
SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
XVIII. évfolyam, 39. szám                                                     Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2008. november 9.

A LABDA IS, MEG A
BABA IS: HOFMANN
VISSZATÉRT

CSAK ORVOSNAK
KÉPZELTE EL
MAGÁT

A CUKORBETEGSÉGRŐL –
DIÉTA ÉS MOZGÁS 7. OLDAL9. OLDAL

Roma kultúra az
Esélyek Házában

Szava Apollónia amatõr festõmûvész
kiállításának megnyitójával vette
kezdetét szerdán a Roma kultúra elne-
vezésû programsorozat a szekszárdi
Esélyek Házában. 

Mátisné Orsós Julianna, a rendez-
vénynek otthont adó Esélyek Háza ve-
zetõje köszöntõjében a társszervezõ
Bátaszéki Civil Ház, valamint a Kultú-
ránkért és Létünkért Egyesület szer-
vezõ munkáját méltatta. Majd gyerek-
kori emlékein keresztül szemléltette,
mennyire fontos az identitástudat, az,
hogy tudja a roma ember, honnan in-
dult, és hová akar eljutni az életben.

Folytatás a 3. oldalon.

12. OLDAL

Fennállásának 135. évfordulóját ün-
nepli idén a szekszárdi hivatásos tûz-
oltóság.

Két gépjármûfecskendõjükkel,
egy mûszaki mentõszerükkel, egy

magasból mentõjükkel és egy víz-
szállító jármûvükkel városunk láng-
lovagjai naponta átlagban majdnem
két alkalommal sietnek a bajbajutot-
tak segítségére.

A közelmúltban jelentõs fejleszté-
sek történtek, és (egyebek mellett az
M6-os okán) a jövõben is fontos válto-
zások várhatók.

Cikkünk a 6. oldalon.

Múlt és jelen. Az egykori
szerkocsi és egy modern

gépjármûfecskendõ a
szekszárdi tûzoltó

laktanya elõtt.

135 éves a tûzoltóság
Éveken belül új mentõszer és fecskendõk beszerzése esedékes

EGY ORSZÁGOS flash mob akció keretében néhány tucat fiatal
merevedett meg öt percre szerdán délután Szekszárdon, a Garay
téren. A nemzetközi megmozdulás célja, hogy a fiatalokat a
közéletben való aktív részvételre sarkallja, valamint felhívja rájuk
a lakosság és a döntéshozók figyelmét   Fotó: Kiss Albert

Koncerttel adóztak
a zeneszerzõ, 

Liszt emlékének
Liszt Ferenc újra Szekszárdra látoga-
tott. Ha most nem is ünnepelték fák-
lyás felvonulással születésnapját (1811.
október 22.), mint 1870-ben, de mûvei
újból megelevenedtek a Liszt Ferenc
Társaság Szekszárd komolyzenei éle-
tének megalapozója, Husek Rezsõ által
1976-ban alapított Szekszárdi Csoport-
jának köszönhetõen.

A Mûvészetek Házában tartott kon-
certrõl a 7. oldalon olvashatnak.
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Elismerték a tudást
Tolna megye legeredményesebb diákjait díjazták

A Magyar Tudomány Napja alkal-
mából 27 iskola 72 diákja vehet-
te át a Tolna Megye Talentuma
Díjat 

A Tolna Megyei Önkormányzat, a
Commitment Köznevelési Kht. és a
Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus
Gimnázium által szervezett díjátadá-
son a 2007/2008-ban lebonyolított ta-
nulmányi versenyek megyei fordulói-
nak elsõ helyezettjei, illetve felkészítõ
tanáraik részesültek elismerésben.

Mint dr. Puskás Imre, a Tolna Me-
gyei Közgyûlés elnöke
köszöntõjében kiemel-
te: ez a díjátadás azt az
üzenetet hordozza,
hogy a tudást észreveszi
a közösség. Elismerést
itthon is kaphat min-
denki, ezért nem kell el-
hagyni az országot. Saj-
nos ma egy kibicsaklott,
eltorzult értékrend sze-
rint irányítják hazánkat,
de ezt helyre tehetjük
ilyen és hasonló esemé-
nyekkel is, amellyel a kö-
zösségek megtartó ere-
jét hangsúlyozzuk.

Az elnök köszönetet mondott a szü-
lõknek és a pedagógusoknak is, akik
nélkül nem érhettek volna el ilyen ki-
magasló eredményeket a diákok.
Egyúttal reményét fejezte ki, hogy ha-
marosan letérünk arról a helytelen út-
ról, ami a közösségek megteremtése
helyett kizárólag az egyéni érvényesü-
lést támogatja. Puskás Imre úgy látja, a
pedagógusok munkáját az állam ma
nem ismeri el megfelelõ módon, és
ezen is változtatni kell a jövõben. Az
ünnepi eseményt Lozsányi Soma zon-
gorajátéka színesítette. - reb -

Játékot hirdet a szekszárdi távhõszolgáltatást üzemel-
tetõ Alfa-Nova Kft. fogyasztói, és minden szekszárdi la-
kos részére. Játsszanak velünk, s legyen szerencséjük!

A helyes válaszokat beküldõk között sorsoljuk ki
azokat, akik nyaralási utalvány, videokamera, vagy
esetleg fényképezõgép tulajdonosai lesznek. Ebben
a játékban a város minden lakosa – attól függetlenül,
hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat – részt vehet. 

Fogyasztóink külön jutalomban is részesülhet-
nek, ha a totó-szelvényre ráírják a vevõazonosító
számukat. Csak és kizárólag közöttük egy 20 000 il-
letve hat darab 10 000 forintos hõdíjkedvezményt
is kisorsolunk.

A kivágott és kitöltött szelvényt juttassák el az
ügyfélszolgálatra, vagy postázzák: ALFA-NOVA Kft.,
7100 Szekszárd, Sárvíz u 4. címre

A borítékra írják rá: Távhõ-játék.
Beküldési határidõ: 2008. november 17.
Sorsolás: 2008. december 18-án

AZ ELSÕ FORDULÓ:

1. Hányan dolgoznak az ALFA Nova Kft.-nél
Szekszárdon?

a) több, mint 10 
b) több, mint 80
c) több, mint 120
2. Jelenleg hány távfûtött lakás van Szek-

szárdon?
a) 9660 db
b) 7666 db
c) 5666  db
3. Mit jelent a KERET mozaikszó?
a) KEdvezõ REkonstrukció Társasházaknak

b) Komfortnövelõ és Energia Racionalizálási
Elvek a Távhõellátásban
c) Központi EneRgetikai Elemzõk Társasága
4. Mennyi Szekszárd város távhõrendszerén

levõ fogyasztók összes fûtött légtere?
a) 1100 000 lm3

b)   910 000 lm3

c)   710 000 lm3

5. Van-e a távhõszolgáltatáson kívül más tevé-
kenységi köre is a társaságnak Szekszárdon?

a) csak a távhõszolgáltatás
b) veszélyeshulladék-megsemmisítés
c) kapcsolt villamosenergia-termelés
6. Mikor kapta meg a társaság az önkor-

mányzattól az üzemeltetési jogokat?
a) 1996. augusztus 1.
b) 1999. augusztus 1.
c) 2002. augusztus 1.
7. Hol található a társaság ügyfélszolgálata?
a) Széchenyi u 43. sz. alatt
b) Sárvíz u 4. szám alatt
c) Hunyadi u. 4. szám alatt
8. Az ALFA-NOVA Kft. támogatja-e a fûtés-

korszerûsítéseket?
a) nem, hiszen nem érdeke a lakossági megtakarítás
b) igen, hiszen fogyasztók a teljes költséget kifizetik
c) igen, hogy elégedettebbek legyenek a fogyasz-

tói, másrészt, a fogyasztó a komfortérzete alapján
szabályozhatja lakásában a fûtést.

9. Mennyi a nettó éves lakossági fûtési alap-
díj egy légköbméterre vetítve ?

a) 276 (Ft/Lm3/év)
b) 300  (Ft/Lm3/év)
c) 354 (Ft/Lm3/év)

10. Mennyi a lakossági távhõszolgáltatás
nettó hõdíja Szekszárdon?

a) 3 416 Ft/GJ
b) 3 699 Ft/GJ
c) 4 216 Ft/GJ
11. Alapvetõ feladata-e a társaságnak a

távhõrendszer karbantartása?
a) igen, a lakásokban is
b) igen, a fõmérõig, s ezt követõen csak külön 
megbízás alapján
c) nem, ez önkormányzati feladat
12. A mûszaki hibabejelentést mikor lehet

megtenni?
a) munkaidõben
b) ügyfélszolgálati idõben (kedden, csütörtökön)
c) mindennap éjjel-nappal
13. Milyen energiahordozóval üzemelnek a

kazánok?
a) fával
b) szénnel
c) földgázzal
+1. A távhõszolgáltatás költségét tekintve egy

átlagos lakásra vetítve melyik állítás az igaz?
a) Szekszárdon az országban az egyik legmaga
sabb.
b) Szekszárd Magyarországon a középmezõnybe 
tartozik.
c) Szekszárdon az országban az egyik legalacso-
nyabb.

Beküldõ neve:
Címe:
Vevõazonosító:
Telefon:

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

Otthonába visszük a meleget!
Játsszon velünk - és kisebb lehet a fûtésszámlája!

Játékot hirdet a szekszárdi távhõ- és
melegvíz-szolgáltató társaság az Alfa-
Nova Kft. fogyasztóinak és minden
szekszárdi lakosnak. Játsszanak velünk,
s legyen szerencséjük !

Hamarosan lapunk hasábjain négy
héten keresztül minden héten megje-
lenik egy-egy totó-szelvény, amelyek-
ben a távhõszolgáltatással kapcsola-
tos kérdésekre kérjük válaszaikat. A
helyes válaszokat beküldõk között
sorsoljuk ki azokat, akik vagy nyaralá-
si utalvány, vagy videokamera esetleg
vásárlási utalvány tulajdonosai lesz-
nek. Ebben a játékban városunk min-
den lakosa, attól függetlenül, hogy
igénybe veszi-e szolgáltatásunkat,
részt vehet. 

Fogyasztóink külön jutalomban is ré-
szesülhetnek, ha a totó-szelvényre ráír-
ják a vevõazonosító számukat. Csak és
kizárólag közöttük egy 20 000 illetve
hat darab 10 000 forintos egyszeri
távhõkedvezményt is kisorsolunk.

Általános iskolások
és iskolák, figyelem!
Társaságunk a gyerekekre is gon-

dol, várjuk általános iskolások rajzait:
A környezetbarát fûtés címmel. A kör-
nyezet védelme rendkívül fontos
mindenki számára. Ezen belül ki-

emelt szerepe van a környezetbarát
fûtés kialakításának is.

Kedves gyerekek! Rajzoljátok le,
hogy szerintetek melyik a legjobb
megoldás a lakások, házak stb. fûtési
módjai közül, és ezen belül is melyik
lenne szerintetek az, amelyik a környe-
zet védelmét is a legjobban szolgálja. 

A legjobb pályamûvek beküldõi di-
gitális fényképezõgépet vagy aján-
dékcsomagot kapnak.

Az általános iskolák részére a rajz-
versenyt külön is díjazzuk. Az általá-
nos iskolák között, amelyek a leg-
szebb, legötletesebb – gyerekek által
készített – rajzokat beküldik, társasá-
gunk különdíjat ajánl fel.

A beérkezett rajzokat független
zsûri értékeli, és az õ ajánlása alapján
a legszebb, legötletesebb rajzokat be-
küldõ iskolát: 100 000 forintos támo-
gatásban részesíti társaságunk.

A játék november elején kezdõdik,
a sorsolás és eredményhirdetés de-
cember 18-án lesz.

Az Alfa-Nova Kft. fontosnak tartja,
hogy ne csak távhõt és meleg vizet
szolgáltasson megújulóan, a változó
igényeknek megfelelve, hanem aján-
dékaival örömet is okozzon fogyasz-
tóinak ! Alfa-Nova Kft.Dr. Puskás Imre adta át a díjakat



A forgalomnak ugyan már koráb-
ban átadták, ünnepélyes keretek
között szerdán avatták fel a Felső-
város új gyaloghídját a Bethlen és
a Bocskai utcák találkozásánál.

