellemezni
a szeptember 18. és 21. között zajló
Szekszárdi Szüreti Napokat, illetve
érzékeltetni a várható eredményét
annak a munkának, melyrõl a szerve-
zõk adtak számot hétfõi sajtótájékoz-
tatójukon.
Matókné Kapási Julianna, a fõszerve-
zõ mûvelõdési ház igazgatója és Hor-

váth István polgármester elmondta:
a szüreti napok keretében nemcsak fi-
nom bor, étel-ital, vásárfia, hanem
fesztiváli gyermektánc, kiállítás, kon-
cert, konferencia és egyéb mûvésze-
ti bemutató is várja a közönséget.
Baky Péter igazgatóhelyettes a szep-
tember 20-i, V. Szekszárdi Festészeti
Triennálét ajánlotta az érdeklõdõk fi-
gyelmébe, Herrné Szabadi Judit, a
társrendezõ Szekszárd Borvidék Kht.
képviseletében pedig az egri borvi-
dék bemutatkozását.
Nem kis fegyverténynek számít az is,
hogy a szekszárdi borászok most elsõ
alkalommal közös zászló alatt vonul-
nak fel. Sz. Á.
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Felújítás a betegekért
Ráfért már a rekonstrukció a közel nyolcvanéves épületre

A felújított kórtermekben elviselhetõbb a lábadozás

Negyvenkilenc kórterem újult meg
A REKONSTRUKCIÓ bruttó összege 668 millió 957 ezer forint, amely nagy-
részt címzett állami támogatás, az önerõ 100 millió 44 ezer forintot tett ki. A
kivitelezõ hajósi Aktív Ipari, Építõipari és Kereskedelmi Kft. színvonalas mun-
kát végzett.
A KÖZEL ÖTEZER négyzetméter alapterületen új kazánházat és gyógytor-
natermet alakítottak ki, felújították a vizsgálókat, kezelõket, a kórtermeket, a
személyzeti helyiségeket. Új felvonók kerültek beépítésre, új bútorok, nõvér-
pult és hívórendszer szolgálja a betegek színvonalas ellátását. A „B” épület
északi és déli szárnyában 49 kórtermet újítottak fel, köztük több fürdõszobá-
val ellátott, emelt szintût alakítottak ki.

HÍREK

Baka István vers- és
prózamondó verseny

n A Kárpát-medencei Baka Ist-
ván vers-, énekelt vers és próza-
mondó verseny dunántúli dön-
tõjére október 10-én 15 órakor, a
szekszárdi Garay János Gimná-
zium dísztermében kerül sor. A
verskedvelõk jelentkezését szep-
tember 20-ig várják. Információ:
www.baka.hu/calendar és a 
tolnalib@igyuk.hu címeken.

Az élet dolgai elõadás
dr. Vendég Magdolnával
n Folytatódik a Mentálhigiénés Mû-
hely „Az élet dolgai…” címû elõadás-
sorozata. Szeptember 17-én 17 óra-
kor dr. Vendég Magdolna népegész-
ségtan-szakorvos „Gondolatok az
egészségfejlesztésrõl” címmel tart
elõadást. Minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várnak!

A cukorbetegség,
mint járvány

n A Tolna Megyei Felnõtt Diabete-
sesek Egyesületének következõ ren-
dezvénye szeptember 30-án l4 órai
kezdettel a kórház kultúrtermében,
a „Lila épületben” lesz. Dr. Wágner
Gyula fõorvos elõadásának címe:
„Cukorbetegség, mint járvány”.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Volt hadifoglyok
jelentkezését várják

n A „Volt Hadifoglyok Bajtársi Szö-
vetségének” Tolna megyei szerveze-
te kéri azokat a volt hadifoglyokat,
munkaszolgálatra hurcoltakat és
gulágosokat, akiknek fogságban
töltött ideje nem haladta meg a há-
rom évet, illetve akik három évnél
tovább voltak fogságban, de a meg-
emelt kárpótlási összeget az elmúlt
három évben mégsem kapták meg
(az idõközben elhunytak helyett a
feleségeiket), hogy levélben október
31-ig jelentkezzenek a 7100 Szek-
szárd, Hunyadi u. 4. címen.

Heinek Ottó a társulás elsõ elnöke
Kedden délelőtt hivatalosan is
megalakult – tízéves időtartamra –
a Társulási Tanács a Magyarorszá-
gi Német Színházért. A hatfős tes-
tület három tagját a megyei önkor-
mányzat, hármat pedig a Magyar-
országi Németek Országos Önkor-
mányzata (MNOÖ) delegálta.

VHM

Az alakuló ülés után a két önkormány-
zati elnök, Puskás Imre, illetve Heinek
Ottó tájékoztatta a sajtó képviselõit. El-
mondták, hogy a tanács elnöke és alel-
nöke éves rotációban váltja egymást. Az
elnöki tisztet most Heinek Ottó, az alel-
nökit pedig dr. Puskás Imre tölti be. Az
ülésen megválasztották a tisztségviselõ-
ket, és megalkották a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatot. Megállapodtak,
hogy a Deutsche Bühne épületének ál-
lagát a megyei önkormányzat mûszaki

munkatársai felmérik, majd a grémium
az októberi ülésen dönt a felújítási mun-
kálatok ütemezésérõl. A legfontosabbak
közé tartozik a színházterem légkondi-
cionálása, mivel jövõ májusban 25 éves
lesz a színház, s az ünnepségsort nem
lenne jó katlanban tartani...

A munkálatokra szükséges fedeze-
tet a következõképpen biztosítják: az
állami támogatás mellett mindkét ön-
kormányzat évi 21-21 millió forinttal
járul a fenntartási költségekhez. Az
összeget már erre az esztendõre is
biztosítja a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata, a megyei
önkormányzat viszont már elkülöní-
tette a teljes évi költséget, 42 millió
forintot, így tehát 21 millió forint
máris a rendelkezésre áll.

Mindkét önkormányzati elnök
hangsúlyozta, hogy az egyenlõ fél-
ként való közös munka a színház és a
közönség érdekét szolgálja.Heinek Ottó 

Kedden ünnepélyesen is felavat-
ták a Tolna Megyei Önkormány-
zat Balassa János Kórháza „B”
épületének megújult részlegeit.

V. Horváth Mária

Dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlés el-
nöke elmondta: korábban kísérõként,
látogatóként többször is járt ebben az
épületben. Ám ha most bekötött szem-
mel kísérték volna ide, s csak a meg-
újult traktusban vették volna le szemé-
rõl a kendõt, biztosan nem tudná, ho-
va érkezett. „A szép és korszerû épület-
ben magas színvonalú ellátást biztosít-
hatnak, ám a gyógyulás szempontjá-
ból az sem közömbös, milyen környe-
zetben lábadoznak a Tolna megyeiek.”
Az elnök aláhúzta, a kórházban éven-
te 32 ezer beteget látnak el, közülük
nyolcezret ebben az épületben.

Dr. Muth Lajos, a kórház fõigazgató-
ja hozzátette: október 19-én lesz 79 éve,
hogy átadták ezt az épületet, s bár az
1960-as években korszerûsítették, az-
óta eljárt felette az idõ, míg más kórhá-
zakban az utóbbi tíz évben – mialatt
nálunk folyt a mûtõblokk építése, majd
az ismert huzavona – jelentõs korsze-
rûsítéseket végeztek. Nálunk ez egy év-
tizedet késett. A fõigazgató kiemelte,
hogy a ma igénye a diagnosztika és a te-
rápia eszközeinek koncentrálása, ezért
a következõ feladat a mûtõblokkhoz
csatlakozó sürgõsségi részleg kialakítá-
sa lesz. Dr. Muth Lajos szólt a magyar
egészségügy jelenlegi legnagyobb
problémájáról is, miszerint egyre több
szakember hiányzik, s úgy tûnik, hogy
ez a tendencia tovább folytatódik.
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Tízéves az SZ+C Stúdió Kft.
Hogy építhessünk, a cég is folyamatosan építkezik

Az egykori baba már kiska-
masz, építõkockái is komolyab-
bak lettek. Ezt pontosan tudo-
másunkra hozza a tízesztendõs
SZ+C Stúdió Kft. megújult, ám
változatlanul kedves és kifejezõ
emblémája. A megszokott szlo-
gen, a „Velünk gyerekjáték” vi-
szont megmaradt.

Szóval az elmúlt évtized során renge-
teg újdonság történt a cég háza táján,
amirõl folyamatosan beszámoltunk ol-
vasóinknak, így most arra kértük a cég
tulajdonosait, Szablár Klára marketing-
vezetõt, és Czank Géza ügyvezetõt,
emeljenek ki néhány fontosabbat az
utóbbi idõszak történéseibõl, illetve
bõvülõ szolgáltatásaikból és a náluk be-
szerezhetõ igen korszerû anyagokból.
A cégvezetõk elõször a vásárlókat leg-
inkább érdeklõ és pénztárcájukat érin-
tõ árak csökkenésérõl szóltak. Mivel
beléptek az „Új ház” beszerzési cso-
portba, az országos hálózat tagjaként a
kiterjedt beszerzés révén rendkívül jó
áron adhatják vásárló-
iknak az építõanya-
got. Tavaszi belépé-
sük óta még a jól is-
mert kemény verseny
ellenére is szépen nõ a forgalmuk.

Szablár Klára kiemelte, hogy nem-
csak Szekszárdon, hanem területi
képviselõjük jóvoltából vidéken is
megjelennek, szolgáltatnak és kiszol-
gálnak. A szolgáltatásnál tartva fontos
hangsúlyozni, hogy e tevékenység mi-
nõsége minden tekintetben emelke-
dik: bevezették az internetes ügyinté-
zést, folytatják ingatlanfejlesztési
programjukat, bár most az Obsitos
udvarnál kisebb projekttel, amely a
honlapjukon már megtekinthetõ. Szá-
mos új építõanyaggal bõvítették kíná-
latukat, mint például az elõre beépí-
tett redõnytok, de a „passzív házhoz”
szükséges energiatakarékos anyago-
kat is megfelelõ minõségben és vá-
lasztékban biztosítják. Az igényesebb,
illetve tehetõsebb ügyfeleiknek már a
wellnesshez szükséges berendezési
tárgyakat – szauna, pezsgõkádak, ka-

binok – is kínálják, mi több, igény sze-
rint rövid határidõn belül beszerzik.
Sõt, a náluk vásárolt csempékbõl, pad-
lólapokból kívánság szerinti összeállí-
tásban és variációban a konyhai és a
fürdõszabai burkolás várható vég-
eredményérõl látványtervet készíte-
nek. Most gyerünk a szobákba, ahova
a náluk még újdonságnak számító pa-
zar tapétakülönlegességekbõl is válo-
gathatunk. S ha már megvan a gyö-
nyörû tapéta, csempe és padlólap, ak-
kor érdemes elgondolkodni az ajtók
és ablakok cseréjérõl is. Mivel a mû-
anyag nyílászárókat szintén beszerez-
hetjük az SZ+C Stúdióban. Legyen
szó bármilyen és bármennyi építõ-
anyagról, kiegészítõ termékrõl, a vevõ
kérésére a házhoz szállítást is meg-
szervezik.

Mint arról sokan értesültek, a szín-
vonalas szolgáltatást nyújtó cég már
korábban is számos elismerésben ré-
szesült. Van frissebb díjuk is, ami gya-
korlatilag megduplázódott. Idén a ran-
gos országos versenyen, a Kisvállalat

kategória „Zöld iro-
da” vetélkedõjének
harmadik díját ítélte
nekik a szakzsûri.
Ugyanekkor külön-

díjban is részesült az SZ+C Stúdió: õk
kapták a „Legemberbarátibb iroda
2008” elismerést. A kitüntetéseket a
cég tizedik születésnapjánál jobban
idõzíteni sem lehetett volna.

Egy gazdasági társaság életében
nagy horderejûek az elismerések és a
kitüntetések. Ugyanakkor elengedhe-
tetlen szempont, miként vélekednek
tevékenységérõl a partnerek, a vásár-
lók. Az SZ+C Stúdió esetében együtt
van minden: bõvül az üzletkörük, a ré-
gi vásárlók pedig hûségesen visszajár-
nak. Egy középkorú házaspár egyszer
így fogalmazott:

– Olyan udvariasan és körültekin-
tõen tájékoztattak, és szolgáltak ki
bennünket az SZ+C-ben, amihez fog-
hatóval még nem találkoztunk. Még
akkor is oda mennénk, ha valamilyen
árura várakozni kellene... de hát ott
még várni sem kell. - hm - 

Hirdessen Ön is a
Szekszárdi Vasárnapban!

Info: 30/9726-663

Ö

Újabb díjakkal
gazdagodott az
SZ+C Stúdió Kft.”

A Tartsay Vilmos utcában várják ügyfeleiket

HIRDETÉS
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Az országban egyedülálló minta-
projektre készül a Danubia fa-, bú-
tor- és épületasztalos klaszter. Eh-
hez százhatvanmillióra pályáznak.

B. K.

Új bútormárka, saját, illetve német li-
cenc alapján készülõ ablak gyártása le-
het a Danubia fa-, bútor- és épületasz-
talos klaszter munkájának kézzel fog-
ható eredménye. A szervezet ezért
nyújt be a regionális operatív program
kiírására százhatvanmilliós pályázatot.
Márkus István, a klaszter elnöke sze-
rint a közös termékek miatt az ország-
ban egyedülálló lenne a hasonló cso-
portok között az övék.

– Már most is összedolgozunk. A
CNC megmunkáló központ, melyet
pályázati támogatással vásárolnánk,
nagyban lerövidítené a gyártás idõtar-
tamát. Ilyen, a csúcstechnológiát kép-
viselõ gép talán ha egy van a régió-
ban. Ez azt jelenti, hogy jóval inkább
versenyképessé válnánk – állítja a ve-
zetõ. Új gép azonban mindenképpen
lesz, ha nem pályázattal, hát anélkül
szerzi be a Márker Kft.

Eddig úgy tûnik, hogy német fej-
lesztésû, külsõ karbantartást nem
igénylõ ablakokat is készítenek majd
a szervezet tagjai. Pályázati támogatás
nélkül a német partner szállítja a
nyers kereteket, és az összeszerelést
végeznék nálunk.

– Ha nyerünk, negyvenmilliós
CNC gépet vásárolhatunk, és teljes
egészében a ma-
gunkénak mond-
hatjuk ezt az inno-
vatív terméket.
Emellett egy Ma-
gyarországon egyedülálló mintapro-
jektet is, hiszen konkurensek együtt-
mûködésérõl volna szó – mondta Pál
Attila, a klaszter alelnöke.

A klaszter tagjai közös alapanyag-
raktárat mûködtetnek majd. A raktár
– akárcsak a gépek – a majdani inku-
bátor házba kerülnek.

Arra a kérdésünkre, hogy az új
nyílászáró mennyire lesz eladható,
illetve drága, az alelnök elmondta: a
német tapasztalatok nagyon jók.
Tény azonban, hogy egy hagyomá-
nyos ablaknál húsz százalékkal drá-
gább lesz.

– Elsõsorban a tehetõsebb családi-
ház-építõket céloznánk meg. A ter-
mék bevezetését mindenképpen pi-
ackutatásnak kell megelõznie. Biztató
azonban, hogy az ország több nagyvá-
rosában már megtaláltuk a viszontela-
dókat – véli Pál Attila.

A klaszter tagjai személyes kapcso-
lataikon túl számítanak például a szek-

szárdi városvezetésre,
vagyis hogy a majdani
felújításoknál, építke-
zéseknél az õ termé-
keiket választják, illet-

ve hogy segítenek egy elsõsorban ter-
vezõknek szóló konferencia megszer-
vezésében.

A klaszter legutóbbi megbeszélésén
pesszimista hangokat is lehetett halla-
ni. A piac az utóbbi idõben beszûkült,
a rendelések harminc százalékkal visz-
szaestek. A tagok nehezményezik,
hogy egyre többen választják a fánál lé-
nyegesen kevésbé környezetbarát mû-
anyag nyílászárókat. Nagy anyagi koc-
kázatot épp ezért kevesen vállalnának.
A pályázat beadása, azaz augusztus vé-
ge után a faiparosok a terhek, felada-
tok megosztásáról is tárgyalnának.

NYUGAT 100

Szekszárdon a busz

A PETÕFI IRODALMI Múzeum moz-

gókiállítása 2008. szeptember 17-

18-án a Wosinsky Mór Megyei mú-

zeum elõtti téren látható.

A PETÕFI IRODALMI Múzeumban

2008 márciusában nyílt meg a

százéves Nyugatot többféle meg-

közelítésben, négy termen át be-

mutató, reprezentatív kiállítás. En-

nek az átfogó kiállításnak elkészült

utazó változata is.

EGY ÁTALAKÍTOTT autóbusz, a

„Nyugat 100 busz” júniustól járja

az országot, és egy-egy helyszí-

nen néhány napot tölt. A kiállítás a

korszakos jelentõségû folyóirat

történetét és fontosabb alkotóit

dokumentumok és fotók százaival

mutatja be, de a szerzõk hangfel-

vételek és archív filmfelvételek se-

gítségével is megelevenednek. A

Nyugat mûködésével kapcsolatos

egyéb információkat (a Nyugat és

a társmûvészetek kapcsolata; a

Nyugat Könyvkiadó tevékenysé-

ge) érintõképernyõs számítógé-

peken lehet olvasni, és inter-

netkapcsolat is lesz a Petõfi mú-

zeum és az OSZK honlapjához.

A kiállítás megtekintése ingyenes!

Mintaprojekt a Danubiánál
Százhatvanmillió forintra pályázik a szekszárdi faipari klaszter

Karbantartást nem
igénylő ablakokat
is készítenek majd.”
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Lángra lobbantható parázs
Színvonalas programok a szekszárdi szabadegyetem õstörténeti hétvégéjén

A Parázsló „Múltunkból a jövőn-
kért” Közhasznú Alapítvány az el-
múlt hétvégén rendezte meg első
alkalommal a neves előadókat
Szekszárdra csábító „Parázsló
Szabadegyetemet”.

Gyimóthy Levente

Pénteken dr. Pálos Miklós köszöntötte
a Vármegyeháza dísztermében megje-
lenteket. A megyei közgyûlés alelnöke
ünnepi beszédében a világ identitásza-
varáról beszélt. Horváth István polgár-
mester szerint fontos nemzetünk tör-
ténelmében visszanyúlni az õsidõkig,
és hogy minden nép legyen büszke
nemzettudatára. Európaiaknak, de
ugyanakkor magyaroknak kell marad-
nunk, mert nemzetünk csak akkor ké-
pes virulni, jövõt építeni, ha tisztában
van igazi múltjával – szögezte le a me-
gyeházán Szekszárd elsõ embere.

A mongol, a kazah és az ujgur kül-
döttségeket már dr. Kiszely István
antropológus üdvözölte, aki a Parrag-
házaspár által életre hívott „Parázsló
Szabadegyetem” színvonalas hétvégi
rendezvényeit a lángra lobbantható
parázshoz hasonlította, mely még tar-
togathat meglepetéseket a magyar
történetírás megváltoztathatóságá-
ban mindenki számára.

„Ne hazudjunk tovább történel-
münkben!” – szólt bevezetõjében éles
hangon a hallgatókhoz Kiszely dok-
tor, majd rámutatott: a magyar törté-

nelem nem darázsfészekként mûkö-
dik, s ha föntrõl nem kezdték el törté-
nelmünk korrigálását, akkor lentrõl
kell azt elindítani. Bizonyítékaink
vannak arról, hogy Japán már 3000
évvel ezelõtt szomszédunk volt, s a
Góbi sivatag környéke, valamint
Északnyugat-Kína az egyik bölcsõnk.
A poszt-sumerok Mezopotámiában (a
mai Irak területén) pedig egyazon
törzsszövetségbe tartoztak velünk –
mondta a kutató. Már Világosító
Szent Gergely leírta a kereszténység

hajnalán a magyarok ruházatát, fegy-
verzetét, táncdalaikat, meséiket, írásu-
kat. Figyelmeztetõ, hogy a törökök
már kiadták a közelmúltban a velük
rokonságban lévõ népek történeti kö-
tetét, s abban mi is helyet kaptunk. A
sárga-ujgurok egy szövetségbe tartoz-
tak velünk Kína északi részén, mely-
nek már közel 4500-5800 éves a kul-
túrája. Iránból, a régi Perzsia területé-
rõl érkeztek szarmata, jász rokonaink,
s a magyarok egy része, onnan, ahon-
nan írásunk is származik – tette hozzá
dr. Kiszely István.

Történetírásunk állítólagos hamisí-
tása 1821-ben, Bécs irányítása alatt
kezdõdött el, amikor is a Habsburg-
éra úgy határozott: a magyarok törté-
nelmét jóval árnyaltabb, elferdített
színben kell prezentálni, hogy kevés-
bé lehessen az elnyomás alatt nemze-
ti dolgokra hivatkozni. Trefort Ágos-
ton kultuszminiszterünk 1877-ben a
finnugor elmélet mellett tett hitet –
hivatkozva annak „elõnyösebb” voltá-
ra az akkori Európa keretei között.
Mongóliában a mai napig rokonaink-
nak tekintenek minket – vázolta Ki-
szely –, rengeteg szokás és viselet kü-
lönösen hasonló a magyarokéhoz. A
kazahokkal számtalan szó, tradíció
szintén hasonló, s ahogy fogalmazott:
„Kazahisztánban” még magyar nevû
törzs is létezik.

A mongol, ujgur és kazah követek
külön-külön szót kértek, s elmondták:
nyugati rokonaikként tekintenek

ránk. A megnyitót kiállítási képek, ke-
leti ismeretterjesztõ füzetek megte-
kintése és a kárpátaljai Credo együttes
zenés mûsora követte, majd ebéd vár-
ta a látogatókat a Fõispán étteremben.

A Béla király téren díszes és korhû
jurtákat állítottak fel a rendezõk, az-
tán a belvárosi templom lépcsõjén fel-
épített színpadon a magyarságtudatú
szabadegyetem szabadtéri mûsora
kezdõdött. Elsõként a rendezvény
egyik házigazdája, Parragné Simon
Veronika kért szót, majd Patrubány
Miklós, a Magyarok Világszövetsé-
gének elnöke beszélt az összegyûltek-
hez. „Európa közepén, de szívünkben
Ázsia zsongásával kell tovább élnünk”
– mondta. A nemrég megrendezett
VII. kongresszuson „Fordulat” címmel
300 elõadót láttak vendégül a világ kü-
lönbözõ részérõl. A hun leszármazású
népek 4-500 milliónyian vannak, s
éppen ezért céljuk egy Tudományos
Akadémia szervezése, mely egy Hun-
Unió szervezését feltételezné.