Kõvári László, a körzet képviselõje, a
közgyûlés Gazdasági és Mezõgazdasá-
gi Bizottságának elnöke beszédében
hangsúlyozta: a régi szerkezet már bal-
esetveszélyes volt, ezért vált szükséges-
sé a vízelvezetõ csatorna felett átívelõ
gyaloghíd teljes felújítása. A képviselõ
kiemelte: mindez csak része annak a
Felsõvárosban, de egész Szekszárdon
tapasztalható felújítási munkának,
amely során az adott városrész, körzet

legégetõbb problémáit igyekeznek or-
vosolni egy élhetõbb város megterem-
tésének érdekében. Mint arról lapunk-
ban is beszámoltunk, a közgyûlés a ko-
rábban elõirányzott összegen felül 37
millió forintot szavazott meg városüze-
meltetési célokra.

A gyaloghidat, amelyre – és az azon
áthaladókra – Balázsi Zoltán reformá-
tus lelkész kérte a Jóisten áldását, a
szintén felsõvárosi Szollár Faipari Bt.
munkatársai készítették el. Mint azt
Szollár Zoltán cégvezetõtõl megtud-
tuk, a meglévõ alapra másfél hónap
alatt elkészült 6 méter hosszú, 2 mé-

ter széles, tölgyfa híd faragásait a re-
formátus templom díszei és a barokk
korból merített minták ihlették.

Szeleczki József, a polgármesteri hi-
vatal mûszaki irodájának vezetõje la-
punknak elmondta: a hidat a város-
üzemeltetési keretbõl elkülönített
mintegy 830 ezer forintért, kitûnõ
minõségben készítette el a vállalkozó.

A Bethlen és Bocskai utcák találko-
zásánál álló gyaloghíd elõdje közel
50 évet szolgált, ha vigyázunk rá, az
üdítõ látványt nyújtó új szerkezet is
legalább ennyi ideig állhat a felsõvá-
rosiak rendelkezésére. (fekete)
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Emlékkoncertet ad
a Pedagóguskórus

nA Liszt Ferenc Pedagóguskórus sze-
retettel vár minden érdeklõdõt no-
vember 10-én, hétfõn, 18 órakor a
Garay János Gimnázium dísztermé-
ben tartandó koncertjére, melyen a
kórus egy évvel ezelõtt elhunyt kar-
nagyára, Gerse Józsefre emlékeznek.
A hangversenyen fellép Hollósi Bog-
lárka (fuvola), Szabóné Gáns Tünde
(ének), Lányi Péter (zongora) és
Lozsányi Soma (zongora) szólista,
valamint a Garay János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Oktatá-
si Intézmény, a Dienes Valéria Álta-
lános Iskola és Grundschule, a
Garay János Gimnázium és a Kolp-
ing Katolikus Szakképzõ Iskola kó-
rusa, valamint a házigazda Liszt Fe-
renc Pedagóguskórus. Mûsorközlõ:
Németh Judit.

FolytÍró-olvasó találkozó
Sas Erzsébettel

n Lapunk munkatársa, Sas Erzsébet
kedden bonyhádi író-olvasó találko-
zóján aratott újabb sikert. A Solymár
Imre Könyvtár olvasótermét zsúfolá-
sig megtöltõ érdeklõdõk szívesen hall-
gatták a hat kötetes szerzõ elõadá-
sát, majd a kérdésekkel bombázták.
Kíváncsiak voltak a bulvár-újság-
írásról alkotott véleményére is. A ren-
dezvény második felében „Sasi” nyi-
totta meg Máté Réka Erdély szépsége-
it bemutató fotókiállítását.

HÍRSÁVHídavató a Felsõvárosban
Tölgyfa szerkezet váltotta a balesetveszélyessé vált régit

A környék lakói elégedetten szemlélték a faragott hidat
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Kedvezőbbé váltak a hajléktalan
gondozási központ korszerűsíté-
sének pályázati feltételei. Ezért
került vissza Szekszárd közgyűlé-
se elé a beruházási program.

A támogatás összege 94 százalékra
nõtt, az önerõ így hatra csökkent. Va-
lamivel több mint 26 millió forintra
pályázik a város, de ebbõl az építés és
eszközbeszerzés költsége nem lehet
több, mint 20 millió forint a 20 szál-
láshely korszerûsítésére. A régi épület
átépítésével eleget lehet tenni annak
az elõírásnak is, hogy egy ellátottra
négy négyzetméternyi területnek kell
jutni. Megoldják az akadálymentesí-
tést, s négy nõi szálláshelyet is kialakí-
tanak. Ha tavasszal elkezdõdhetnek a
munkák, õszre befejezõdnek. A gon-
dozottaknak internethozzáférésük is
lesz.

Októberben negyedszer nõt a gáz
ára egy éven belül, s csak másodszor
kért áremelést a szekszárdi távfûtést
üzemeltetõ Alfa Nova Kft. E szerint a

november elseje után elfogyasztott la-
kossági hõdíj ára 8,28 százalékkal nõ,
vagyis egy gigajoule (GJ) ára nettó
3699 forintra módosul. A nem lakos-
sági fogyasztók hõdíja 3757 forintra
emelkedik. A vitában kiderült, hogy
míg a gáz ára 31 százalékkal nõtt, ad-
dig Szekszárdon a távfûtés díja az ak-
tuális áremeléssel együtt is csak 15
százalékkal emelkedett. Kiderült,
hogy bár a város egy évvel ezelõtt fel-
mondta a távhõellátás mûködtetésé-
rõl szóló szerzõdést, az Alfa Nova az-
óta is annak megfelelõen teljesít. Az
új szerzõdésrõl szóló tárgyalások a vé-
géhez közelednek.

Ugyancsak fontos döntés, hogy ja-
nuár elsejétõl a mentõkhöz futnak be
a központi orvosi ügyeletnek szóló hí-
vások. A mentõsök döntenek arról,
hogy milyen ellátásra van szükség. En-
nek megfelelõen mentõt, orvost kül-
denek, illetve megállapítják, hogy a
beteg be tud menni a háziorvosi
ügyeletre. A jogszabály elõírta válto-
zásnak három szereplõje van, a men-

tõk, az ügyelet és a kórház sürgõsségi
osztálya. Az ügyeletet egy új, de még
nem ismert telefonszámon lehet
majd hívni. A közgyûlés úgy döntött,
hogy a kezdéstõl számított három hó-
nap múlva visszatér a tapasztalatokra.

A közgyûlés sport- és mûvelõdési
bizottságának elõterjesztése alapján
15 alapítvány részesült támogatásban,
összesen 2,750 millió forint érték-
ben. Egy jogszabályi elõírás miatt a
közgyûlés döntött a Családsegítõ Köz-
pont névváltozásáról is: az intézmény
a jövõben Szekszárdi Humánszolgál-
tató Központ néven mûködik.

A képviselõ-testület 20 millió forint
visszatérítendõ támogatást nyújtott a
Szekszárdi Turisztikai Kft. számára a
hónap végén nyíló, igazán különleges-
nek ígérkezõ Munkácsy-kiállítás szer-
vezéséhez. A közgyûlés a cég ügyveze-
tõi tisztében megerõsítette Fetzer 
Róbertet.

Az idei közmeghallgatást decem-
ber 4-én 16 órára hívta össze a képvi-
selõ-testület. I. I.

Kevesebb önerõ kell a fejlesztéshez
Negyedszer nõtt a gáz, de csak másodszor a távhõ ára

Kõvári László a hídavatón

Roma kultúra az
Esélyek Házában

Folytatás az 1. oldalról.
Horváth Elekné, a Kultúránkért és

Létünkért Egyesület elnöke mutatta
be néhány mondatban a festõt, aki
egyébként nem tudott részt venni a
megnyitón, mivel Németországban
dolgozik. Mint elmondta, az 1965-ben,
Bátán született asszony gyermekkorá-
ban találkozott elõször a mûvészet
szépségével Czencz János mûhelyé-
ben. Elsõ alkotását 25 éves korában
festette. Kiemelte, fontos, hogy a roma
ember kicsit többet mutasson kultúrá-
jából, mûvészetébõl a nagyközönség-
nek, hogy a többségi társadalom tagja-
inak ne csak a médiában annyit emle-
getett szociálisan hátrányos helyzet
jusson az eszébe róla. A rendezvényen
elõadást tartott Choli Daróczi József
író, költõ, mûfordító is, aki szerint
nem attól lesz integrált az oktatás, ha a
cigány gyereket a magyar lány mellé
ültetik. Az igazi az lenne, ha az érzelem
és az értelem egyensúlyba kerülne.
Kölcsönös ismeretszerzésre van szük-
ség – szögezte le az író. R. T.
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Az elmúlt héten a Lírikusok Iro-
dalmi Műhelyének díját és kitün-
tető oklevelét vehette át Biszák
László szekszárdi alkotó a főváro-
si Fészek Klubban.

Sas Erzsébet 

Több mint száz önálló kiállítással, két
évtizedes alkotói tevékenységgel, s a
festészet iránti mély alázattal él és dol-
gozik Biszák László szekszárdi festõ,
akit „véletlenül” fedezett fel Tolna me-
gye internetes mûvészeti oldalán, a Tol-
naArt-on a budapesti központú Líriku-
sok Irodalmi Mûhelye, és munkássá-
gát elismerve vette fel Képzõmûvésze-
ti Tagozatának tagjai sorába.

A mûhely 70-80 fõs tagságának zö-
me költõkbõl és írókból kerül ki,
mindössze 25-en foglalkoznak kép-
zõmûvészettel. Tagjaik az ország
minden részébõl kerülnek ki, s általá-
ban az interneten, illetve tagjaik által
felfedezett, arra érdemes alkotókat
hívnak meg maguk közé. Biszák
Lászlót a sikeres tagfelvételi pályázat
elnyerése után vették fel soraikba.
Tolna megyébõl õ az egyetlen tagja a
mûhelynek, amely évente ad ki anto-
lógiát, s ennek idei bemutatóján a Fé-
szek Klubban, telt ház elõtt, színvo-
nalas mûsor keretében adták át a dí-
jakat íróknak, költõknek, mûvészet-
pártolóknak.

Biszák László ezen a rendezvényen
kapta meg azt az oklevelet, melyen
ez áll: „Biszák László festõmûvésznek
az Unió Galéria kiállításán elért sike-

réért, pályája során ké-
szült kiváló alkotásaiért,
magas szintû szakmai
ismeretéért.” Az okleve-
let és a plaketten lévõ
földgolyót Putnoki A.
Dávid elõadómûvész-
költõ, a LIM alapító fõ-
szerkesztõje adta át.

– Nem számítottam a
kitüntetésre. Önfeled-
ten hallgattam a mûsort,
és tapsoltam az elõttem
díjazottaknak, amikor
meghallottam a nevem
– mondta Biszák László,
a Bárka Mûvészeti Sza-
lon tagja. – Bevallom, na-
gyon örültem az elisme-
résnek, bár ez igazából
semmin nem változtat.
Festek tovább, ahogy ed-
dig is tettem. 

Biszák László nemré-
giben Fadd-Dombori-
ban, az éppen meg-
szûnt rendõrségi üdülõ-
ben állított ki, ahol egy
magas rangú rendõr-
tiszttõl meghívást ka-
pott a Duna Palotába
egy kiállításra.

– Az alkotótáborokat változatlanul
nagyon fontosnak és hasznosnak tar-
tom, melyeken szívesen veszek részt,
immár hosszú évek óta. Örülök an-
nak, hogy alkotótársaim közül hármat
is beajánlhattam már a LIM-be, ahol
festményeikkel bemutatkozhatnak. 

A szekszárdi festõ az emberi kap-
csolatokat mindig nagyon fontosnak
tartotta, az internet világával pedig a
határokat átlépve több országban is
szerzett már barátokat, ismert meg
alkotókat, s olyan embereket, akik
szeretik a képeit, és elismerik a mun-
kásságát.

Az interneten találtak rá
LIM-kitüntetés Biszák László szekszárdi festõnek

Biszák László a LIM díjával

Szolgálat közben
elhunyt kollégákra

emlékeztek
„Nem sikerült beteljesíteniük valamit”
– kezdett bele meghitt felolvasásába
október utolsó délutánján a Tolna Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság ünnepi
szónoka a megyei rendõrség közpon-
ti épületének aulájában. „Egy életfor-
mát ûztek õk: a rendõrökét.” Tizenegy
szolgálat közben elhunyt rendõr az el-
múlt több mint fél évszázad során, kik-
nek „életük, vágyaik, terveik, kétsége-
ik egybeforrtak szolgálatukkal”. Az ér-
zés, melyet az elvesztettek szülei, csa-
ládtagjai, hozzátartozói e napon újra
és újra átélnek, megfoghatatlan.

A gyászoló családtagok egy-egy mé-
csest, koszorút helyeztek el szeretteik
márványlapra vésett nevei alatt. A me-
gyei önkormányzat részérõl Dr. Pálos
Miklós alelnök, a város képviseleté-
ben Kerekes Csaba, a Fidesz-KDNP
frakció vezetõje fejezte ki részvétét. A
rendõrségi dolgozók gyászkoszorúját
közösen helyezte el dr. Soczó László, a
Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõje, dr. Kovács Zoltán rendészeti
igazgató, valamit dr. Törökné dr. Ka-
szás Rozália bûnügyi igazgató.

Vangelis komor, mégis fenséges ze-
néje töltötte be a helyiséget, melyen el-
merengve talán könnyebben pörget-
hették vissza az idõt a családtagok… Az
idõt, melynek gyászfonalán már soha
nem lehet visszaérkezni oda, ahol még
minden oly egyértelmûnek és meg
nem bontható egységnek tûnt.

Maradt a rideg kõ, az aranyozott
nevek, az elhunytak szentsége. Ne-
kik is legyen könnyû e föld...  Gy. L.

Szolgálat közben
vesztették életüket:

Vastag Gábor õrmester (1949),
Csapó József szakaszvezetõ
(1949), Kovács Dezsõ õrmester
(1959), Nagy István százados
(1961), Rácz József õrmester
(1966), Szinger János törzsõrmes-
ter (1978), Keszler Márton fõtörzs-
õrmester (1984), Turóczi Endre õr-
mester (1993), Boros Levente fõ-
törzs-zászlós (1994), Kozics
Dánicá közalkalmazott (1995), Pa-
ta László fõtörzs-zászlós (1995).



52008. november 9. HÉTRŐÉ HÉTRE

Elismerés az elhivatott munkáért
Klauzál Gábor-díjat vehetett át Nyakasné Mohai Ágnes

Az Európai Kereskedelem Nap-
ján, november 5-én heten vehet-
ték át a kereskedelem legna-
gyobb állami kitüntetetését, 
a Klauzál Gábor-díjat. A jutalma-
zottak között volt a szekszárdi
Nyakasné Mohai Ágnes is.

Sas Erzsébet 

Budapesten, a Grand Hotel Corinthia
báltermében tartották meg az Európai
Kereskedelem Napját. Az ünnepelte-
ket és a meghívott vendégeket Demján
Sándor köszöntötte, a díjakat Burány
Sándor államtitkár adta át.

A Klauzál Gábor-díj a legmagasabb
kitüntetés, amely a kereskedelemben
tevékenykedõknek adható. Az ország-
ból heten vehették át, köztük olyan is-
mert és kiváló szakemberek, mint
Zwack Péter. Szekszárdról Nyakasné
Mohai Ágnes, az Orchidea virágüzle-
tek vezetõje, a KISOSZ országos veze-
tõségének tagja, a Felügyelõ Bizottság
elnöke közel három évtizedes kiváló
szakmai munkájáéért, a Kolping isko-
lában egyedülálló szaktanári hivatásá-
ért, az évtizedek óta végzett sokirá-
nyú karitatív tevékenységéért és a

KISOSZ országos testületében vég-
zett munkájáért vehette át a magas ál-
lami kitüntetést.

Nyakasné Mohai Ágnes negyed
százada tagja a KISOSZ országos ve-
zetõségének, ahol a vidéki vállalko-
zók gondjait és problémáit tárta fel,
vitte az elnökség elé, és harcolt azok
érdekeiért. Több helyi kitüntetés bir-
tokosa: többek között a Tolna Megyei
Mûvészetért Alapítvány díjával, a Ro-
ma Kisebbségi Önkormányzat nívó-
díjával és a Kiváló Kereskedõ kitünte-
tõ címmel ismerték el eddigi mun-
kásságát.

Karitatív tevékenységéhez épp
úgy hozzátartozott az árvízkárosul-
tak segítése, mint ruhagyûjtés az er-
délyi gyermekek számára, vagy a
rossz anyagi körülmények között
élõk mûtétjéhez való hozzájárulás.
Karitatív tevékenységét a Segítõ Ke-
zek alapító tagjaként is messzemenõ
aktivitással végzi. 

Szakmai tudását, kreativitását átad-
ja a fiataloknak, miközben egy-egy ki-
emelten dekoratív díszítésnél, vagy
„trendi” virágcsokornál igazán meg-
mutatkozik, hogy szakmáját magas
szinten, igazi hivatástudattal végzi. Nyakasné Mohai Ágnes a fõvárosi díjátadó ünnepségen



Szekszárd tűzoltóságát 1873-
ban önkéntes egyletként hozta
létre annak első parancsnoka,
dr. Boda Vilmos, aki e tisztét
négy évtizeden keresztül töltötte
be, és akinek nevét a mai lakta-
nya viseli.

Kosztolányi Péter

Tûzilárma, kolomp, gólyanyakú fecs-
kendõ, lajtkocsi – évszázaddal ezelõtti
tûzvédelmünk és tûzoltásunk szemléle-
tes szavai, melyek mára szinte feledés-
be merültek. Helyüket ma a számítógé-
pes riasztásvezérlõ rendszer, gépjár-
mûfecskendõ, emelõkosaras magasból
mentõ, vízszállító és egyéb hozzájuk
hasonló kifejezések töltik be. Egyko-
ron három helyen volt szertára a szek-
szárdi tûzoltóságnak, napjainkban a vá-
ros szívében elhelyezkedõ laktanyában
található az összes felszerelés és a ki-
lenc szerállás.

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Hivatásos Tûzoltósága
81 éve mûködik hivatásos tûzoltóság-
ként, és államosítását, tanácsi-belügyi
irányítás alá helyezését, majd 1995-ös
önkormányzati intézménnyé válását
követõen (a kezdeti három fõ helyett)
jelenleg 83 fõ (köztük 74 „vonulós”
tûzoltó) munkálkodik városunk és to-
vábbi 44 település lakóinak biztonsá-
ga érdekében. Szintén ezt szolgálja a
Velencei István ezredes (1978-tól 28
éven át tûzoltóparancsnok) nevéhez
fûzõdõ szekszárdi tûzivíztározó-
rendszer kiépítése is.

A parancsnokság elsõdleges mûkö-
dési körzete (azaz ahová tûzjelzés, illet-
ve káreset bekövetkeztekor elsõként
vonulni és beavatkozni köte-
les) 1264 négyzetkilométert
fed le, és 45 település mint-
egy 112 ezer lakosára terjed
ki. Az elmúlt három év átla-
gát tekintve évi több mint
600 vonulásról beszélhe-
tünk, melyeknek nagyjából
fele a tûzeset, fennmaradó
része pedig közúti baleset
vagy egyéb káresemény.
Tûzoltóságunk 26 településen évente
mintegy kétezer államigazgatási felada-
tot végez el. Ezek az adatok növekvõ
tendenciát mutatnak: a vonulások szá-

ma például már most, hogy 50 nap van
hátra az évbõl, 600 fölé emelkedett.

Az elmúlt éveket számos változás és
jelentékeny pályázati megva-
lósulások fémjelzik – tájékoz-
tatta lapunkat Sarkadi Fe-
renc alezredes, tûzoltópa-
rancsnok. Ezek közül, muta-
tott rá, egy korszerû vízszállí-
tó gépjármû beszerzése és a
híradóügyelet (melynek fel-
adata a riasztás vétele, lebo-
nyolítása és koordinálása)
felújítása a leglátványosab-

bak, de nem kevésbé fontos a tûzoltó-
eszközök és az egyéni védõfelszerelé-
sek beszerzése sem. Ezek között emlí-
tette a parancsnok a nagyteljesítmé-

nyû szivattyúk, szellõztetõ ventilátor,
védõsisakok és -csizmák, légzõkészü-
lékek vásárlását.

Bár a fûtési rendszer korszerûsítése
megtörtént, kialakításra került egy
irattár és a tûzmegelõzési szakterület
irodái is, tennivaló akad még – jelen-
tette ki Sarkadi alezredes. A vizes-
blokkok felújításra szorulnak, és folya-
matban van egy kondicionáló terem
létrehozása is a laktanyán belül. Az
M6-os átadásához kapcsolható egy
korszerû, középkategóriás mûszaki
mentõszer beszerzése, melyet aztán a
tenderek függvényében a gépjármû-
fecskendõk addigra aktuálissá váló le-
cserélése követhet – húzta alá a tûzol-
tóság 18. parancsnoka.
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135 éves a szekszárdi tûzoltóság
A megyeszékhely és további 44 település lakóinak biztonságáért dolgoznak

A szekszárdi tûzoltó laktanya az alapító parancsnok, dr. Boda Vilmos nevét viseli
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Sarkadi Ferenc

„Mozogjunk együtt!” – ezzel a jelmon-
dattal rendezett atlétikaversenyt az Ér-
telmi Fejlõdésükben Akadályozottak
Tolna Megyei Közhasznú Szervezete
aközelmúltban a Pollack utcai sport-
pályán. A verseny hagyományteremtõ
céllal, a sajátos nevelési igényû fiatalok
sportkapcsolatainak elmélyítése érde-
kében jött létre.

Az eseményen összesen 82 fõ vett
részt, két felnõtt és három iskolai csa-
pat: a Hétszínvilág Rehabilitációs Ott-
hon Palánkról, a Fogyatékosok Nap-
pali Intézete Szekszárdról, a Berkes Já-
nos Gyógypedagógiai Intézmény
Zomba-Paradicsompusztáról, a Gyer-
mekotthon Faddról, és az 5. számú Ál-
talános Iskola Gyógypedagógiai Tago-
zata Szekszárdról. A 400 m futás, súly-
lökés, távolugrás és kislabdahajítás
versenyszámait négy korosztályban
(18 éven felüliek, 15-17 évesek, 13-14
évesek 12 éven aluliak) bonyolították
le. Egy-egy versenyzõ akár mind a
négy számban nevezhetett, de már
egyben is elindulhatott.

A legtöbb érmet – 16 aranyat, 12
ezüstöt és 12 bronzot – az 5. számú is-
kola sportolói szerezték, közülük Lá-
zár Aranka, Lendvai Tímea, Lázár
Gina, Csurár Rómeó, Takács Zoltán és
Keresztes Attila nyújtotta a legkivá-
lóbb teljesítményt. A faddi speciális
iskola tanulói 18 éremmel (2 arany, 9
ezüst, 7 bronz) büszkélkedhetnek.
Legjobbjaik Szûcs Krisztián, Orsós Jó-
zsef, Szûcs Szilvia és Szûcs Mariann
volt. A Hétszínvilág Otthon kitûnõ
versenyzõi (Budai Júlia, Farkas Anna,
Dugmonics József, Peák János) 3
arany-, 5 ezüst- és 4 bronzérmet nyer-
tek. A zomba-paradicsompusztai in-
tézmény két sportolója, Orsós József
és Orsós Zoltán hat aranyérmet, és
egy ezüstöt szerzett. A Fogyatékosok
Nappali Intézete versenyzõi (Harangi
Ágnes, Bakodi Vera, Orbán Katalin,
Varga Lilla) egy-egy arany- és ezüst-, il-
letve három bronzéremmel térhettek
haza.

Az egyéni díjak mellett a csapatok
sporteszközökkel gazdagodtak. K. E.

Sportkapcsolataikat erõsítették

Bár a rendõrség elõtt ismert volt a ki-
sebb és nagyobb üzleteket megye-
szerte folyamatosan fosztogató két
húsz év körüli nõ, jó darabig azonban
nem lehetett elkapni õket. Azért,
mert csak távozásuk után értesültek a
rend õrei a csokoládét, kávét, italt
tolvajlók újabb és újabb tettérõl – kö-
zölte Végh Lajos alezredes, a Szekszár-
di Rendõrkapitányság vádelõkészítõ
osztályvezetõje.