A rendezvény másnap a sportcsar-
nok mögötti területen látványos be-
mutatókkal (íjász, lovas íjász) folytató-
dott. A csarnokban este Kormorán-
koncert szórakoztatta az érdeklõdõ-
ket, a gyermekeket egész hétvégén
hun-játszóház várta a Garay téri kato-
likus iskolában. A Béla király téren
hun-magyar ételek-italok várták a láto-
gatókat, vasárnap pedig – a sok hírne-
ves történész-elõadó után – Varga
Miklós adott koncertet.

Dr. Kiszely: „Jó volt, és jó lesz magyarnak lenni”
A Parázsló Szabadegyetem ren-
dezvénysorozat nyitó előadásán
prof. dr. Kiszely István biológus,
történész, antropológus szólt
„Magyar és rokon népek őstörté-
nete a genetikai vizsgálatok tük-
rében” címmel a magyarok ere-
detéről.

Kosztolányi Péter

Elvették a múltunkat – szögezte le
Kiszely István professzor, egyetemi ta-
nár, a Kõrösi Csoma Magyar Egyetem
rektora bevezetõ elõadásában. Mi azon-
ban – fûzte tovább a gondolatot – „a sa-
ját országunkban magyarként szeret-
nénk élni, lakni, jól érezni magunkat, és
megtartani azt a csodát, amelyet elhoz-
tunk sok ezer kilométerrõl.” A vaskor
közepén ugyanis a Kárpát-medencé-
ben megjelentek a szkíták: egy, az iráni-
perzsa magasföldrõl érkezett, poszt-su-
mer nép. Késõbb a rómaiak hívták be
ide a hunokat, 895-ben Árpád félmillió
magyart vezetett jelenlegi hazánkba,
utóbb pedig hozzájuk költöztek be a

besenyõk, a jászok, kis- és nagykunok.
Õk azok, akiket magyaroknak hívha-
tunk – hangsúlyozta Kiszely.

A népfogalom, mindaz, ami egy né-
pet meghatároz (nyelve, élettani tulaj-
donságai, szellemi és tárgyi kultúrája,
mese-, hitvilága, nép-, zene-, táncmû-
vészete, ételkultúrája), kódolt. Mind-
ezt nem lehet tõlünk elvenni – húzta
alá az elõadó. Ugyanez igaz Kiszely
szerint a hazánkra is, aminek nem kri-
tériuma, hogy kicsi vagy nagy, hogy
szegény vagy gazdag. Az egyetlen is-
mérve, hogy a miénk. „Népünk egyet-
len ellenségét sem tudta legyõzni, de
mindet túlélte! Hol van a besenyõ, hol
a tatár, hol a török, hol a nagy Szovjet-
unió? És hol lesz az Európai Unió, ami-
kor mi még itt leszünk, tizenötmillió-
nyian?” – tette fel a kutató a szerinte a
választ is magában foglaló kérdést.

Végül a professzor kitért arra az
„egymillió-négyszázezer emberen
végzett genetikai vizsgálatra”, mely-
nek eredményei három mondatban
foglalhatók össze: „A magyarságnak
genetikailag semmi köze a finnugo-

rokhoz, legközelebbi rokonaink Bel-
sõ-Ázsiában élõ török népek; 2003-
ban (ekkor fejezõdött be a vizsgálat) a
magyarság genetikailag magyarabb,
mint a tizedik században volt, tehát
dominánsabban örökítettünk az eu-
rópai lakosságnál.” – emelte ki a kö-
vetkeztetések közül Kiszely. „Ez a ma-
gyar csoda, amelynek okán egy gene-
tikus, egy antropológus csak optimis-
ta lehet” – vélekedett.

A mai közéletre és a szabadegye-
temre visszatérve kijelentette, hogy
„nincs jobboldal és nincs baloldal,
csak egy nemzeti oldal van, meg egy
másik, amelyik keletre vagy nyugatra
akarja kiárulni az országot”. Az elõ-
adók nevében hitet tett amellett,
hogy „van mondanivalónk, mert tu-
dom, hogy jó volt, és jó lesz magyar-
nak lenni.”

(A magyarok eredetérõl és dr. Ki-
szely István munkásságáról bõvebben:
a http://istvandr.kiszely.hu honla-
pon, valamint „A magyarok eredete
és õsi kultúrája” és „A magyar em-
ber” címû könyvben olvashatnak.)

Prof. dr. Kiszely István elõadá-

sa nyitotta a szabadegyetemet

FO
T

Ó
. K

. P
.

FO
T

Ó
. K

. P
.

Parragné Simon Veronika
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Születésnap diplomaosztóval
„Az elhatározás akkora volt bennem, hogy már egyedül sem hátráltam meg”

Horenka Erika sosem felejti el a
30. születésnapját. Nem a kerek
évszám miatt, hanem mert átve-
hette diplomáját a PTE Illyés
Gyula Főiskolai Kar szociális
munkás szakán. Látássérültként.
Vagy ahogy ő mondja, „gyakorla-
tilag vak vagyok”.

Sas Erzsébet 

A veleszületett látássérülésrõl, az akarat-
erõrõl, a segítségnyújtásról, az elfoga-
dásról és a terveirõl beszélgetünk Eriká-
val, Angel kutya és a segítõ báty társasá-
gában Szekszárd külvárosában, ahol a
madár is ritkán jár.

– Mesélnél a gyermekkorodról?
– Emlékeimbõl, családom elbeszé-

lésébõl tudom, hogy hamar kiderült,
velem született látássérülésem van,
akárcsak a bátyámnak. Öten vagyunk
testvérek, mi ketten születtünk így.
Papíron és gyakorlatilag is vak va-
gyok. Minimális látásom van csak, vi-
lágos és sötét foltokat látok. Közleked-
ni vakvezetõ kutyával tudok, és na-
gyon hálás vagyok, hogy megkaptam
õt. Hatéves voltam, amikor a szüleim
elváltak, testvéreim itt élnek a megyé-
ben. Én a szintén látássérült bátyám-
mal és élettársammal lakom együtt. A
szüleimet kettõ, illetve három éve ve-
szítettem el. Hálás vagyok az édes-
anyámnak, mert a nagycsalád határo-
zott ellenvetése ellenére Budapestre,
egy speciális iskolába íratott be a bá-
tyámmal együtt. Ott megtanultunk ír-
ni, olvasni, számolni, úszni, tíz újjal gé-
pelni. Ez utóbbinak köszönhették so-
kan közülünk, hogy el tudtak helyez-
kedni. Az iskolában a speciális oktatá-
si körülmények – kis létszámú osztá-
lyok, gyógypedagógusok, látássérülte-
ket segítõ eszközök – miatt megsze-
rezhettük azt a tudásanyagot, amit a
többi gyerek. Akkor még csak gyen-
gén látó voltam, a vakság lassan, de
biztosan telepedett rám. Miként sok
gyerek, nem szerettem iskolába járni,
ma mégis nagyon sok szép emlék jut
eszembe róla, s a barátságokról, ame-
lyek egy életre szövõdtek.

– Az általános iskola után hol tanul-
tál tovább?

– A középiskolát a Bonyhádi Perczel
Mór Közgazdasági Szakközépiskolá-
ban kezdtem, igazgatási-ügyviteli sza-
kon. Legnagyobb sajnálatomra három
hónap után ott kellett hagynom, a sze-
mem ugyanis olyan mértékben rom-
lott, hogy segítségre lett volna szüksé-
gem, amit az iskola nem tudott megad-
ni. Meg kellett kérnem a tanárokat,
hogy mondják hangosan, amit a táblá-
ra írnak, mert nem tudom elolvasni.

Rövid szünet után beiratkoztam a
Szekszárdi Csecsemõotthonba, a Mun-
kaügyi Központ által szervezett egy-
éves rongyszõnyegszövõ tanfolyamra,
amit jeles eredménnyel zártam. Ott is-
merkedtem meg élettársammal, aki ci-
põfelsõrész-készítést és -javítást tanult.

– Ez azt jelentette, hogy önálló kere-
settel rendelkeztetek?

– Igen, de több munkahellyel és
munkával is próbálkoztunk, több he-
lyen is laktunk, ezek részben anyagi-
ak, részben a munkahelyek megszû-
nése miatt lehetetlenedtek el. Beval-
lom, nem találtam a helyem, tanulni
akartam. Beiratkoztam a Garay gimná-
zium levelezõ tagozatára, és szállást is
kaptam a Rózsa Ferenc Kollégiumban.
A szobatársaim nagyon rendesek vol-
tak, gyorsan befogadtak, segítettek.
Editnek és Mónikának külön is köszö-
nöm nemcsak a támogatásukat, de a
barátságukat is. Közben szemmûtéten
estem át, de a látásom tovább romlott,
így 2001-ben már nagyítóval érettsé-
giztem. Ezt követõen a párommal és a
bátyámmal szövõként kezdtünk dol-
gozni a Fõkefe Ipari Kht.-ban, s a mai
napig ez adja a megélhetésünket.

– Mikor kezdtél el gondolkodni,
hogy fõiskolára mennél?

– A tanulás vágya mindig bennem
volt. Fiatalabb nõvérem, Katalin – mi-
után levelezõn leérettségizett – a fõis-
kolára készült, s ösztönzött engem is,
hogy majd támogat, segít mindenben.
Sajnos, neki nem sikerült a felvételi, de
az elhatározás akkora volt bennem,
hogy már egyedül sem hátráltam meg.
Az egész család biztosított a támogatá-
sáról, s valóban nagyon sokat köszön-
hetek nekik. Biztattak, segítettek,

büszkék voltak rám. Olyan volt ez szá-
momra, mint egy energiabomba. Nél-
külük nem sikerülhetett volna. Renge-
teget köszönhetek az évfolyamtársa-
imnak – Lívinek, Mónikának és Eriká-
nak – és a tanáraimnak is. Nekik egy
emberként szeretnék köszönetet
mondani, kedvesek, segítõkészek, kor-
rektek voltak velem szemben. Közben
nagy változás történt az életemben,
2003-ban megkaptam Angelt, aki két-
hónapos korában került hozzám,
hogy a kölyöknevelési program kere-
tében összeszokjunk. Egy évvel ké-
sõbb, mint kiképzett vakvezetõ kutyát
kaptam vissza. Vele jártam az iskolába,
és este a bátyámmal jöttek értem. 

– Milyen gép az, ami itt áll az aszta-
lodon, és beszél?