Most elkapták a kitartóan fizetés
nélkül távozó T. Barbarát és K. Ág-
nest, és nem is akármilyen körülmé-
nyek között. Éppen ki akartak slisz-
szolni a városközpont egyik üzleté-
bõl, amikor a biztonsági õr megállí-
totta õket. A két nõ elõször hevesen
ellenkezett, majd dulakodni kezdett a
férfival, aki eközben könnyû sérülé-
seket szenvedett. A nõk elrohantak,
ám a „birkózás” néhány perce ele-
gendõ volt arra, hogy az õr precíz
személyleírást adhasson róluk. A

rendõrök rövid idõ alatt el is fogták
mindkét tolvajt. A rendõrségen szo-
kásuktól eltérõen már nem voltak
olyan „nagylányok”, így részben beis-
merõ vallomást tettek.

Kiderült, hogy számos boltból lop-
tak, mégpedig rendszeresen, sõt
más bûncselekmények okán is folyt
ellenük rendõrségi vizsgálat és
ügyészségi, valamint bírósági sza-
kaszban levõ eljárás. Mindkettõjük
rács mögé került – várhatóan hosszú
idõre.

Végh Lajos azt kéri a vásárlóktól –
különös tekintettel a közelgõ ünne-
pekre –, hogy aki gyanúsan pakolga-
tó, árut dugdosó álvevõkre lesz fi-
gyelmes, azonnal szóljon a biztonsá-
gi õrnek, illetve valamelyik eladónak,
vagy pénztárosnak. A vásárlók ne
próbálják figyelmeztetni a bolti szar-
kákat, mert azok akár meg is támad-
hatják õket, ahogyan a két nõ tette a
biztonsági õrrel.  - hm -

EGYPERCES KRIMI

Lakat alatt a bolti szarkák
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Október 31-én négy magyar ál-
lampolgárral gazdagodott Szek-
szárd városa, akik a polgármes-
teri hivatalban tettek esküt dr.
Haag Éva alpolgármester előtt. 

Négy fiatal, ünneplõ ruhában, szerette-
iktõl körülvéve, izgatottan várta a vá-
rosházán azt a pillanatot, amikor hiva-
talosan is magyar állampolgárokká
nyilvánítják õket.

A bensõséges ünnepség köszöntõk-
kel kezdõdött, Parrag Ferencné vezetõ-
fõtanácsos, az állampolgársági ügyek
intézõje már kedves ismerõsként kö-
szöntötte a leendõ magyar állampolgá-
rokat, hiszen a kérelem benyújtása óta
vele volt kapcsolatban a négy fiatal, akik

mindannyian Erdélybõl jöttek, s válasz-
tották otthonukká Szekszárdot.

Dr. Haag Éva alpolgármester üdvö-
zölte a leendõ magyar állampolgáro-
kat, majd arra kérte az ünnepelteket
és a vendégeket, hogy az eskü letétele
elõtt közösen hallgassák meg a Him-
nuszt. A következõ percek megható-
ak és felemelõek voltak, ugyanis a
Himnusz felcsendülésekor megkon-
dult a belvárosi templom harangja, s
szólt az esküszöveg letétele alatt is.

Pásztor Krisztina Katinka és párja,
Jorga Zoltán, Ormándi Erzsébet Tün-
de és Nagy Ágnes ezt követõen átvet-
te dr. Haag Évától a köztársasági elnök
által aláírt Honosítási Okiratot, vala-
mint a város ajándékait – a hölgyek

egy-egy csokor virágot, a fiatalember
egy üveg szekszárdi bort.

E rendkívüli perceket Orbán
György elõadómûvész Babits Mihály
gondolataival tette még meghittebbé:
„Útjaidat akármerre bolygod, egy or-
szágot hordozol magaddal, veled jön
egy makacs íz, egy halk dal.” 

Az ünnepség végén az újdonsült ma-
gyar állampolgárok egybehangzóan ál-
lították: „Régen várt pillanat ez a mai, s
nagyon jó, szinte megfogalmazhatatla-
nul jó érzés, hogy mától úgy élek eb-
ben a városban, mint magyar, s mint
szekszárdi.” Jorga Zoltán és Pásztor
Krisztina Katinka még hozzátették:
„Várjuk a következõ nagy pillanatot,
ami a házasságkötésünk lesz.” - sas -

B A C H-tól Brahmsig
Emlékkoncert Liszt Ferenc születésnapjára

Liszt Ferenc újra Szekszárdra láto-
gatott. Ha most nem is ünnepel-
ték fáklyás felvonulással születés-
napját (1811. október 22.), mint
1870-ben, de művei újból megele-
venedtek a Liszt Ferenc Társaság
Szekszárd komolyzenei életének
megalapozója, Husek Rezső által
1976-ban alapított Szekszárdi
Csoportjának köszönhetően.

Kovács Etelka

Legrangosabb eseményüket, az évrõl
évre, immár 32. alkalommal megren-
dezett Liszt-emlékhangversenyt no-
vember 4-én a Mûvészetek Házában
tartották jeles elõadómûvészek közre-
mûködésével. A koncertet két nagysza-
bású orgonamû keretezte. Elsõként a B
A C H prelúdium és fúga, Liszt Ferenc
legismertebb és leggyakrabban ját-
szott orgonamûve csendült fel
Lozsányi Soma, a Garay gimnázium ta-
nulója nagyszerû elõadásában. Zárás-
ként pedig Brahms G-moll prelúdium
és fúgáját tolmácsolta Deák László or-
gonamûvész, nemzetközi orgonaver-
senyek díjazottja. A koncert közepén
hangok áradata zengett az orgonából,
egy nem romantikus zeneszerzõ mû-
veként. Dupré G-moll prelúdium és fú-
gája igazán kihasználja a mûfaj jellegze-
tességét, a szólamok „kergetõzésé”".
Virtuóz játékra adott ezzel lehetõséget
Lozsányi Tamás orgonamûvésznek.

Liszt zongoramûvei közül a Tell Vil-
mos kápolnája, a Vierwaldstädti tó
partján épült kápolna zenei ábrázolá-
sa hangzott fel elsõként a koncerten.
Ez az Egy utazó albuma elsõ, Benyo-
mások és költemények címû soroza-
tának egyik darabja. Az áhítat hangján
megszólaló elmélyedésre ösztönzõ
mûvet Barsi Balázs játéka keltette élet-
re. A második sorozat két darabját pe-

dig Grósz Zsuzsanna zongoramûvész
könnyed elõadása varázsolta a közön-
ség elé. Az olaszországi élményekbõl
táplálkozó kompozíciókat, a komor
hangulatú Il Penserosót (A gondolko-
dó) és a Sposaliziót (Eljegyzés) szép-
mûvészeti alkotások ihlették. Az elsõt,
amelyet késõbb zenekari formában
(Gyászóda) dolgozott fel saját halotti
szertartása számára, a firenzei Medici-
kápolnában látható Michelangelo-szo-
bor, az utóbbit pedig Raffaello hason-
ló címû festménye ösztönözte.

„Ahogy én ezt már Augusznak is
megmondtam, máshol mindenütt a
közönséggel van dolgom, de Magyar-
országon a nemzethez szólok.” – írta
Liszt Ferenc Festetics Leóhoz. A mû-
vész külhonban is elkötelezett volt szü-
lõföldje iránt, számtalan magyar tárgyú
zenemûve született. Magyar rapszódiá-

it a cigányzenekarok hangulata ihlette.
„Én vagyok a magyar királyság elsõ szá-
mú cigánya!” – vallotta magáról büsz-
kén Liszt e mûvek kapcsán. A nem ke-
vés virtuozitást igénylõ élénk zongora-
futamokban bõvelkedõ 11. magyar
rapszódiát Husek Rezsõ, Cziffra-díjas
zongoramûvész varázslatos elõadásá-
ban hallhattuk. A lassú, cimbalomra
emlékeztetõ motívummal kezdõdõ le-
nyûgözõ darabban a verbunkos dal-
lamkincs ismerõsen hangzó „nótái”
mellett máig ismeretlen eredetû meló-
diákat is felfedezhettünk.

Liszt szívesen dolgozott fel irodalmi
témákat. Az õ felfogásában maga a ze-
ne is költészet. Liszt géniusza egy hoz-
zá hasonló zseniével, Goethéével talál-
kozott össze az Über alles Gipfeln ist
Ruh (számtalan magyar fordítása léte-
zik A vándor éji dala címmel) kezdetû
dalban. A természetben megmutatko-
zó fenség Müller Beáta szép mezzo-
szoprán hangján kelt életre. A nyuga-
lom éneke után egy romantikus dalt
adott elõ az énekesnõ az örök szere-
lemrõl, Brahms Josef Wenzig költemé-
nyére írt Von ewiger Liebe címû dalát.

A folytatásban egy öblös férfihang
is zengett az egykori zsinagógában:
Klézli János énekmûvész, a Zeneaka-
démia oktatója két filozofikus dalt
énekelt. Elsõként egy természeti ké-
pet, amelyet Liszt Ferenc Ferdinand
von Saar versére komponált, majd a
Lillecron költeményére írt Auf dem
Kirchhofe címû Brahms-dalt. Az éne-
keseket Lányi Péter kísérte zongorán.

Csötönyi László, aki amellett, hogy
a mûsort ismertette, Goethe versé-
nek egyik magyar fordítását is elsza-
valta „A hegytetõkön csend honol …”
kezdettel. Az emlékestet a 125 éve szü-
letett Babits Mihály tiszteletére a szek-
szárdi születésû költõ egyik versével
zárta: „Nem az énekes szüli a dalt…”

Harangszó kísérte esküjüket

Liszt Ferenc szívesen idõzött
Szekszárdon, Augusz Antalnál

Szekszárd MJV Önkormányzata Egész-
ségügyi Gondnoksága a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
20/A. alapján pályázatot hirdet

Ifjúsági orvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idõtartamú, teljes munkaidõs.
Munkavégzés helye: ifjúsági orvosi rende-
lõ (Szent István tér 18.).
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
14 év feletti középfokú, nappali rendszerû
iskolai oktatásban részt vevõ tanulók meg-
elõzõ jellegû iskola-egészségügyi orvosi el-
látása, a tanulók egészségi állapotának
szûrése, követése, pályaválasztással,
sporttal összefüggõ iskola-egészségügyi
feladatok ellátása.
Illetmények és juttatások: a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tör-
vény, valamint a helyi költségvetési rendelet
az irányadók.
Pályázati feltételek: egyetemi végzettség,
iskola-egészségtan és ifjúságvédelem,
vagy belgyógyászat, vagy csecsemõ és
gyermekgyógyászat szakvizsga – hiteles
másolatok, erkölcsi bizonyítvány és alkal-
masságot igazoló okirat.
A munkakör betöltésének idõpontja:
2009. január 1.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. no-
vember 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008.
december 9.

Szekszárd MJV Önkormányzata Egész-
ségügyi Gondnoksága a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
20/A. alapján pályázatot hirdet

Ifjúsági védõnõ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idõtartamú, teljes munkaidõs.
Munkavégzés helye: ifjúsági orvosi rende-
lõ (Szent István tér 18.).
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
14-18 év közötti korosztály részére alap-
szûrések végzése, a tanulók személyes hi-
giénéjének, valamint testi, szellemi fejlõdé-
sük ellenõrzése, orvosi vizsgálatok elõké-
szítése, védõoltások szervezése, elõkészí-
tése, elsõsegélynyújtás, részvétel egész-
ségtan-oktatásban, pályaválasztás segíté-
se, az elvégzett feladatok dokumentációjá-
nak vezetése, nyilvántartása.
Illetmények és juttatások: a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tör-
vény, valamint a helyi költségvetési rendelet
az irányadók.
Pályázati feltételek: védõnõi fõiskolai diplo-
ma hiteles másolata, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betöltésének idõpontja:
2009. január 1.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. no-
vember 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008.
december 9.
A pályázatokat az Egészségügyi Gondnok-
ság címére (7100 Szekszárd, Vörösmarty
u. 5.) postai úton kell benyújtani. További
információt Takács Béláné gondnokságve-
zetõ nyújt a 74/511-477-es, illetve a 418-
080-as telefonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS



Dr. Sudár Zsolttól, a III. számú
belgyógyászati osztály osztályve-
zető főorvosától hangzott el in-
terjú alatt félig tréfásan, félig ko-
molyan a fönti mondat. Miért is?