– Amikor a család biztosított arról,
hogy mellettem állnak, segítenek, ak-
kor összeállítottunk egy jól használha-
tó számítógépet. Egy barátomtól kap-
tam egy olyan programot, amibe beír-
va a szöveget, a géppel „felolvastatha-
tom” soronként, blokkonként. Nagy-
szerû kis program. Ezt használtam az
államvizsgán is. Aztán beszereztem
egy jó kis szkennert is. Ennek a segít-
ségével bevihettem a gépbe a jegyze-
teket, könyveket, amelyek olvasmány-
ként voltak feladva. Ha már fent volt a
gépen csak egy mozdulat, és máris át-
vittem az elõbb említett olvasó prog-
ramba. Óriási segítség volt. (Fantaszti-
kus élmény látni, ahogy Erika ezzel a
géppel dolgozik – A szerzõ.) Késõbb
egy kis digitális diktafont is beszerez-
tem, amivel felvettem az elõadásokat,
majd otthon felraktam a hanganyagot
a gépre, megcsináltam a saját kis jegy-
zeteimet, szintén az olvasó program-
ba, onnan készültem a vizsgákra.

– Szakdolgozat, államvizsga?
– Egy laptoppal tettem le az állam-

vizsgát. A szakdolgozatomhoz válasz-
tottam egy idézetet. „Ha egy emberrel
úgy bánsz, amilyen, akkor olyan is ma-
rad. Ha azonban úgy bánsz vele, mint-
ha jobb és nagyobb volna, akkor jobbá
és nagyobbá fog válni” (Linda Dillow).
Ez az idézet olyan gondolatokat indí-
tott el bennem, mint az elfogadás,
mert természetesnek tartom, hogy a
fogyatékos emberek is képesek dolgo-
kat megtenni, amiket nem kell helyet-
te másnak. Ahhoz, hogy egy vak em-
ber úgy tudjon élni a társadalomban,
hogy a képességeit a lehetõ legjobban
ki tudja bontakoztatni, és ne szoruljon
mások gondoskodására, vagy intézmé-
nyi keretek között élje le az életét, meg
kell teremteni számára egy olyan hát-
teret, ahol tud magáról gondoskodni,
képes lépést tartani a körülötte lévõ
világgal. Mind a munka, mind az okta-
tás, mind az élet egyéb területein. Ki-
hívások, feladatok elé kell állítani,
esélyt kell adni neki, hogy megmutat-
hassa, bebizonyíthassa, hogy igen is
képes rá, hogy megfeleljen az elvárá-
soknak. Dolgozatomban azt igyekez-
tem feltárni, hogy hol és milyen mér-
tékben, formában kapcsolódhat be a
szociális munkás a vakvezetõ kutyázás
folyamatába. A konzulensemnek, Ko-
csis Erzsébetnek és osztálytársamnak,
Mónikának köszönhetem, hogy a dol-
gozat megállta a helyét. 

– Mit éreztél, amikor átvetted a dip-
lomádat?

– Kicsit izgultam. A ceremónia elõtt
a bátyámmal bejártuk az útvonalat,
ahol végig kellett mennem: zsinór,
mikrofon, egyéb akadályok között.
Minden simán ment. Jó érzés volt,
hogy megcsináltam. Rengeteg segít-
séggel, támogatással, de megcsinál-
tam. Beléptem azon kevés vakok tábo-
rába, akik eljutottak idáig. Azt sajnál-
tam csak, hogy a szüleim nem láthat-
ták, amikor átvettem a diplomámat a
30. születésnapomon. 

– Hol és hogy élsz? Mik a további
terveid?

– A város szélén élünk, fenn a
„hegyben”, egy másfél szobás kis ház-
ban. Néha a taxi sem jön fel az esõ ál-
tal kimosott, termésköves úton, a sze-
meteskukát is 450 méterre kell elhúz-
ni. Szeretnénk nagyobb lakást, köze-
lebb a városhoz, s bár szeretem a szõ-
nyegszövést, szeretnék elhelyezkedni
a friss diplomámmal. Szeretnék nyel-
veket tanulni, érdekel a kommuniká-
ció és médiatudomány, de a gyógype-
dagógia is. Több álmom van, de az el-
sõ két helyen a lakásmegoldás és az el-
helyezkedés áll.

Horenka Erika Fusz György fõigazgatótól vette át diplomáját
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Sok szekszárdinak feltûnt, amikor
szeptember 5-én délelõtt vagy húsz
egyenpólós hölgy és férfi munkálko-
dott a Kiskorzó tér és a Széchenyi ut-
ca közti területen. Szép padokat és sze-
meteses edényeket helyeztek ki nyíló
virágokkal teleültetett ládákkal egye-
temben.

Valamennyi társadalmi munkás az
Allianz Bank központjának és a helyi
igazgatóságának munkatársa, illetve
a „Segítõcsapat”. Az utóbbiak az or-
szág 15 nagyvárosában – köztük
Szekszárdon is – országos parkszépí-
tési programot állítottak össze, s az

adott önkormányzatokkal egyeztetve
szépítették a parkokat, tereket, ter-
mészetesen a bankfiókhoz közeli he-
lyeken. A szeptemberben indult „Mi-
ben segíthetünk?” társadalmi felelõs-
ségvállalási akció keretében váro-
sunk is gyarapodott egy kellemessé
tett terecskével. A munka végeztével
egy kis réztáblát – reméljük, még
megvan! – is kihelyeztek, jelezve,
hogy az Allianz varázsolta kellemessé
a kis teret, ahol megpihenhetnek a
városlakók és romantikázhatnak a fi-
atalok. Reméljük, hogy a bankosok
remek ötlete követõkre talál. hm - bj

A szekszárdiak jól tudták, hogy
csodában lesz részük, ezért sem
a hőség, sem az induló hétvége
nem volt akadálya, hogy múlt
péntek délután a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum kiállítóterme
zsúfolásig megteljen Vincellér
Imre festőművész kiállításának
megnyitóján.

V. Horváth Mária,

Dr. Gaál Attila múzeumigazgató, dr. Pá-
los Miklós, a megyei közgyûlés alelnöke,
majd pedig Jókai Anna, Kossuth-díjas
író mondott köszöntõt, illetve méltatta
az alkotásokat. Gaál doktor kiemelte,
hogy a kiállítás „kalandos” úton, közkí-
vánatra érkezett Szekszárdra. Egy cso-
portnak – Lemle Bélánéval az élen –
már volt szerencséje Vincellér-kiállítást
látni Kalocsán, s õk kezdeményezték a
becses anyag Szekszárdra hozatalát a
városlakók gyönyörûségére.

Dr. Pálos Miklós a mûvész ars poeti-
cáját elemezte, s mint fogalmazott: a
festmények remek összeválogatása al-
kalmat nyújt, hogy szemlélõjüket be-
avassa a Kalocsáról indult, jelenleg Bu-

dapesten élõ alkotó eddigi pályafutá-
sának állomásaiba. A többféle techni-
kai megoldást felvonultató mûvek
egyebek közt az aprólékos kidolgozás
és a gazdag kolorit jellemzi, miközben
a jelenségek mögötti összefüggések-
re is fény derül.

Jókai Anna Vincellér mûvészetét
tisztelõ barátként érkezett. Méltatásá-
ban hangsúlyozta, nem olyan alkotó
áll szemben közönségével, aki leönti
mondanivalóját olyan generálszósz-
szal, olyan mázzal, ami minden egyes
témát egyformává tesz.

– Valamennyi képének mondandó-
ja sugárzó, s valamennyihez megkere-
si azokat az eszközbeli kifejezésmódo-
kat, amelyek az adott alkotáshoz a leg-
jobban illenek. Minden kép mûvésze-
tének más-más szeletét mutatja fel.
Életútja nem volt mindig rózsás. A
szenvedéseken keresztülment mûvész
megjárta az emberi élet mélységeit, de
mindig ki tudott belõle jönni, majd át-
élte a katarzisokat, mint azt a képei is
mutatják – mondta a köztiszteletben
álló írónõ, majd néhány korábbi fon-
tosabb hazai és külföldi kiállítását, illet-
ve a mûvész legnagyobb nemzetközi
képzõmûvészeti díjait sorolta, ame-
lyeknek méltán lett a birtokosa.

Jókai Anna ezután kitért kedvenc
Vincellér-képeire, az angyalképekre
és „az õ madaraira”, amelyek szeret-
nek szárnyalni, de szeretnék itt hagy-
ni a sokszor olyan kilátástalannak tû-
nõ világot, amelyben élünk. Az írónõ
végezetül az „Alattunk a föld, felet-
tünk az ég, bennünk a létra” Weöres
Sándor-idézettel invitálta az érdeklõ-
dõket közös képnézõre.

Vincellér Imre kiállítása egy hóna-
pig látható a megyei múzeumban.

Parkszépítõ bankosok

Virágot is ültettek a szekszárdi fiók munkatársai

Minden kép mondandója sugárzó
Vincellér Imre festõmûvész kiállítása a megyei múzeumban

Vincellér Imre festõmûvész (balról) alkotásait Jókai Anna írónõ és

dr. Gaál Attila múzeum-igazgató méltatta a megnyitón
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A zöld termékek tisztelõje
Belasics Edit: „Elõállításukért nem kell kivágni az erdõt”

Két hete a vezetés- és vállalat-
fejlesztéssel foglalkozó Farkas
Gáborral beszélgettem, akinek
stílszerűen a szintén rendszer-
szemléletben dolgozó Belasics
Editre, az Emberi Oldal Kft. ügy-
vezető igazgatójára esett a vá-
lasztása. Témaként az általa in-
dított, ökológiai szempontból is
figyelemre méltó gazdasági
programot jelölte meg.

V. Horváth Mária

– Elegáns ez a katalógus, s hozzá-
teszem, ilyen összeállítást még
egész biztosan nem láttam.

– Mivel hosszú ideig dolgoztam a
papír és írószer szakmában, összeállí-
tottam egy katalógust, amelyben kizá-
rólag olyan termékek vannak, ame-
lyek legalább 75 százalékban újra fel-
használt alapanyagból készültek. Ez
azt jelenti, hogy elõállításuk érdeké-
ben nem kell kivágni az erdõt, hanem
szelektíven kell gyûjteni a hulladékot.
A temérdek papírt újra felhasználják,
s például a katalógusban bemutatott
termékek készülnek belõle, amelyek
aztán késõbb újra hasznosulnak. A
termékek 50-60 százaléka magyar, va-
gyis nemcsak újbóli hasznosításuk
okán zöld termékek, hanem miután
ezeket nem is utaztatjuk, így a szállí-
tás sem szennyezi a környezetet.

– Mit tegyenek azok, akiknek laká-
sa, lakóháza közelében nincs sze-
lektív gyûjtõedény?

– Már az is nagy szó, ha újra felhasz-
nált anyagból készült termékeket vá-
sárolnak.

– Az eladók errõl tájékoztatnak?
Van valamilyen jelzés ezeken a szó-
ban forgó árukon?

– Egyrészt ezeket a termékeket el-
látták a körforgásra utaló három egy-
másba forduló nyíllal, az úgynevezett
„recycling” jellel. A nemzetközi jelzés-
ben látható szám pedig azt jelzi, hány
százalékban hasznosítható újra a ter-
mék. E fénymásoló papír esetében
például száz százalékos az újrafelhasz-
nálhatóság. Az európai jelzés a „kék
angyal”, ami környezetbarát techno-
lógiával készült, környezetbarát ter-
mékre utal.

– Ezeket a jelzéseket kötelezõ hasz-
nálni?

– Nem, sõt csak akkor szabad fel-
tüntetni, ha a gyártó igazolni tudja,
hogy valóban újrafelhasználás útján,
vagy környezetbarát technológiával
készült az adott cikk.