N. S.

– Az emberek egy része nehezen fo-
gadja el azt a felelõsséget, amellyel saját
testi épségéért tartozik. Vegyünk egy
konkrét példát: aki zsírban sült étele-
ket, rendszeresen és sok édességet, fe-
hér lisztbõl készült kenyeret, cukorral
agyondúsított üdítõket fogyaszt, az
úgynevezett magas glikémiás indexû
ételt fogyaszt. Minél magasabb a
glikémiás indexe a felvett szénhidrát-
nak, annál nagyobb inzulintermelésre
készteti a szervezetet. Így a tartósan
magas vércukorszint egy idõ után igen
drasztikusan kezd hatni a test különbö-
zõ szervein, ez vezethet a látás elveszté-
séhez, szívinfarktushoz, érelmeszese-
déshez, impotenciához, akár végta-
gunk amputációjához is. Ami látszik
ezalatt, hogy az illetõ elhízott szép las-
san, fokozatosan. Eleinte persze sem-
mi panasza nincs, mivel a cukorbeteg-
ségnek ez a kettes típusúnak keresztelt
változata lépésrõl lépésre alakul ki, kez-
detben hosszas a tünetmentesség.
Azok a betegek, akik e típustól szen-
vednek, középkorúak, vagy idõseb-
bek, megrögzött szokásaik miatt esik
nehezükre az életmódváltás, ám hozzá
kell tenni: egyre több a helytelen táp-
lálkozásból adódóan túlsúlyos kisgyer-
mek, serdülõkorra ez egyenes utat je-
lenthet a cukorbetegséghez. 

– Mit érdemes tudnunk a betegség
egyéb típusáról?

– Az egyes típusú diabétesz gyakor-
latilag bármely életkorban jelentkez-
het, ám leggyakrabban mégis gyer-
mek- és fiatal felnõttkorban. A bete-
gek soványak, gyakori a jelentõs fo-
gyás a betegség megállapítása elõtt.
Hamar kialakuló tünetekrõl beszé-
lünk, hiszen egy autoimmun kórról
van szó, melyet a gyorsan kialakuló
abszolút inzulinhiány okoz. Az 1-es tí-
pusú diabétesz hozzávetõlegesen  a
diabéteszes esetek 10%-át teszik ki.

– Szó esett a gyermekkori elhízás-
ról. Milyen eséllyel indulnak õk a
cukorbetegség diagnosztizálását
követõen a gyógyulás, egyáltalán,
kicsiny életük felé? 

– Nézzük a tényeket. A túlsúlyos
gyerekek egy csoportja nyolc-kilenc
év elteltével, azt kell mondani, rászo-

rul majd az inzulinterápiára. Amit te-
hetünk mi, orvosok értük: az egészsé-
ges ember értékeihez közelítjük vér-
cukor- és vérzsírszintjüket, vérnyomá-
sukat. Szépítés és túlzás nélkül állítha-
tó: minél magasabb a cukorszint, an-
nál nagyobb eséllyel találni szövõd-
ményt. S mint a legtöbb gyógyszer-
nek, így a cukorbetegséget kezelõ sze-
reknek is lehetnek mellékhatásaik,
amik közel évtizednyi folyamatos
használatot követõen mutatkoznak.
Ellenben az is tény, hogy Magyaror-
szág egyenrangú félként áll a többi
európai ország mellett, nemzetközi
viszonylatban is, ami a kutatási vizsgá-
latok kapcsán, s a betegeken végzett
gyógyszerkipróbálásokat illeti. Tehát
csakis olyan gyógyszerek kerülnek
forgalomba és alkalmazásra, amik a
legbiztonságosabbak hatékonyságuk
mellett! Érdekes, hogy míg egyéb te-
rületeken határozott vonallal elkülö-
níthetõ a nõi és a férfi betegek száma,
addig esetünkben hasonló rátáról
nem beszélhetünk. 

– Mirõl ismerni fel a kezdõdõ, ille-
tõleg  a már adott ideje stagnáló be-
tegséget? 

– A fiatalkorban kialakuló változat-
ról már volt szó, emellé társulhat áju-

lás, úgynevezett gyakori és nagy
mennyiségû folyadék fogyasztása, sû-
rû vizelési inger megnövekedett vize-
letmennyiséggel, jelentõs fogyás a jó
étvágy mellett, acetonos lehelet, alu-
székonyság, hányás, általános fáradé-
konyság és aktivitásunk csökkenése. 

– Azért említsük meg a legáltaláno-
sabb mellékhatását az inzulinke-
zelésnek!

– Nem másról van szó, mint a test-
súlygyarapodásról. Mivel az inzulin
anabolikus hormon, így a vele való

tartós kezelés testsúlygyarapodáshoz
vezethet. Ördögi kör ez, ha már kiala-
kult, tenni ellene azonban egyértel-
mûen lehet, sõt kell is! Nem megerõl-
tetõ edzésekre, hanem rendszeresen
végzett, komplex testmozgásra kell
gondolni. Például séta, torna, lassú ko-
cogás, úszás, kerékpározás, tulajdon-
képpen bármi, ami életkornak, fiziká-
lis állapotnak no és pillanatnyi erõn-
létnek megfelel. Más a helyzet ugye,
ha idõs betegrõl van szó, vagy egyéb
szövõdményként szerzett kórról, ami
akadályozza, behatárolja a test mozga-
tását, zsírégetését. Nagyon kiváló lé-
pésszám-mérõk kaphatóak néhány
ezer forintért a boltokban, rendelhe-
tünk az internetrõl is, részletes leírást
és tájékoztatást ott kapunk is – napi
tízezer lépés, és máris tettünk egész-
ségünkért. 

– Mit tanácsolna azoknak, akiknél
frissen diagnosztizálták a cukor-
betegséget? Mit tegyenek, mire
összpontosítsanak? 

– Egyszerû a válasz: az egészséges
táplálkozásra, a mozgásban gazdag
életmódra, lelki harmóniájuk megõr-
zésére. Ma már olyan komplex terápi-
ával kezelhetõ e betegség – feltéve, ha
betartják az orvosi kérést, utasítást –,
amivel gyakorlatilag szép idõs korig
élhet bárki annak megfelelõ életminõ-
séggel, fizikális, mentális értelemben
egyaránt. 

Dr. Sudár Zsolt hangsúlyozta: a ren-
delõintézetben mûködõ cukorbeteg-
gondozó és a belgyógyászati osztály
dolgozói áldozatos napi munkája nél-
kül nem érnének el szép eredménye-
ket a gyógyításban. Örömeik, terheik,
céljaik közösek; osztályvezetõként
meghatott büszkeséggel tud gondol-
ni valamennyi kollégájára, akiket sze-
mélyes köszönete illet!

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

A cukorbetegség sajnálatos módon napjainkra népbetegséggé nõtte ki
magát, ebbõl fakadóan a hozzáértõk egy csoportja a betegek számának
folyamatos emelkedését jósolja. E kór javarészt a fejlõdõ országokat érin-
ti, ahol az emberek még nem ismerték fel életvitelük hatását szervezetük
mûködésére, vagy nem tesznek eleget azért, hogy az egészség jegyében
éljék mindennapjaikat. Közhely, ám nem lehet eléggé hangsúlyozni: egyik
legelemibb teendõnk a megelõzés lenne! Hazánkban ma egy átlagosan

élõ nõ vagy férfi mozgásszegényen tengeti napjait. Holott, jól megfontolt
okokból, avagy épp idõhiány miatt, de a napi fél óra, két óra tévénézés
közben érdemes lenne felülni a szobakerékpárra, akinek van, a futógépre
lépni, no és hétvégi, délutáni sorozatok helyett legalább annyi kikapcsoló-
dást nyújthat a szabadban való séta. Fõ a rendszeresség! Persze nem az
a fajta, ami során jól szállítható, tartósított ételekkel csillapítjuk éhségünk
estérõl estére, chips, üdítõk, nehéz, magyaros ételek mellé…

Mozgásban gazdag életmóddal elkerülhetõ a cukorbetegség

A Pécsi Orvostudományi Egyete-
men végzett 1987-ben summa
cum laude minõsítéssel, diploma-
munkáját is a cukorbetegség té-
makörérõl írta. Három szakvizsgá-
val rendelkezik. 
2003-ban vette át az osztály irányí-
tását dr. Tornóczky János fõorvos
úrtól.
A Magyar Diabetes Társaság 35 év
alatti orvosok számára kiírt pályáza-
tán társ- illetve elsõ szerzõként két al-
kalommal nyert I. díjat.

Jelenleg Szál-
kán lakik, két
kislány boldog
édesapja, akik-
re nagyon
büszke.
Nõs, felesége
ma tema t i k a -
fizika-informa-
tika szakos tanár. Általános iskolás
kora óta vív, szabadidejében szíve-
sen kirándul, néhány éve hódol a lo-
vaglás gyönyörû világának.
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Dr. Sudár Zsolt osztályvezető főorvos

Diéta és mozgás 
A legnehezebben lenyelhetõ „tabletták”

8 2008. november 9.TEST ÉS LÉLEK

Dr. Sudár Zsolt
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Csak orvosnak képzelte el magát
Emmert Vanessza: „A fiatalok stílusa egyre lejjebb csúszik a lejtõn”

Korábban már beavattuk olvasó-
inkat, hogy e sorozatban némi
sorrendi csere történt. Ezúttal a
18 esztendős, végzős középisko-
lás Emmert Vanesszával beszél-
gettem dr. Schöbel Tímea
reumatológus javaslatára.

V. Horváth Mária

– Vanessza, nagyon korán lett kis-
lányból nagylány. 

– Így is mondhatjuk, hiszen 14 éves
voltam, amikor saját döntésem okán
elkerültem itthonról.

– Egy gyereklány fel tudja mérni el-
határozásának következményeit?
Képes elõre látni, vagy prognoszti-
zálni döntése jövõbeni hatásait?

– Muszáj volt elhatározásra jutnom,
mérlegelve mindazt, hogy számomra
mi a legjobb, legelõnyösebb. Mivel a
német nyelv már nyolcadikban is na-
gyon közel állt hozzám – akkor tettem
le a középfokú nyelvvizsgát –, szeret-
tem volna megtartani tanulmányaim
egyik fõ helyén. Nyelvi középiskolá-
ban szerettem volna tehát továbbta-
nulni, de Szekszárdon ilyen nincs.
Ezért tanáraim javaslatára az Ötös is-
kolából Pécsre, a kéttannyelvû Koch
Valéria Iskolaközpontba jelentkez-
tem. Elhatározásomat az is erõsítette,
hogy ennek az iskolának a továbbta-
nulási mutatói is nagyon jók.

– Van más olyan nyelv is, amellyel
barátságban van?

– A gimnáziumban összebarátkoz-
tam az angollal, s már abból is letet-
tem a középfokú nyelvvizsgát.

– Kétségtelen, hogy nyelvérzéke re-
mek. A szorgalma?

– Szorgalmasnak tartom magamat,
vagy ahogy a nõvérem mondja, „lelki-
ismeretes, jó gyerek” vagyok. Mivel a
nyelvtanulással nem voltak nehézsé-
geim, sõt örömömet lelem benne,
ezért hamarosan nekivágok a francia
nyelvnek, vagy a spanyolnak. Esetleg
mindkettõnek.

– Amikor Pécsre került, a továbbta-
nulással kapcsolatban több min-
denben gondolkodott?

– Igen. Gondoltam arra, hogy kon-
zervatóriumban folytatom a tanulmá-
nyaimat, de mégis az orvosi egyetem
mellett döntöttem, mert nagyon érde-
kel a biológia. Ráadásul ez a pálya ki-
csi korom óta foglalkoztat, azóta csak-
is orvosnak képzeltem el magamat. A
kérdés jelenleg már csak az: Pécs,
vagy Budapest? Az már kevésbé bi-
zonytalan, hogy gyermekgyógyász le-
szek, bár a hat egyetemi év nagyon
hosszú idõ... 

– Állítják, hogy nagyon tehetséges
gitáros.

– Köszönöm, de megjegyzem, Ma-
gyarországon igen sok zseniális gitá-
ros van. Nagyon kiemelkedõnek kell
ahhoz lenni, hogy az ember ebbõl
meg tudjon élni. Viszont a mûvészet
mellett a legnagyobbak tanítanak is.
Én a türelmetlenségem miatt abszolút
alkalmatlan vagyok a tanításra. Arra is
rájöttem, hogy bármennyire is elköte-
lezettje vagyok a zenének, a gitározás
számomra nagyon szép hobbi, amit
imádok, s nem szeretnék szakítani ve-
le. Most is tanulok, péntek esténként,
amikor hazaérek, sietek Környei ta-
nár úrhoz az órákra. Az orvoslás és a
zene mellett a színészet is foglalkozta-
tott, de úgy gondolom, az is bizonyta-
lan pálya.

– Volt-e, van-e konkrét kapcsolata
az orvoslással?

– Igen, a kórház és a rendelõintézet
nem ismeretlen elõttem, mivel anyu-
kám az egészségügyben dolgozik, így
több orvos ismerõsünk is van. Sõt, bo-
kamûtétemkor egy ideig kórházban
voltam. Pozitív elképzeléseimet meg-
erõsítették a jó tapasztalataim. 

– Beszéljünk egy kicsit a Pécsre
költözésrõl. „Zabszemreakció”?

– Valóban eléggé meg voltam ijedve.
Az elsõ két-három hét borzalmas volt,
és nem csak azért, mert alapvetõen is
nagyon honvágyas gyerek voltam. Ne-
héz volt megtalálni a legjobb utat a tel-
jesen új környezetbe és közösségbe,

megszokni a kollégiumi szabályokat és
az eleinte kötelezõ tanulószobát, ami
késõbb „átlagfüggõvé” vált.

– Felszereltségét, kényelmét illetõen
milyen a kollégium? 

– Egy kis kacsalábon forgó palota. A
közelmúltban épült, szép és kényel-
mes. Eleinte hárman, most már csak
osztálytársammal, egyben barátom-
mal, Teklával ketten vagyunk egy szo-
bában, amihez fürdõ is tartozik.

– Magára mosott 14 évesen?
– Eleinte hazahordtam a szennyest,

de rájöttem, hogy az annyira nem jó.
Azóta folyamatosan mosok, s magam
rendezek mindent. Ennek tulajdonkép-
pen örülök, mert már nem okoz gon-
dot a saját dolgaim, ügyeim intézése.

– Általában milyen a bizonyítvá-
nya?

– Kitûnõ, de ezt nem szoktam rek-
lámozni.

– Elõfordult, hogy valamiben nem
egyezett az álláspontja tanárával,
s azt közölte is vele?

– Igen. Az teljesen normális, sõt
egészséges, ha a tanárnak megmond-
juk a véleményünket. Persze kizárólag
tisztelettudóan. A mi iskolánkban iga-
zán nagyon jó a tanári gárda, vala-
mennyien fogékonyak a problémá-
inkra. Fontos számukra, hogy akár ok-
tatási módszerükre vonatkozó vissza-
jelzést kapjanak, s általában igen tole-
ránsak.

– Rendszeresen buszozik Szek-
szárd és Pécs között. 

– A vasárnapokkal nincs gond,
mert akkor ki lehet sakkozni, hogy
melyik járat nem zsúfolt, a péntek
azonban valóságos horror. Lépni sem
lehet, sodor a tömeg, a buszon tarta-
ni se kell magunkat, úgy állunk, mint
a heringek.

– Gyakori, hogy a diákok átadják
az ülõhelyüket az idõsebbeknek?

– Nagyon ritkán. De a legnagyobb
baj, hogy a fiatalok stílusa egyre lej-
jebb csúszik a lejtõn. Korom ellenére
én is megdöbbenek azon, hogy a 13-
14 évesek mit meg nem engednek
maguknak. Ha figyelmeztetik õket az
idõsebbek, esetleg a felnõttek, az sza-
bályosan lepereg róluk. Elképesztõ,
hogy hova tartunk, s milyen ütem-
ben. Hogy mi ennek az oka? Az, hogy
a szülõk rohannak, hajtanak, nem jut
idejük a gyermekeikre, s a liberális-
nak gondolt nevelési elvek okán na-
gyon szabadjára engedik õket. Szerin-
tem még komolyabb indok, hogy szá-
mos fiatal csak a jogaival „dobálózik”,
közben elfelejtkezik a kötelességek-
rõl. Elképzelhetõ, hogy a társaság is
komoly hatást gyakorol rájuk.

– Édesanyját már említette, Va-
nessza. Kérem, mutassa be a csa-
lád többi tagját.

– Bátyám, Olivér 27 éves, villamos-
mérnök, és Pakson dolgozik. Domini-
ka 25 esztendõs, biológusként a Béres
Gyógyszergyár Zrt.-t erõsíti. Apukám
szobafestõ és mázoló, és szintén Paks
a munkahelye. Nem csak az én véle-
ményem, hogy õ mûvész a szakmájá-
ban. Fantasztikus ötletei vannak, na-
gyon kreatív, és gyönyörûen dolgozik,
ráadásul mindenhez ért.

– Szeretném, ha most egy kicsit
„pénzeznénk”.

– A támogatások ugyanúgy mûköd-
nek a mi iskolánkban is, mint bárhol
másutt, vagyis szociális rászorultság
alapján.

– Zsebpénz?
– Soha nem igényeltem. Persze, ka-

pok otthonról, de nem fix összegeket.
Igazság szerint nem vagyok egy költe-
kezõ, nincsenek extrém igényeim. Ha
valamire szükségem van, akkor szó-
lok, s vagy megkapom rá a szükséges
összeget, vagy anyával együtt vesszük
meg.

Olvasóink emlékezhetnek rá, hogy
Vanessza javaslatára beszélgettünk
Harsányi Máriával. Az ismert kosár-
labdaedzõ kérésére legközelebb két
remek fiatal sportolót, Bálint Rékát
és Tamis Dorottyát faggatom.

Emmert Vanessza számára a gitározás nagyon szép hobbi
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Megesik az olykor, hogy a való-
ságos vagy képzeletbeli gé-
pezetbe porszem kerül, de

ennél sokkal jellemzõbb, hogy milyen
gépbe, milyen porszem esik, s persze
az is, miként reagálnak rá az érintettek.
Az elsõ mindjárt meglehetõsen ravasz
furfangot takar, nem csoda, hogy ép-
pen földink találta ki, ahogy arról a
Tolnavármegye 1903. október 18-án
megemlékezett. „Hamis pénzhamisí-
tó gép. A pénzhamisítás úgy látszik,
olyan jó üzlet, hogy nem csak a hamis
pénzt lehet jó pénz gyanánt értékesí-
teni, hanem a jó pénzt is érdemes ha-
mis pénzképpen árulni. A fõvárosi
rendõrség letartóztatta Ágoston Já-
nos szekszárdi születésû 28 éves csa-
vargót, aki pénzhamisító géppel ke-
reskedett. A géppel nem lehetett ha-
mis pénzt csinálni, de Ágoston úgy
segített magán, hogy minden vevõjé-
nek két-három jó ezüstforintost adott
ráadásul, mondván, hogy a pompás
utánzat az õ gépébõl került ki. A ve-
võk lépre mentek, s száz-kétszáz koro-
nát fizettek a gépért és hamispénz-
csinálás receptjéért.”
Egy hét múlva már képzeletbeli gépe-
zet porszemérõl szólt a lap. „Piros ké-
pû, fekete szemû, gömbölyû menyecs-
ke járt az anyakönyvvezetõi hivatalban.
– Mondják mán az urak, itt van a házas-
sági hivatal? – Itt ám, lelkem, mi dolga
vele? – Hát megkérném nagyon szé-
pen a tekéntetes urakat, tegyenek va-
lamit az urammal, hogy hagyjon föl szi-
lajságával, mer' de bíz uccse ottha-
gyom. – De hát mi a manót tehetünk
mink azzal a garázda emberrel, galam-
bom? – Tögyék ki a nevit a drót alá,
hagy szégyenközzék a cudarja…”
Tíz év múlva azt írta meg a Tolnavárm-
egye és a Közérdek 1913. november 10-
én, hogy azért a nõk sem voltak angya-
lok. „Sárban fürdõ asszony. Naszladi Jó-
zsef ózsákpusztai tehenes 110 koroná-
val elküldte feleségét, hogy tegye azt a
takarékba. Az asszony sárosan, össze-

tépett ruhával ment haza, s azt mond-
ta az urának, hogy megtámadták, elvet-
ték tõle a könyvet is, pénzt is az ország-
úton álló rablók, akik a zsákmánnyal el-
kerékpároztak. A csendõrség ellenben
kinyomozta: az egész hazugság, amit az
asszony talált ki azért, hogy a másra köl-
tött pénzért az urától ki ne kapjon.
Most már az asszony maga is bevallot-
ta: saját maga tépte össze a ruháját, és
meghentergett a sárban, hogy meséje
annál valószínûbb legyen. A gavallér
férj mindennek dacára megbocsátott
az asszonynak, és nem tett ellene felje-
lentést.”

Ekkoriban azonban nagyobb szenzá-
ció izgatta városunkat: az elsõ állandó
mozi nyitó elõadása 1913. október
29-én zajlott, s a fenti újság már más-
nap mesélt róla. „A mûsor elsõ szá-
mai zavartalanul mentek egy darabig,
a harmadik számnál azonban, hogy,
hogy nem a vetítõgép felmondta a
szolgálatot. A Pali és a csendõrök cí-
mû képnek a végével bizony már
adós maradt az ördöngös masina… A
földszint diákjai kedélyesen fogták fel
a helyzetet. A cigányzenét is túlharso-
gó tapssal ösztönözték a gépmestert
a sietségre, aki végre is megtalálta a

masina bibéjét, s ez egy jó órai késés-
sel ismét berregni kezdett, mint egy
becsületes, szolid géphez illik… Már
hagyomány, hogy a megnyitó elõadá-
sokat ilyenféle baleset éri. De a tulaj-
donosok azonnal intézkedtek, hogy a
jövõben elõ ne fordulhasson, és egy
másik, új, tökéletesebb gépet szerez-
tek be.”
Akárcsak mások…

Lanius Excubitor

Porszemek a gépezetben

ÓDON DERÛ 228.

Ódon időben

NOVEMBER 10-ÉN

135, 1873-ban a Tolnamegyei Köz-
löny az alapnevelési (óvoda) egylet
alapszabályát közölte vezércikként.
NOVEMBER 11-ÉN

95 éve, 1913-ban a szekszárdi
Velõsi Ödön közjegyzõségi írnokot
négy év fogházra ítélték, mert az
oroszoknak több évig kémkedett.
NOVEMBER 12-ÉN

100 éve, 1908-ban Szabó Károly
képviselõnk az Országgyûlés ülésén
a Sió hajózhatóvá tételét javasolta.
NOVEMBER 13-ÁN

105 éve, 1903-ban Darányi Ignác,
volt födmívelési miniszter, aki hivatali
évei alatt ezt nem tette meg, nyuga-
lomba vonulása után meglátogatta a
helyi selyemtenyésztési központot. 
NOVEMBER 14-ÉN

100 éve, 1908-ban Közérdekben
Bodnár István szõlõsgazdáinknak
csemegeszõlõ-telepítést s német
exportot ajánlott.
NOVEMBER 15-ÉN

100 éve, 1908-ban Pignitzky Fe-
renc vezetésével megnyílt gazdasá-
gi ismétlõiskolánk.
NOVEMBER 16-ÁN

130 éve, 1878-ban engedélyezték
sétaterünk létesítését: a mocsaras
területet eleink 12 000 kocsi föld-
del töltötték fel, majd fácskákat vit-
tek bele.