– A zöld termékek használatára vo-
natkozóan nincs uniós elvárás?

– Nincs, de célszerû lenne. Az Euró-
pai Unióban a közbeszerzések har-
minc százaléka újrahasznosított zöld
termék, míg Magyarországon ez pilla-
natnyilag nulla. Nálunk sem az állami
beszerzéseknél, sem például az isko-
lákban nincs kötelezettség arra, hogy
ilyen termékeket használjanak.

– Az árakban van-e különbség?
– Az újrahasznosított anyagból ké-

szült fénymásolópapír és a boríték ol-
csóbb. Sajnos, számos termékre ez
azért nem mondható el, mert keve-
sebbet kell belõlük gyártani. Ameny-
nyiben e termékek használatát kötele-
zõvé tennék a közhivatalokban, úgy
nagyobb arányban fogynának ezek a
termékek, amivel párhuzamosan
csökkenne az áruk.

– Érdemes megemlíteni például a
bankkártyát, illetve a bankszám-
lát, amiket kötelezõvé tettek a köz-
szférában dolgozók számára és
másutt is. Ehhez hasonlóan miért
nem áll az állam érdekében az új-
rahasznosított anyagok haszná-
lata?

– Én azt gondolom, hogy érdeké-
ben áll, csak eddig még nem figyel-
tünk rá, pedig bõven itt lenne az ide-
je. Mint azt a katalógusomban is jelez-
tem, egyre gyorsuló ütemben és mér-
tékben szennyezzük bolygónk javait.

Környezetünk minõségének kedve-
zõtlen változásáért sokáig a termékek
elõállítóit tettük felelõssé. Sõt, a kör-
nyezetvédelmi szabályozás is elsõsor-
ban a gyártókra és a szolgáltatókra ró
kötelezettségeket. Pedig a környezet-
szennyezés hasonló mértékben mú-
lik a fogyasztókon. A környezetbarát
termékek megjelenésével a fogyasz-
tóknak lehetõségük nyílik a termelés
befolyásolására. Mi, vevõk döntési
helyzetben vagyunk: a környezetba-
rát vásárlói magatartás jelentõs ered-
ményekhez vezethet.

– A környezet tiszteletére, megóvá-
sára nevelik a gyermekeket az úgy-
nevezett zöld óvodákban, iskolák-
ban.

– Õszinte tiszteletem nekik! Ponto-
san ide kapcsolódik egy rég megfogal-
mazott gondolatom: a zöld-kormány-
zat, de legalább zöld önkormányzat
létrehozása, ami nagyon ráférne az or-
szágra. Amirõl eddig beszélgettünk,
az az öt programom közül csupán az
egyik...

– Remélem, hamarosan alkal-
munk nyílik a többirõl is beszélget-
ni, addig maradjunk még a zöld
önkormányzatoknál. Ez konkré-
tan mit jelent?

– Saját és intézményeik beszerzé-
sénél ragaszkodnának a környezetba-

rát anyagból készült levélpapírok, bo-
rítékok, dossziék beszerzéséhez,
használatához.

– Ma az a törekvés, hogy mellõz-
zék a papírt, s lehetõség szerint az
ügyintézésre és minden másra az
elektronikus utat használják...

– Ehhez képest a fénymásolópapír
felhasználása évente legalább húsz
százalékkal nõ. Miért? Mert amit meg-
kapnak e-mailben, azt kinyomtatják,
és lefûzik. Említhetném akár a képzé-
si pályázat elszámolását, ami közel tíz
centi vastagságú papírtömeg. Ez per-
sze csak az én példányom. Ugyanezt
két példányban be kell nyújtanom,
amit lemásolnak mindazoknak, akik
az anyagomat ellenõrzik. Folytassam?

– Ez elképesztõ, ahogyan az is, mi-
ként az ön tiszteletreméltó termé-
szettisztelete is. Csúf dolognak tûn-
het, de „anyagiaskodom”. A kata-
lógus non profit termék. Ebbõl,
vagy a programok kidolgozásából
származik bevétele?

– Három éve foglalkozom zöld ter-
mékekkel. Azt gondolom, hogy ebben
az évben érkezett el az ideje, hogy ez
valóban mûködjön. A termékeket si-
került egy elkülönített – zöld sarok-
nak nevezett – helyre betenni az
egyik törökbálinti hipermarketben. A
vásárlók már keresik. Szeretném per-
sze, ha programom nyereséges üzleti
vállalkozásként is mûködne, s biztosí-
taná a megélhetésemet.

– Fia követi pályáján édesanyját?
– Gábor egyetért az elveimmel, tá-

mogat. Egyébként ötödéves az ELTE-
n, filmelméletet és esztétikát tanul, és
filmeket készít. Most indulnak a film-
szemlén, kísérleti film kategóriában.

– A környezettel kapcsolatos hit-
vallását gyermekkorában szippan-
totta be?

– Nem, az évek során szerzett ta-
pasztalataim révén alakult ez ki ben-
nem. Hosszú éveken át vezettem egy
ötven fõt foglalkoztató céget, amit a
nulláról építettünk fel. Mindent csi-
náltam: eladtam, beszereztem, tár-
gyaltam, kiállításokra vittem a termé-
keket. Amikor már akkorára nõtt a
cég, hogy szervezetet kellett építeni,
akkor jöttem rá, hogy nekem az
egészben a mindent mozgató ember
a fontos, különösen, ha csapatban
dolgozunk.

– Kíváncsian várom a javaslatát.
– Legyen a következõ vendég

Pálinkásné Jantner Jolán, a Rádió
Antritt vezetõje. Nagyon érdekel,
hogy a média mellett mire van még
energiája?

Belasics Edit zöld (ön)kormányzatot is elképzelhetõnek tart
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N
o ugyan mi érdekes lehet egy
poros kisváros módszereiben
a régmúltban? – kérdezhetné

bárki, de ne hamarkodja el a válaszát...
Ki tudja például, mikor láttak elõ-

ször Suzukit nálunk? Éppen akkor,
amikor a helység nevét már hivatalo-
san Szekszárdnak kellett írni. Igaz, ez
a Suzuki még nem négyütemû volt…
Sajtónk 1903. szeptember 13-án írta:
„Városunkban járt Suzuki japán tudós,
ki magántanár a tokiói egyetemen, és
a japáni kormány megbízásából Ma-
gyarország közgazdasági viszonyait
jött tanulmányozni”, hozzánk „a szak-
körök figyelmét már Európa-szerte
magára vont selyemtenyésztésünk ta-
nulmányozása” vonzotta. A tolnai se-
lyemgyár és a szekszárdi petevizsgáló
után a múzeumot is „behatóan meg-
tekintette”, s mindenrõl a legnagyobb
elismeréssel nyilatkozott.

Öt évvel utána éppen Tolnáról
Szekszárdra származott elsõ polgár-
mesterünk emlékét idézte sajátos
módszere miatt a Közérdek 1908.
szeptember 19-én. „Tavaly kitûnõ volt
a termés, és ott rekedt a pincében…
Mióta cikkeznek már itt egy borérté-
kesítõ- vagy pinceszövetkezetrõl… Ta-
valy Simontsits Elemér elõhozakodott
egy ideával… Indítványt tett: a gazdasá-
gi tanácsosi állás akként szerveztes-
sék, hogy a város ezen nyelvismerettel
bíró képviselõje a külföldi nagyobb
cégekkel közvetlen összeköttetést lé-
tesítsen, s az értékesítést hivatalból
eszközölje.” Bizottságot hoztak létre,
de sem a régi, sem az új polgármester
nem hívta össze. „Régi polgármeste-
rünknek ismertük azt a »csapjuk
agyon, de ne nagyon« szokását, hogy
ha valamit el akart temetni, kiadta egy
olyan bizottságnak, amelyet rendsze-
rint elfelejtett összehívni. A bizottság-

kiküldés rendszerint az eszme halott-
égetõ kemencéje, sõt maga az örök
megsemmisülés Nirvánája volt.”

Egy hét múlva azonban megvédték a
módszert: „… az igazság kedvéért meg-
jegyzem, hogy mikor Simontstits Elem-
ér indítványa elhangzott, akkor már dr.
Hirling Ádám polgármesterünk a halál-
lal vívódott, és ugyanazon hó 21-én el-
költözött oda, ahol nem interpellálhat-
ják meg a város agilis képviselõi sem az
utcaöntözés, sem a villanyvilágítás kér-
désében, szóval azokért a dolgokért,
amelyek még mindig nincsenek meg...”

Persze e mögött – mint annyiszor
késõbb – a pénzhiány állt. Megvolt az
kicsinyben is, igaz, ott meg tudták ol-

dani, ahogy arról Az olcsó hordókefe
címmel a Tolnavármegye és a Közér-
dek 1913. szeptember 18-án mesélt. „A
vásárban egy szekszárdi szõlõbirtokos
hordómosókefét akart vásárolni. Erõ-
sen alkudott a kefekötõvel, aki a kefét
90 fillérre tartotta. A szõlõbirtokos drá-
gállta a 90 fillért, és végre megegyeztek
60 fillérben. Fizetni akart, de nem volt
több nála 50 fillérnél. Zavarban volt
mind a kettõ, mert a vevõ nem akart
adós maradni, a kefekötõ pedig nem
szerette volna, ha a vevõ kefe nélkül
megy el. Végre is 10 fillér nem a világ,
és úgy egyeztek meg, hogy közös költ-
ségen rendeznek egy szõlõuzsonnát. A
kefekötõ adja a paprikáshoz a húst, sõt

azt meg is fõzi, a szõlõsgazda pedig ad-
ja az uzsonnához a borocskát. A vendé-
geket is meghívták közös akarattal. Így
aztán nemcsak a kefekötõ fog inni, de
a vendégek is megisszák a kefét, amely,
mint látjuk, ugyancsak olcsó volt – a
vendégeknek.” Lanius Excubitor
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Szekszárdi módszerek

ÓDON DERÛ 226.

Ódon időben
SZEPTEMBER 15-ÉN 130 éve,
1878-ban írták: „örvendetesen ha-
lad városunk utcáinak kövezése”:
két újabb kapott burkolatot.
SZEPTEMBER 16-ÁN 130 éve,
1878-ban hét Boszniában elesett
huszárunkért mondtak gyászmisét.
105 éve, 1903-ban az árvízmente-
sítõ társulat a 25 éve igazgató-fõ-
mérnök Tóth Károlyt köszöntötte.
95 éve, 1913-ban polgármes-
terünk rendeletet adott ki a kolera
elleni védekezésre.
SZEPTEMBER 17-ÉN 135 éve,
1873-ban sajtónk a kéttanítós, tes-
ti fenyítés nélkül 70-80 gyerekkel
mûködõ izraelita iskolát dicsérte.
SZEPTEMBER 18-ÁN 100 éve,
1908-ban a király arany érdemke-
reszttel tüntette ki Gyüszü Istvánt,
Bátaszék volt postamesterét, váro-
sunk fiát.
SZEPTEMBER 19-ÉN 90 éve,
1918-ban Molnár vegytisztító 50
havi hadifogság után megnyitotta
üzletét.
SZEPTEMBER 20-ÁN 105 éve,
1903-ban Esze Tamás történész
született itt: emlékét külön gyûjte-
mény õrzi.
SZEPTEMBER 21-ÉN 70 éve,
1938-ban az olasz szövetség in-
gyenes nyelvtanfolyamot hirdetett a
gimnáziumban.

Eredményes megegyezés (Mühlbeck Károly rajza)

„Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk. Aki én bennem
marad, és én õbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert
nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” (Ján. 15:5)
A gyümölcsöket érlelõ nyár elmúltával, az õszi hónapok
a termény betakarításának és a szüretnek az idõszaka.
Ilyenkor láthatjuk, hogy az Isten gondoskodó szeretete
és az ember szorgos munkája miképpen találkozott, és
a kettõ, ha fedte egymást, annak nyomán mennyi áldás
született. Szüreti fesztiválra készül a város, ami a vigas-
ság, de egyben a hálaadás és a köszönetmondás alkal-
ma is. Gondolatban tegyünk egy idõutazást, keresvén
az ember, a szõlõ és a bor kapcsolatát. Régi idõkre nyú-
lik vissza e kapcsolat. Az Ószövetség az özönvíz bárká-
sával, Noéval hozza összefüggésbe a szõlõt. „Nóé pe-
dig földmûvelõ kezdve lenni és szõlõt ültete”. (I.Móz.
9:20). Mindebbõl következik, hogy Nóénak különös
gondja volt már az özönvíz elõtt néhány szõlõtõkére,
hogy a nagy ítélet után ne maradjon a világ ez isteni aján-
dék nélkül. A szõlõ az a növény, amelyrõl a Biblia a leg-
többször tesz említést. Nem véletlen, hogy az Ószövet-
ségben 212 alkalommal esik szó a borról, többször ket-
tõs értelemben, mint az öröm egyik forrásáról, és mint a
veszedelmeket magában hordozó italról. Az elsõre pél-
da a 104. Zsoltár 15. verse: „... és bort, ami felvidítja az
ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál”. El-
lenpélda: Példabeszédek 23:31 „Ne nézd a bort, ho-
gyan vöröslik, hogyan gyöngyözik a pohárban. Bizony

simán lecsúszik az! De végül megcsíp, mint a kígyó,
megmar, mint a vipera.” Bibliai helyek alapján valószínû-
síthetõ, – úgy, mint ahogy mi is –, jóféle vörösbort ittak,
mert a bort a szõlõ véreként említik. V Mózes 32:14,
Ézsaiás 63:2 is erre utal. „Miért veres öltözeted, és a ru-
háid, mint a bornyomó ruhái?” A Biblia a béke és a há-
borús idõt is kapcsolatba hozza a szõlõvel és a borral. A
Messiás békeországát úgy jövendöli meg Mikeás, hogy
eljön az idõ, amikor „nép népre fegyvert nem emel és
hadakozást többé nem tanulnak. Mindenki a saját szõ-
lõjében, vagy a fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti
õket”. (Mikeás 4:3,4)- A háborús, Isten ítéletét hordozó
idõkre is alkalmazza az Írás e képet: Ézsaiás így szól:
„Elvétetett a vígság és öröm a kertbõl, és a szõlõkben
nem vigadnak és nem kiáltanak, bort sajtóban nem
nyom a bornyomó, véget vetettem a víg éneklésnek.”
(Ézs. 16.10)
Azok a férfiak, akiket Mózes elõreküldött Kánaán felde-
rítésére, hatalmas szõlõfürttel tértek vissza, és a kánaá-
ni bõséget jelzõ gyümölcsöt a vállukra vetett boton szál-
lították. Palesztína híres volt szõlõskertjeirõl. A bor népi
italnak számított, de használták úgy is, mint a gyógyítás
eszközét. A bor szerepet játszott a nép vallási életében,
rituális gyakorlatában is. A jó szüret Isten áldásának, a
rossz pedig Isten büntetésének számított. Az Ószövet-

ség gazdag hasonlatvilágában megjelenik a szõlõtõ úgy
is, mit Izráel jelképe, melyet az Úr Egyiptomból telepített
Kánaánba, hogy ott gyökeret eresszen és terebélye-
sedjék. (Zsoltárok 80:9-12)
A bevezetõben idézett Újszövetség – Ige is igazolja,
hogy az õsi képet Jézus is komolyan vette, és a hason-
lataiban az Atyáról, mint szõlõmûvesrõl, magáról, mint
szõlõtõkérõl, rólunk, mint a tõkén lévõ vesszõkrõl szól.
(János 15:1). Utolérhetetlen szépséggel, minden félre-
értést kizáróan ábrázolja itt az emberi sorsot.Más ösz-
szefüggésben is említi példabeszédeiben a szõlõt:
munkásokat felfogadó szõlõsgazda (Máté 20:1-), a gyil-
kos szõlõmûvesek (Máté. 21:33-), a bort a gyógyítás-
ban is használták (Lukács 10:34). Pál apostol is ajánlja
a betegeskedõ munkatársának Timótheusnak a bor-
ivást, mint az egészségre hasznos dolgot. „Ne légy to-
vább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és
gyakori gyengélkedésedre való tekintettel.” (ITim. 5:23)
A legfontosabb szerephez akkor jutott a bor, amikor az
utolsó vacsorán Jézus a  kenyeret és a bort a kezébe
vette: „... ez az én vérem, az új szövetségnek vére,
amely sokakért kiontatik bûnöknek bocsánatára.” (Má-
té 26:27-28). A bor ettõl kezdve már nem csupán az
embert vidámítja, hanem megtisztítja, megszenteli, gyó-
gyítja a lelket. Jelképeink egyik legfontosabbika a ke-
hely, amely az egész világért történt egyszeri és tökéle-
tes áldozatra uta Balázsi Zoltán református lelkész

E V A N G É L I U M
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Ifj. Zigóta Benõ kérdez
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A rejtvény megfejtését 2008. szeptember 23-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Augusztus 31-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Gyõzni majdnem oly kicsiség, mint bukni”
(Hegytetõn). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Ranga Ferenc, Klapka ltp. 4., és Pósta Flóra,

Vincellér u. 28. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

I fj. Zigóta Benõ 7 éves, de már most okosabb az ap-
jánál, ami azért nem túl szerencsés dolog, mert

Benõke az apjától szeretne választ kapni problémái-
ra, amiket nem ért apukája gondos oktató tevékeny-
sége ellenére sem. – Apa! Most zölden világított a lám-
pa, de a zebra végéhez érve hajszál híjára halálra gá-
zolt bennünket egy autó! Azt a kigyúrt izomagyú so-
fõrt biztosan nem te tanítottad a kultúrált közlekedés-
re 7 éves korában. Mért nem szólt rá az a rendõr, ak-
it velünk együtt majdnem elágzolt az az ál... – Ki ne
mondd, Benõke, ki ne mondd, mert a szádra csapok!
Az az autós szabályosan közlekedett, te ezt még nem
értheted, majd ha jogosítványod lesz. – De ha addigra
valamelyikük kinyiffant, akkor teljesen hülyén tolnak
be a krematórium kemencéjébe! – görbült sírósra
Benõke szája, de még idejében visszafogta magát, mert
egy újabb megmagyarázhatatlan dolgot észlelt. – Apa,
mi most a gyalogúton megyünk? – Benõke, Benõke,
jaj, de ostoba vagy! Hányszor magyarázzam még el
neked azt, hogy ez az út, amelyiken most megyünk, az
csak kizárólagosan és egyedül a gyalogos forgalom le-
bonyolítására épült, az adófizetõk pénzébõl. – Papa, a
kerékpárosok is gyalogosok, csak õk gazdagabbak ná-
lunk, mert nekünk nincs kerékpárunk? – Nem,
Benõke, nem! A kerékpár gépjármû. Látod azt a kissé
elmosódott szaggatott vonalat a gyalogút közepén? Az
a másik fele a gyalogútnak a kerékpárút. Az út egyik
felét a gyalogosok használják, az út másik felét a kerék-
párosok, oda-vissza mindkét irányban folyamatosan.
– De apa, a gyalogút fele olyan keskeny, hogy két ke-
rékpáros nem fér el rajta még álló helyzetben sem.
Nézd meg a kezem, az egyik biciklista milyen csúnyán
lehorzsolta, amikor elszáguldott mellettem. – Ejnye, ej-
nye, a figyelmetlenje! Sajnos, Benõke, vannak ilyen fe-
gyelmezetlen, felelõtlen kerékpárosok is, de nézd csak,
látod? A többség milyen szabályosan, biztonságosan,
jogkövetõ magatartást tanúsítva tartja be a közleke-
dés szabályait. Õk legyenek a te példaképeid... 

A pa, vigyázz!! – rántja félre minden erejét össze-
szedve egy szabálytalanul közlekedõ kerékpá-

ros elõl apját a kis Benõke –, ha el nem rántalak... –
Ugyan már – porolja irtózatosan dühösen legdrá-
gább öltönyét id. Zigóta Benõ –, látod, mit csináltál,
eszetlen! Ennek a bringásnak ez a hobbija, csak az
utolsó pillanatban rántja félre a kormányt. Holnap-
tól anyád kísér el az iskolába, úgy néz ki a dolog – né-
zett végig magán lemondóan –, hogy én hatökör va-
gyok a gyerekneveléshez. Valentin György
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„A sport a mi immunrendszerünk”
25 éves a nemzetközi szinten is magasan jegyzett Szekszárdi Senior Atlétikai Club

Ha valaki „Életet az éveknek” té-
makörben keresgélne valami
példaértékût szekszárdi vi-
szonylatban, az illetõ szíves fi-
gyelmébe ajánlanám a veterán
atlétákat tömörítõ Senior AC-t.

Bálint György

Éppen negyedszázada bontottak zász-
lót, összefogva azokat a sportembere-
ket, akik pályafutásuk végeztével nem
akartak passzív rezisztenciába vonulni.
Akikben nem lett volna meg az a lelki,
akarati erõ, hogy egyénileg csináljanak
valamit. Azokat is mágnesként vonzot-
ta ez a város és a megye határán túlmu-
tató klub, akik mögött nem volt aktív
sportos múlt, akiket a mindmáig hite-
les alapító Török házaspár beszélt rá az
aktív tagságra, a testi és lelki egészség
megõrzése okán. Persze az sem utolsó
szempont, hogy mindezt egy olyan kö-
zösségben végezni, mint amilyen jó-
pofa, õszinte emberekbõl áll ez a klub,
különösen, ha az illetõ szándéka ellené-
re magányossá lett az idõk múlásával...

A Senior AC lelkének is számító ve-
zetõje, Törökné Marika most is telis-te-
li élményekkel. Saját és a klub verseny-
zõinek szereplése, no és más országok
hetven, nyolcvan, sõt kilencven évese-
inek tündöklése erre okot adott.

„Láttam egy 90 éves rúdugrót is” –
mondja, aztán megjegyzi: világszerte
nagy a felhajtás, a támogatás a veterán
atlétikában, sajnos nálunk ez is mosto-
hagyerek, az országos szövetség sem
foglalkozik velünk.