„Azután vette a poharat és hálát
adott, nekik adta, és ezt mondta:
»Igyatok ebből mindnyájan, mert
ez az én vérem, a szövetség vére,
amely sokakért kiontatik a bűnök
bocsánatára.«” /Mt.26:28-28/

Az aratás szép és nehéz munkájának
elvégzése után, hálát adtunk Istennek,
hogy megáldva munkánkat, ez évre is
biztosította bõséggel kenyerünket. A
szüret befejeztével a pincékben kiforrt
bor, mint az Úr Jézus Krisztus áldozatá-
nak az idézett Igében nyilvánvalóvá vált
jele indítja hálára a keresztyén embert.
E két jegyet, a kenyeret és a bort vette
az utolsó vacsorán a mi Urunk, hogy
örök idõkre emlékeztessen minket Is-
tennek nagy szeretetére, megváltá-
sunkra. 
„Mert valamennyiszer eszitek e kenye-
ret és isszátok e poharat, az Úrnak ha-

lálát hirdessétek, amíg eljön.”
/1.Kor.11:26/
Szakrális magasságokba emelte tehát
– miután önmagára vonatkoztatta. A
megtört kenyér: feláldozott teste a ke-
reszten, a bor: kiontott vére, az Újszö-
vetség jelei lettek.
Már a Krisztus elõtti idõkben is a bor
sok esetben kultikus tárgyként szere-
pelt. A páskavacsora kellékeként is ta-
lálkoztunk a borral. Az ünnepi szertartás
során elfogyasztott négy pohár bornak
megvolt a maga jelentése.
A bor a gyógyítás eszköze is volt, mint
fertõtlenítõ szer. Szép példa erre az ir-
galmas samaritánus története, de Pál
apostol is ajánlja egy kevés bor fogyasz-
tását ifjú munkatársának, Timótheus-
nak, gyakori gyomorpanaszai miatt. Is-
ten áldásának egyik állandósult kifejezé-

se, hogy megáldja a gabonát, bort és
olajat. A szõlõ a békesség szimbóluma-
ként is szerepel, amikor a biztonság tu-
datában ki-ki nyugodhat a szõlõje és fü-
gefája alatt.
Amíg a bor az egyik oldalon, mint isteni
ajándék és áldás jelenik meg, addig a
másik oldalon bajok forrása is lehet. A
Példabeszédek könyve szerint: csúfoló-
dóvá és lármássá tesz, inségre juttat, ki-
vetkõztet emberi mivoltunkból. Mindez
a mértéktartás figyelembevételével el-
kerülhetõ.
Az újbor áldása és szentelésének ideje
Márton-napon esedékes a régi szokás
és gyakorlat szerint. Ez alkalommal ve-
gyük hálaadással Istennek ez ajándékát
a Prédikátor jó tanácsa szerint: „Azért
edd csak örömmel kenyeredet, és igyad
jó kedvvel borodat, mert mindig az volt
Istennek jóakarata, hogy ezt tedd!”

Balázsi Zoltán, református lelkész

E V A N G É L I U M

A Világ Mozgóképszínház – Garay árnyékában

Bölcsõdei állás
A Városi Bölcsõde (Perczel Mór.u.4. tel:
06/74-512-062) pályázatot hirdet böl-
csõdei szakgondozónõi munkakör
betöltésére, 2009.január 1-jétõl.

Pályázati feltétel: felsõfokú csecse-
mõ és kisgyermek nevelõ-gondozónõi
végzettség; legalább 1 éves bölcsõdé-
ben végzett nevelõmunkában szerzett
szakmai tapasztalat; büntetlen elõélet;
egészségügyi és szakmai alkalmasság

Elvárt kompetenciák: önálló,
magas színvonalú gondozó-nevelõ-
munka, kreatív tevékenységben jár-
tasság, jó kommunikációs készség,

Benyújtandó iratok: szakmai ön-
életrajz; bizonyítványok másolata; ok-
levelek másolata;

Elõnyt jelent: gyógypedagógiai asz-
szisztens felsõfokú képesítés, hangszer-
ismeret; referencia-szakmai javaslat.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2008. november .20.
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Utóirat: a csont a kutyáé
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A rejtvény megfejtését 2008. november 18-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Október 26-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Mit bánjuk, mi van a felhõk alatt” (A vén kötéltáncos).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: NAVRECZKI ÁGNES, Alkotmány u. 4. és BALOGH RÓBERT, Zrínyi
u. 17. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Kedves Betörõ Úr!

Múltkori látogatása után igencsak zavarba jöttem, hiszen
a kenyerem javát már megettem, de ilyen meglepetés
sosem ért. Hallottam már sok meglepõ szakmai fogásról,
sõt mostanában az újságok is egyre többet cikkeznek a
trükkös tolvajokról, besurranókról, akik kihasználják,
hogy a házigazda nyaralni ment. A tévében olyan példát
is láttam már, hogy a betörõk szexuálisan is zaklatták a
tulajdonosnõt, ami igazából nekem nem is lenne annyi-
ra ellenemre, mivel hogy 25 éve özvegy vagyok, de ez most
más téma.

Visszatérve a lényegre: a levél – amit Önnek írtam, és az
ajtóra akasztottam – célja nem az elrettentés, hanem az
együttmûködés kezdeményezése. Drága Betörõ Úr, ha
már úgyis minden héten ellátogat hozzám hivatalos ügy-
ben, nyitva hagynám Önnek az ajtót, hogy ne kelljen min-
den héten zárat cseréltetnem. Az elõtérben a villanyt égve
hagyom, hogy a spájzhoz elsõre eltaláljon, mert a múltkor
is leverte a konyhaasztalról a vázát, amit még a
nagyanyámtól örököltem. Azt már pótolni nem tudom. A
pénzt, amit a piacon eladott barackért kaptam, megtalálja
az asztalon. Tudom, hogy kevesli, de a meggyet és a többi
barackot Ön már a múltkor leszedte. Ha esetleg mégis 
zaklatni akarna szexuálisan, a kisszobában vagyok.

Utóirat: Visszatérve a meglepetésre: a kamrából a csontot
ne vigye el kérem, azt a kutyának tettem félre, amit Ön
cserélt ki múlt héten az én disznómra!

Üdvözlettel: R. Tiborné kisnyugdíjas

A Szekszárdi Civil Kerekasztal október 28-án tartotta so-
ros közgyûlését, ahol jelentõs számban vettek részt a civil
szervezetek képviselõi. A következõ két évre megválasz-
tották a kerekasztal új vezetõségét, amelynek tagjai Ácsné
Oláh Gabriella, Balogh Jenõ, Dér Miklósné, Csik Attiláné,
Juhász Péter, Kovács Józsefné és Sárvári János lettek. 

Az új vezetõség november 4-én funkciójában megerõ-
sítette Dér Miklósné elnököt, alelnöknek megválasztotta
Sárvári Jánost és Csik Attilánét, titkárnak Ácsné Oláh
Gabriellát.

A kerekasztal szeretné ellátni a civil szféra közös érdeke-
inek képviseletét, nyomatékosítani a speciális szakmai
szervezetek érdekeit. Emellett részt kíván venni a város je-
lentõsebb közügyeivel kapcsolatos döntések elõkészítésé-
ben, kontrolljában és egyes társadalmi akciók és közössé-
gi rendezvények kezdeményezésében, koordinálásában.

Új vezetõséget választottak
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A labda is, meg a baba is
Hofmann Petra, az Atomerõmû-KSC Szekszárd visszatérõ „Jolly Jokere”

A tavalyelőtti bajnokság befejezté-
vel, amikor is anyai örömök elé né-
zett, Hofmann Petra úgy gondolta,
hogy ezután megváltozik az élete:
az élsport óhatatlanul háttérbe
szorul. Persze, aki 12 éve folyama-
tosan az NB I-ben játszik, megjárja
az amerikai egyetemi bajnoksá-
got, ráadásul nem is csak az eg-
zisztencia miatt csinálja, annak
hamar hiányérzete támad.

Bálint György

Az Atomerõmû KSC-hez visszatérõ ko-
saras persze nem maradt sokáig kéte-
lyek között a folytatást illetõen. Mert-
hogy Újhelyi Gábor vezetõedzõ az el-
múlt idõszakban nem csupán a ma
már 11 hónapos kisfiú hogyléte felõl
érdeklõdött, hanem arra ösztökélte,
mielõbb térjen vissza. Annak ellenére
sosem volt egy-egy csapat eredményes-
ségét meghatározó frontember típus,
de mégis szinte mindenhol – talán Szol-
nokot leszámítva – az edzõk kedvencé-
nek számít a mozgékony, rendkívül
hasznos munkát végzõ kosaras. Akinek
mindemellett az átlagbedobónál jobb
a keze, középtávolról és kintrõl is fon-
tos pontok szerzésére képes, játékin-
telligenciája az irányító poszt betölté-
sére is alkalmassá teszi. 

„Én az úgynevezett mezõnymunká-
ban jeleskedem, elvégzem azt a bizo-
nyos piszkos munkát” – próbálja je-
lentéktelenné tenni a fenti, vele kap-
csolatosan egyáltalán nem túlzó pozi-
tívumokat a szerény, tipikus csapat-
ember, aki 16 évesen a Pécsben a né-
hai Horváth Judit mellett mutatkoz-
hatott be az élvonalban.

A szülés utáni gyors visszatérésé-
hez persze kellett az a közeg, amiben
él. Férje, Radnóti Miklós, a Baja B-
csoportos együttesének aktív játéko-

sa. A család összefog: a 11 hónapos ki-
csire anyósa vigyáz, hogy Petra a „lab-
da vagy a baba” kérdésére is-is választ
adhasson.

„Szeretem a kihívásokat”

– Baján, a B-csoportban játszogat-
va könnyebb lenne minden – emlí-
tem meg.

– Nem, nem ez föl sem vetõdött
bennem – mondja ellenvetést nem
tûrõen. – Kötõdöm a Szekszárdhoz,
sokat kaptam ettõl a klubtól. Szere-
tem, kellenek a kihívások.

Az átállás nem volt könnyû, még
egy olyan játékosnak sem, akinek van-
nak fizikai alapjai, nem utál edzeni,
sportszerû életet él.

– Az alapozás roppant nehéz volt,
akkor a heti edzést is fel kellett vállal-
nom, hogy legalább epizodistaként
visszatérhessek, segíthessek a csapa-
ton, már amennyire akkor tudtam.
Most sem érzem még magam teljes
értékûnek, de jó erõs húsz perces já-

tékosnak már igen. Úgy egyeztünk
meg a klubvezetéssel, hogy heti há-
rom edzésre jövök, a férjem is ennyit
engedélyezett. A közbülsõ idõ a csalá-
dé, a kisfiunké, aki nagyon eleven. Ha
egy mód van rá, hamarosan itt lesz a
csarnokban is valamelyik meccsün-
kön, vagy éppen edzésen.

– Mit szól a vadonatúj csapathoz,
amelyben az amerikai irányító tá-
vozása után önnek nem csak a
„szennyest” kell rendbe tennie,
mint mostanság odahaza.

– Rohanunk, sokszor fejetlenül me-
gyünk. Ezen változtatni kell ahhoz,
hogy ne csak a papírforma alapján ne-
künk álló meccseket nyerjük meg, de
bravúrgyõzelemre is képesek legyünk.
Örülök a feladatnak, amit az irányítás-
ban most nekem szán Gábor. Az is
megnyugtató számomra, hogy van egy
Tamis Dorka, aki 17 évesen már olyan
erényeket csillogtat, hogy képes leven-
ni a vállamról a terhet. Más stílusú ez a

csapat, mint amilyen a régi volt, de a
tempó fokozása, a rohanás nem páro-
sulhat fejetlenséggel, állandó hibákkal.
Éppen ezen van a hangsúly, hogy tud-
junk stílust váltani a meccseken belül.
Ehhez persze az is kell, hogy végre ösz-
szeszokott, egységes legyen a csapat,
amihez még kell egy kis idõ, úgy érzem.

– Ahogy javul a dobóformája, úgy
várjuk a távoli kosarakat is öntõl.
Mintha kevésbé merne vállalkozni.

– Jól látja. Ez egyébként régrõl
megmaradt tulajdonságom, hogy
mindig a jobb, a biztosabb kosárszer-
zési lehetõséget keresem. Miután
nem vagyok kulcsember a pontszer-
zésben, így tudat alatt mindig arra tö-
rekszem, hogy másokat hozzak hely-
zetbe. Például Dorkát, Bálint Rékát,
vagy Tamás Ritát, akik ebben a mûfaj-
ban jobbak.