Immáron a 70-75 éves kategóriában
súlyt lökõ, diszkoszt és kalapácsot vetõ,
aktív korában magasugró hölgy, aki az
1985-ös spanyol vébén 7., majd egy év-
vel késõbb a fedett pályás világbajnok-
ságon és a szabadtéri Eb-n is ezüstér-
mes lett, az utóbbi években általában
„csak” a 9. helyet szerezte meg, vagyis
éppen lemaradt a nyolcas döntõkrõl a
világversenyeken. Már azokon, ahova a
Senior AC tagjai kollektívan el tudtak
jutni. Számtalan olyan Eb és vb helyszín
volt ugyanis, ami anyagiak miatt a csa-
pat legjobbjainak elérhetetlen volt. A
klub nem Szekszárdon élõ „idegenlégi-
ósai”, akik egy-egy világversenyen
éremesélyesnek számítottak – mint
például a rövidtávfutó Babos Imre, a
ma már a nyolcvanas éveit taposó
zamárdi illetõségû Dobriván Géza, a ba-
jai gerelyhajító Márity János, vagy a kis-
kunhalasi kitûnõség, dr. Jeremiás Attila
– saját szponzorok segítségével azért
elindultak. Ezek a „kirakatemberek”
azonban mindig fontosnak tartották
hangsúlyozni: õk a szekszárdi klub ver-
senyzõi, noha egyedül készülgettek.

A „bennszülött” szekszárdiaknak is
volt mit betenni a vitrinbe a közelmúlt
világversenyei után. A 2006-os linzi fe-

dett pályás vb-n Török Sándorné súly-
lökésben második lett, Tóth Ferenc
(60-65 éves korosztály) diszkoszvetés-
ben, Ruzsinka István (55-60) nehézka-
lapácsban szerzett bronzérmet, de
Törökné a szabadtéri Eb-n sem adta
alább ezüstnél. A tavalyi olaszországi
szabadtéri világbajnokságon a még fia-
tal veteránnak számító kocsolai dr.
Kántor György (45-50) tízpróbában
negyedik lett az igen erõs mezõnyben.

A „dobópápa” is csodálja õket

Hányszor indult el a megtelt busz
Tatára, Budapestre, a hazai verse-
nyekre, de külföldre is! Az udinei do-
bógálára szinte már hazajárnak a
szekszárdiak, akik az idén is várják
már az október 11. és 14. között sor-
ra kerülõ viadalt. Marika és férje, a
szintén veterán atléta Török Sándor
már napok óta ezen út szervezése je-
gyében kel és fekszik. A Senior AC
sportolói jártak az országos bajnok-
ságokon, eljutottak a ljubljanai Euró-
pa-bajnokságra, s eme remek évre
Udine teheti fel a koronát.

– A fedett pályás bajnokságon 22
érmet szereztünk, ebbõl 11 arany
volt, míg szabadtéren 42 alkalommal
állhattak dobogóra versenyzõink,
akik 27 bajnoki címet szereztek
–mondja Törökné, akit büszkeség tölt
el, hogy az ország legnagyobb, legerõ-
sebb klubja a szekszárdi. – A betegsé-
gek, halálozások bennünket is sújtot-
tak, de a gerinc megmaradt, és azért
mindig sikerült új tagokat toborozni.

– Ha jól gondolom, többrõl van itt
szó, mint egy sportolás érdekében
létrejött közösségrõl, s ez lehet a
megmaradás záloga.

– Erõsek a baráti, érzelmi szálak. Je-
len van az egymás iránti õszinte érdek-
lõdés, s az ezt követõ cselekvõ együttér-
zés, ami a különbözõ közösségekben
kiveszõben van. Elmondani, megfogal-
mazni nehéz, de ha valaki ellátogat az
évente megrendezésre kerülõ saját ver-
senyünkre a Pollack úti sporttelepre,
akkor õ is megérzi ezt a kohéziót.

– A legnagyobb dicséretet, az amúgy
mindig nagy kritikus Németh Pali
bácsitól, a dobópápaként is becé-
zett edzõhírességtõl kaphatták, ezt
saját fülemmel halottam.

– Igen, Pali maga is aktív veterán volt:
versenyekre járt, csoportot szervezett
maga köré, persze a miénkhez fogha-
tót neki sem sikerült Szombathely kör-
nyékén. Ha teheti, most is eljön kö-
zénk, s bár már a dereka miatt nem áll-
hat a dobókörbe, legutóbb, amikor itt
járt, õ volt a versenybíró. Mekkora szív-
vel, átéléssel, a rá jellemzõ humorral tet-
te... Remélem, el tud még jönni közénk.

Európa legjobbjaival is
felvették a versenyt

Ami Ljubjanában történt, arra az Eu-
rópa-bajnokokat, világbajnoki és olim-
piai dobogós helyezetteket nevelõ
„Öreg” is csettintene. A kétnaponta
edzõ, s a gyakorlásokon is állandóan
versenyt provokáló Tóth Ferenc immá-
ron a 65-70 éves korcsoportban 43,19
méterre vetette a diszkoszt, és felállha-
tott a dobogó harmadik fokára.
Törökné esetében pedig megtört az év-
tizedes átok ugyanebben a korosztály-
ban: a döntõbe jutva 836 centis teljesít-
ménye a kontinens negyedik legjobb
súlylökõ eredményének számít, de ok-
kal lehet büszke a diszkoszvetés ötödik,

illetve a kalapácsvetés hatodik helyére
is. Miképpen Neményi Béla a gerelyha-
jításban produkált 42,71 méteres dobá-
sára, amivel az 55-60 éves kategóriában
negyedik lett. Ugyanitt a szintén a klub
törzsgárdistájának számító Ruzsinka
István nehéz kalapácsban (16,81 m)
szerzett egy negyedik, illetve a normál
kalapácsvetésben egy ötödik helyet
(42,10 m). A szekszárdiak ezek mellett
számos 11-12. helyezést produkáltak a
sokszor húszfõs döntõkben.

Éppen ezekkel az eredményekkel
múlják felül a csupán néhány kirakat-
embert fölvonultató, valójában formá-
lisan létezõ többi hazai veterán klu-
bot. Nekik ugyanis a már említettek
mellett van egy Bárdos Erzsébetük,
Doszpod Andrásuk, Kovács Évájuk,
Bucsányi Kálmánjuk, Deé Mártijuk,
Oláh Annamáriájuk, Koncz Annájuk,
Szekeres Klárájuk, Bincsó Évájuk,
Soós Lacijuk, Török Sanyijuk (akinek
a versenyzés melletti titkári agilitása
nélkül felesége se tudná úgy összefog-
ni a klubot, ahogy negyedszázada te-
szi). Örökös támogatóként egy Pap
Arankájuk, no és pótolhatatlannak tû-
nõ szponzorként egy Amrein Káro-
lyuk. Irigylik is õket veterán berkek-
ben, amikor a Gemenc Volán busza
közel negyven versenyzõvel befut a
sporttelepekre az ötvenkedõ, hatvan-
kodó, és lassan már hetvenkedõ nem
öregfiúkkal, lányokkal.

A csapat zöme a minden esztendõ-
ben fél évet felölelõ tornatermi, aztán
a szabadtéri edzéseken most is együtt
van. Mottójuk a 25 év alatt sem válto-
zott: „A sport a mi igazi immunrend-
szerünk”. A jelekbõl ítélve érdemes
követni õket a mára már közülük na-
gyon hiányzó új negyveneseknek, öt-
veneseknek legfõképpen.

A ljubljanai Európa-bajnokságon szerepelt csapat (balról): Tóth Ferenc, Ruzsinka István, Deé Márta,
Török Sándorné, Oláh Annamária, a veszprémi Gosztolni Mária és Bárdos Erzsébet
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HOZZÁVALÓK:

• 25 dekagramm csirkemell
• 4 gomba
• 4 vörös apró rák (elhagyható)
• 50 dekagramm kínai tészta
• 1 póréhagyma (fehér része)
• 4 tojás

A SZÓSZHOZ:

• 8 deciliter húsleves
• 4 evõkanál narancslé
• 1 evõkanál szaké (rizs-
pálinka)
• 1 evõkanál cukor
• 6 ek. szójaszósz

ELKÉSZÍTÉS:

A csirkehúst meg-
mossuk és felkockáz-
zuk. A gombát hosszú,
vékony szeletekre vág-
juk. A rákokat megtisz-
títjuk, a farkaikat meg-
hagyjuk. A póréhagy-
mát 2 centiméteres ka-
rikára vágjuk. A szósz-
hoz a húslevest, a na-
rancslevet, a szakét, a
szójaszószt, a cukrot
összekeverjük, és 5 per-
cig kis lángon fõzzük.

A tésztát sós vízben
kifõzzük, majd hideg
vízzel leöblítjük. Négy
részre osztjuk, mély tá-
lakba tesszük, a csirké-
vel, a rákkal és a gombá-
val megszórjuk. A szósz-

szal meglocsoljuk, alufóliával
lefedjük, és forró sütõben 4
percig sütjük. Mindegyikre 1-1
tojást ütünk, majd újra lefed-
jük, és még 2 percig sütjük. Ak-
kor jó, ha a fehérje kissé lágy
marad, mint a tükörtojásnak.

Borajánló

Csirkés tészta

PROGRAMOKVASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI HÁZ

Szeptember 15-én, hétfõn, 18 órától
LÉLEKÉPÍTÕ. Vendég: Szarvas József.
A Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színmûvé-
sze az élet általa fontosnak tartott dolgairól vall.
A belépés díjtalan!

MÛVÉSZETEK HÁZA

Szeptember 16-án, kedden, 19.30 órakor
A CRESCENDO Nemzetközi Nyári Akadémia
mûvésztanárainak Schumann-koncertje
Közremûködik: David Danel (hegedû), Judith 
Ermert-Robe (gordonka), Dominkó István 
(zongora).
Belépõjegy: 1000, Zenebarát bérlettel: 500 Ft.

Szeptember 20-án, szombaton, 11 órakor 
V. FESTÉSZETI Triennálé megnyitója
Megtekinthetõ: 2008. november 2-ig

PANORÁMA MOZI

Kisterem
11-17. 17 óra: Állati szerelmek – feliratos 
dokumentumfilm 

19 óra: Delta – színes magyar film
18-24. 17 óra: Wall-E – animációs film

19 óra: A Föld – feliratos angol-
német dokumentumfilm
Nagyterem
11-17. 15.30, 17.30 óra: Lizi & Yeti – Egy

királyi sztori – színes német animációs film
20 óra: Mamma Mia! – szinkron-

feliratos angol-amerikai zenés vígjáték
18-24. 17.30, 20 óra: Hellboy: Az Aranyhad-
sereg – színes amerikai akciófilm

Mészáros Pince – Pinot Noir 2006

Bíborba hajló rubin szín, illata kedves, gyümölcsös.
Fûszeressége kellemes, nem tolakodó. Ízei kiválóan
harmonizálnak a csirkés tészta sokszínû ízvilágával,
ugyanakkor a közepes test nem nyomja el azokat. Fo-
gyasztása 13-15 C-on ajánlott 

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

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI

HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu
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Szeptember 18., csütörtök

14.00: Babits Mihály Mûvelõdési Ház márványterme:
Korvina-képek vándorkiállítás megnyitója Hu-
nyadi Mátyás trónra lépésének 550. évforduló-
ja alkalmából

16.00: Babits Mihály Mûvelõdési Ház üvegtermé-
ben: Sárköz népi iparmûvészete kiállítás meg-
nyitója a Tolna Megyei Népmûvészeti Egyesü-
let alkotóinak munkáiból

18.00: Béla király téri buszfordulóban: a Borudvar tár-
ja szélesre kapuját

18.30: Római Katolikus Közösségi Házban: Jantner
László „Szõlõ és bor” fotókiállítása

20.00: Béla király téri nagyszínpadon: Demjén Ferenc
koncertje (A koncert létrejöttét támogatta a Ge-
menc Autó Centrum és a Gemenc Volán Zrt.)

Szeptember 19., péntek

10.00-14.00: Megyeháza dísztermében IV. Vásárok
Világa Konferencia

14.00: Obsitos Házban (Garay tér): Szekszárdi fotó-
klub kiállítása. A tárlatot megnyitja: Baky Péter
festõmûvész

16.00, 17.00, 18.00, 19.00: Római Katolikus Plébá-
niahivatal Közösségi termében: Borszeminárium (Je-
gyek kaphatók a helyszínen, 500 Ft-os áron.)
16.00: Béla király téren: Alisca Brass Band koncert
17.00: Béla király téri nagyszínpadon: a Szekszárdi Szü-

reti Napok Ünnepélyes megnyitója
17.00: Garay téren: Helyi alternatív zenekarok kon-

cerje (Collection, CultNbach, Riff-Raff)
17.30: Béla király téri nagyszínpadon: Gyermektánc Gá-

la az Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál
résztvevõivel

18.30: Megyeháza belsõ udvarában: „A csoda” – A bor-
teremtés misztériuma a város borászainak és lel-
kes polgárainak elõadásában

20.00: Garay téren: Táncház, zenél a Csurgó zenekar
20.00: Borudvarban: Bogyiszlói zenekar muzsikál
20.00: Mûvész presszóban: Forrai Ferenc boroscímke

kiállításának megnyitója
20.00: Babits Mihály Mûvelõdési Ház színháztermé-

ben: Irigy Hónaljmirigy élõ koncertje (jegy:
4000 Ft)

21.30: Borudvarban: Pécsi Bordalnokok énekelnek
22.00: Garay téren: Utcabál a GHB együttessel (Támo-

gató: Tarr Kft. Szekszárd)

Szeptember 20., szombat

10.00: Béla király téren: Gyermektánc, az Örökség Or-
szágos Gyermektánc Fesztivál résztvevõinek
mûsora

10.00: Béla király téri füves területen: Játszó Fertály ki-
nyitja kapuját

10.00: Béla király téren: Kisinasok Kézmûves Tanodája
10.00: Garay téren: Swing Mazsorett és Táncegyesület,

Szekszárd Sportklub Mozgásmûvészeti Stúdió,

Paksi Pattantyúkok ugróköteles csoportja,
Szöcske Akrobatikus Rock&Roll Klub, Csillag
Show-tánc Egyesület mûsora

11.00: Mûvészetek Házában: V. Festészeti Triennálé –
Babits Mihály emlékezete (1883-1941) ünnepé-
lyes megnyitója

11.30: Béla király téri nagyszínpadon: „Vitéz László”
címmel a pécsi Márkus Színház gyerekmûsora

15.00: Béla király tér-Bezerédj u.-Széchenyi u.- Szt. Lász-
ló u.-Béla király tér: Szüreti felvonulás (Élõ közve-
títés: www.pixeltv.hu)

16.00: Béla király téren: Kisinasok Kézmûves Tanodája
16.30: Béla király téri nagyszínpadon: Borrendi avató
17.00, 18.00, 19.00: Plébániahivatal Közösségi ter-
mében: Borszeminárium
17.00: Béla király téri nagyszínpadon: Szüreti mûsor

– Fellépnek a felvonulásban részt vevõ nép-
tánc együttesek.
„Szüret Szépe 2008” választás

17.00: Garay téren: Harcmûvészeti bemutatók – Alis-
ca Nyilai Íjász Egyesület, Hikari Aikido Egyesü-
let, Shinkendo japán kardvívók

18.30: Garay téren: Mozgásmûvészeti csoportok mû-
sora (Swing Mazsorett és Táncegyesület, Fogya-
tékosok Nappali Intézete-moderntánc bemuta-
tója, „Segíts rajtam” Hátrányos helyzetûekért
Alapítvány moderntánc-bemutatója, Szekszárd
Sportklub Mozgásmûvészeti Stúdió, Csillag
Show-tánc Egyesület, Art Contact Mozgásszín-
ház, Gemenc TáncSport Egyesület. 
„Pá, kis aranyom, pá!” – Népszerû slágerek és mu-
sicalek a hangosfilmektõl
napjainkig a szekszárdi Tü-
csök Zenés Színpad szóra-
koztató mûsora

20.00: Mûvelõdési Ház színházter-
mében: „Táncos magyarok”
a Magyar Állami Népi-
együttes produkciója (jegy:
3000 Ft)

20.00: Borudvarban: a Bartina ze-
nekar muzsikál – zenekar-
vezetõ: Szabó László

21.00: Béla király tér színpadon: Szek-
szárd Junior Stars koncertje

21.30: Borudvarban: a Muslinca
Férfikar énekel

22.00: Garay téren: Disco

Szeptember 21., vasárnap

10.00, 15.00: Béla király téren: Kisinasok Kézmûves
Tanodája

10.00: Béla király téren: Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
10.00: Garay téren: Tücsök Zenés Színpad gyerekcso-

portja és Lugosi tánccsoport elõadása
15.00: Béla király téren: Szekszárd Big Band koncertje –

mûvészeti vezetõ: Pecze István
15.00: Garay téren: „János vitéz” – a pécsi Márkus Szín-

ház mûsora gyermekeknek és felnõtteknek
16.00: Belvárosi katolikus templomban: Sebestyén

Márta koncert (jegy: 1500 Ft)
17.00, 18.00: Plébániahivatal Közösségi termében:

Borszeminárium
17.00: Megyeháza belsõ udvarában: „ART-e” a szekszár-

di vörösbor? A PAD Irodalmi Egyesület elõadása
17.30: Garay téren: All Stars koncert
19.00: Béla király téren: Republic együttes koncertje

(A koncert létrejöttét támogatta a Tolnatej Zrt.)
20.00: Borudvarban: Magyarnóta kedvelõk Baráti Köre

énekel, kísér Kovács János és Népi zenekara 
21.30: Borudvarban: a Muslinca Férfikar énekel

Társrendezvények:

V. Festészeti Triennálé – Babits Mihály emlékezete
(1883-1941). Helyszín: Mûvészetek Háza.
Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál – 2008. szep-
tember 19-20.
IV. Vásárok Világa Konferencia – Elõadások a vásárok
gazdasági szerepérõl szeptember 19. péntek, 10.00-
14.00. Megyeháza, Díszterem.
A mûsorváltozás jogát a rendezõség fenntartja!

Kiemelt támogatók: Tolnatej Zrt., TARR Kft., Ge-
menc Autó Centrum, Magyar Telekom, Alisca Bau Kft.,
Paksi Atomerõmû Zrt., OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli
Régió, Elektrolit Kft., Gemenc Volán Zrt.

Támogatók: Európai Kádárok Kft., Solvaro Kft.,
Szekszárd-Paksi Kft., Exlusive Best Change Kft.,
Unicredit Bank, McDonald's Szekszárd, IBUSZ Szek-
szárd, Sz+C Stúdió, Kereskedelmi és Hitelbank Szek-
szárd, Radenska, Romcar Kft., Drymix Kft., Alpiszig 97
Kft., Renovál Plusz Kft., Bata Kft., BAT Pécsi Dohány-
árugyár, SIÓ, BOMBA!, Soproni Sör, Bols Vodka, Fõvá-
rosi Ásványvíz és Üdítõipari Zrt.

Médiatámogatók: Rádió Antritt, Alisca rádió, Tol-
nai Népújság, Szekszárdi Vasárnap.

***
A Béla király téren: borudvar, szekszárdi borászok

kitelepülései; Ízek Utcája, Ipar- és népmûvészeti kira-
kodóvásár, Játszó Fertály: vásári mulatságok, játékok
A Múzeum sarkától a Garay gimnáziumig: vidámpark 
A Liszt Ferenc téren: autó-kiállítás

Szekszárdi Szüreti Napok 2008. szeptember 18-21.

A mirigyek a mûvelõdési házban mulattatnak

A Magyar Állami Népiegyüttes is színpadra lép
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KÖZLEMÉNY

SZEKSZÁRD Megyei Jogú Város
Adóhatósága tájékoztatja a Tisztelt
Adózókat, hogy a 2008. II. félévi
gépjármûadó, iparûzési és vállalko-
zók kommunális adóelõleg befizetési
határideje szeptember 15. napja.
Az errõl szóló értesítõk, illetve befize-
tési lapok (csekkek) minden érintett
részére postázásra kerültek.
Amennyiben az értesítõben foglal-
takkal kapcsolatban bármilyen prob-
léma merül fel, az Adóosztály munka-
társai készséggel állnak az adózók
rendelkezésére.
Cím: Szekszárd Béla király 8. 
Ügyfélfogadás: Hétfõ - Szerda: 800-1630

ÕSZINTE SZÓ Családi problémái van-
nak? Egyedül maradt? Elvált? Elve-
szítette, akit szeretett? Munkanélkü-
li? Keresse fel a Mentálhigiénés Mû-
hely „Õszinte szó” Felnõtt és Ifjúsági
Lelkisegély Szolgálatát!
A szolgálatban dolgozó mentálhigié-
nés végzettségû munkatársak teljes
diszkréció biztosításával szeretettel
várják Önt, és térítésmentesen segí-
tenek problémái megoldásában.
Elérhetõség: Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház mozi melletti ügyeleti helyisé-
ge (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Fogadóórák: hétfõn 17-20 óráig Ifjú-
sági szolgálat, kedd, szerda, csütör-
tök: 16.30-19.30 óra között felnõt-
tek részére. Telefon (csak ügyeleti
idõben): 20/475-1745.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Szeptember 23. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Szeptember 30. ( kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Szeptember 23. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Szeptember 30. ( kedd) 16-17 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 (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

A képviselő úr betegség miatt

szeptemberben nem tart fogadóórát

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Szeptember 8.  (hétfő) 17-18 óráig

Szeptember 22.  (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 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén 16-

18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
SZEPTEMBERI FOGADÓÓRÁJA

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
szekszárdi csoportja ingyenes

ruhaosztást szervez a rászorulók
számára 2008. szeptember 23-
án 8-10 óráig, a készlet erejéig
Szekszárd, Hunyadi u. 4. szám

alatti központjában.

JÖJJÖN, HOGY 
SEGÍTHESSÜNK!"

INGYENES RUHAOSZTÁS
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Perfekt az Ön TUDÁSÁNAK
szolgálatában
Még a változások elõtt jelentkezzen:
• Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
• Mérlegképes könyvelõ
• Adótanácsadó
tanfolyamainkra!

Teljes képzési kínálatunkat tekintse meg 
a www.perfekt.hu/szekszard oktatási portálon!

PERFEKT Zrt. Tolna Megyei
Képzési Központ
Szekszárd, Széchenyi u. 54-58.
Tel (74) 410-185, (30) 445-4492

Infovonal: www.perfekt.hu/szekszard
szekszard@perfekt.hu