– Úgy tûnik, hogy az erõviszony-
ok alapján a 8. hely reális lehet, de
meg lesz-e valamelyik papíron erõ-
sebb együttes skalpja?

– Bennünk van, erre a Szeged ellen
is rámutattunk. Ebben a bajnokság-
ban érzésem szerint ennek meg kell
történnie.

– Hány évet ad még magának az 
A-csoportban?

– Ez nehéz kérdés, még nem gon-
dolkodtam el rajta. Nem tõlem, ha-
nem attól függ, hogy szükség lesz-e
rám a szekszárdi csapatban.

– Érdekli a sportmarketing, ilyen
végzettsége is van.

– Nem tudom, mit hoz a jövõ. El tu-
dom képzelni magam ebben a közeg-
ben, de az a papír, ami megvan, eny-
hén szólva nem sokat ér az elhelyez-
kedést illetõen.

Hofmann Petra (a labdával) anyaként és játékosként is helytáll

KÉZILABDA. Harmadszor gyõzött idegen-
ben a nõi NB I/B Nyugati csoportjában
szereplõ UKSE Szekszárd. Kovács Jenõ csa-
pata ezúttal a Szentendrei KC otthonában
nyert 33-31-re. A szekszárdi gárda és a me-
zõny legeredményesebbje Kovács Nóra
volt, a balkezes átlövõ 9 góllal zárta az ösz-
szecsapást.

KERÉKPÁR. Kitûnõen sikerült az évadzá-
ró szegedi országúti verseny a Szekszárdi
Szabadidõs Kerékpáros SE fiatal kerékpá-
rosai számára: az ezüst- és a bronzérmek
mellett négy kategóriában nyertek. A kez-
dõknél Nagy Olivér, a haladóknál Gyenes
Dávid, az ifjúságiaknál Vajda Adrián, míg
a felnõtt nõknél Arató Gabriella diadal-
maskodott.

KOSÁRLABDA.A szünetben ugyan még ve-
zetett az Atõmerõmû-KSC, a végén maga-
biztos gyõzelmet (67-94) aratott a vendég
Szeviép-Szeged az A-csoportos nõi bajnok-
ság hétvégi fordulójában. A szekszárdiak
legeredményesebb játékosa a 17 pontos
amerikai Wilson volt, akit 14 egységgel –
közte két triplával – Bálint Réka követett a
dobólistán.

LABDARUGÁS. Egy ponttal tért haza Bere-
mendrõl az UFC Szekszárd NB III-as együt-
tese. Kniesz Mátyás csapata Vituska 11-es-
bõl szerzett góljával egyenlített a Dráva-
csoport hétvégi fordulójában. Az UFC 23
ponttal az ötödik helyen áll, de a Paks és a
Kaposvár is csak a jobb gólkülönbséggel
elõzi meg.

November 9-én Őcsény lesz a
megyei mezeifutó-versenyso-
rozat következő állomása,
ahova a hőgyészi nyitányhoz
hasonlóan most is indítanak
buszokat a szervezők.

Az õcsényi verseny 10 órakor, a
gyermek korcsoportos lányok
1500 méteres versenyével kezdõ-
dik. A negyedóránként rajtoló fu-
tamok során a gyermek fiúk és a
serdülõ lányok 2 km-t, míg a serdü-
lõ fiúk és az ifjúsági lányok 2,5 km-
t teljesítenek. Az ifjúsági fiúk
11.20-kor, az abszolút férfi és nõi
mezõny pedig 11.50-kor vág neki
a számára kijelölt 6, illetve 10 km-

es távnak. A viadal helyszínén, az
õcsényi reptéren öltözési lehetõ-
séget biztosítanak, minden célba
érkezõt meleg teával várnak a szer-
vezõk.

A verseny napján a Sportél-
mény Alapítvány két különbözõ
idõpontban indít buszt a hely-
színre Szekszárdról. Az elsõ 8:20-
kor indul a Csatári-torokból, és
megáll a Dienes iskola tornater-
ménél, a Vasvári utcában (8:25),
és a vasútállomásnál (8:30). A má-
sodik járat 9:10-kor indul, és az
elõbb említett helyeken lehet fel-
szállni rá 9:15-kor, illetve 9:20-kor.
További információ:
www.sportelmeny.hu

Õcsénybe is indul busz
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Közülünk többen átélték már azt a hely-
zetet, amikor egy váratlan kiadás miatt
a hónap végén átmeneti pénzzavarba
kerültünk. Készpénz kellett, de gyorsan,
és egyáltalán nem mindegy, milyen fel-
tételekkel.

Szorult helyzetünkben fordulhatunk valamely
pénzintézethez, amelyek általában jelentõs ka-
mat mellett, fedezet (ingatlan) felmutatása
után, pár nap leforgása alatt folyósítanak köl-
csönt. Az igazi megoldást nem itt, hanem az
Art-Cash Kft. szekszárdi zálogfiókjában, a Szé-
chenyi u. 3. (Belvárosi üzletház) földszintjén ta-
lálják, ahol az arany ékszerre folyósított zálog-
hitel mellett (arany)ékszerek felvásárlásával és
értékesítésével is foglalkoznak.

A most kiépülõ országos hálózat elsõ vidéki üzle-
te április óta várja ügyfeleit, akik egyre nagyobb
számban választják a Széchenyi utcai zálogfiókot.

A sikeres indulás okairól Vékony Péter ügyvezetõ
és Szebellédi Ani-
ta üzletvezetõ tájé-
koztatott. Mint
megtudtuk, az
Art-Cash a konku-
rens üzleteknél
jobb kamatfeltéte-
lekkel és maga-
sabb hitelössze-
gekkel várja az
ügyfeleket, akik
zálogba adott
arany ékszerei-
kért a helyszínen,

az értékbecslés és néhány perces adminisztráció
után azonnal készpénzhez juthatnak.

A zálogba adott értékek kiváltásának határideje
egy, illetve három hónap – mindkét esetben har-
minc napos türelmi idõvel –, amely a lejárat elõtt

meghosszabbítható. Az éves ka-
mat mindössze 20 százalék, va-
gyis egy 10 ezer forint értékû zá-
log esetében a kamat havonta
nem egészen 170 forint.

Vékony Pétertõl megtudtuk, az
ékszerre kifizethetõ összeg függ
az arany karátszámától, a kidolgo-
zás minõségétõl, az ékszer korá-
tól és egyediségétõl is. Egy zálog-
jegyre legfeljebb 1 millió forint fi-
zethetõ ki, de már 500 ezer forint
feletti záloghitelnél kötelezõ a
személyazonosság megállapítása.

Az ügyvezetõ elmondta: régi ügyfeleik megelége-
déssel és bizalommal térnek vissza hozzájuk, az úja-
kat pedig diszkrét ügyintézéssel és magas hitelösz-
szegekkel várja az Art-Cash Kft. szekszárdi zálogfi-
ókja.

Art-Cash Kft.
Szekszárd, Széchenyi u. 3. (földszint)
Tel.: 74/315-994
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8–16.30-ig,
szombaton 8–12-ig. (X)

Art-Cash Kft.: záloghitelezés arany ékszerre

VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Cigánytokány babbal

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

HOZZÁVALÓK:

• 1 darab megtisztított, szép, 
tömött liba

SPÉKELÉSHEZ:

• só
• õrölt bors
• õrölt szerecsendió
• füstöltszalonnacsíkok
• 1 üveg sör
• 4 gerezd fokhagyma
• egy kevéske lé, amiben fõtt

Az egészben lévõ libát az aprólé-
kokkal feltesszük fõni. Amikor félig
puha, az egész libát jól befûszerezzük,
belsejét is, hátára fordítjuk, az oldalát
keresztbe jól bevagdossuk, itt is jól
befûszerezzük, és a füstöltszalon-
nacsíkokkal, fokhagymával bespékel-
jük. Jól bekenjük az egész libát sörrel,
a tepsi aljára egy kis levet öntünk,
amelyben megfõtt. 

Forró sütõben, közben többször is
a füstöltszalonnacsíkot a sörbe márto-
gatva, szép pirosra, ropogósra sütjük.
Az aprólékból lehet levest vagy rizses
húst készíteni. A sült libát feldarabol-
juk és burgonyapürével, párolt ká-
posztával fogyasztjuk.

Borajánló: Vida pince: 
Cabernet Franc 2005

Szebellédi Anita Vékony Péter



NOVEMBER 13-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN, 
17-19 ÓRA
Senior Táncklub – „Össztánc”
Zenél: Kovács József Belépõdíj: 300 Ft

NOVEMBER 13-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN,
16.30-KOR AZ ÜVEGTEREMBEN
Botanika Art
Farkas Sándor fotó-grafika kiállítása
Megnyitja: Dr. Kalotás Zsolt, a Magyar
Természetfotósok Szövetségének el-
nöke
A kiállítás megtekinthetõ: 
november 30-ig.

SZEKSZÁRDI NÉPTÁNCFESZTIVÁL
2008. NOVEMBER 15-16. 
Helyszín: Mûvelõdési Ház színházterme
Program: 
NOVEMBER 15., SZOMBAT
13.30 Fesztiválnyitó
Köszöntõt mond Horváth István, 
Szekszárd Megyei Jogú Város polgár-
mestere
13.40-16.30 Elsõ versenyprogram 
18.00-20.30 Második versenyprogram
21.00-02.00 Együttesvezetõk vetélke-
dése, mulatság a márványteremben.
Muzsikál a Dûvõ zenekar

NOVEMBER 16., VASÁRNAP
11.00 Díjkiosztás, Gála a díjazott együt-
tesek részvételével
A két napon az elõadások nyilvánosak,
díjtalanul látogathatók!

A SZEKSZÁRDI ORIGAMI BARÁTI KÖR
PÁLYÁZATOT HIRDET
Ünnepi ruhák és kiegészítõk címmel.
Pályázni lehet minden, túlnyomórészt
papírhajtogatással készített modellel. 
A modelleken nem látható helyen kér-
jük feltüntetni: a készítõ nevét, címét,
életkorát és azt, hogy kinek a modell-
jét hajtogatta meg.
BEÉRKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2007. novem-
ber 14. péntek
BEKÜLDÉSI CÍM: Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház és Mûvészetek Háza 

NOVEMBER 18-ÁN, kedden, 19 órakor
Hegedûs Bérlet I. elõadása Molnár Fe-
renc: Az Üvegcipõ vígjáték, a gyõri For-
rás színház elõadása

A szereposztásból: Bánffy György
Kossuth-, Jászai-díjas kiváló és érde-
mes mûvész, Dörner György érdemes
mûvész, Horváth Zsuzsa Jászai-, és Dé-
ryné-díjas, és még sokan mások

Rendezõ: Pataki András

A darabot fordulatos cselekmény-
bonyolítás, a meghatóan finom em-
berábrázolás és gördülékeny nyelve-
zet jellemzi, miközben cinizmusig ke-
serû iróniája könyörtelenül tart tük-
röt elénk.

Az 1920-as évek Hamupipõke me-
séje elevenedik meg elõttünk jó tün-
dérek nélkül, a királyfi sem fehér lo-
von érkezik, nem is fiatal már annyi-
ra, szegény is, de Szabó Irma minde-
nes cselédnek õ az álma.

S hogy az üvegcipõ kinek a lábára
kerül végül, derüljön ki ezen a minõ-
ségi szórakozást kínáló elõadáson!

NOVEMBER 19-ÉN, szerdán, 19 órakor
Sárdy bérlet I. elõadása A mosoly or-
szága nagyoperett Csonka Zsuzsa Mû-
vészeti Társaság, Újpesti Színház pro-
dukciója.

A szereposztásból: Csere László, Te-
remi Trixi, Benkóczi Zoltán, Egyházi
Géza, Csonka Zsuzsa, Németh Gábor
Közremûködik a Magic Dance balett

Bécsben megismerjük a kínai
nagykövet, Szu Csong herceg és Lisa
grófnõ kibontakozó szerelmét. A
történet Kínában folytatódik, ahol
az ifjú házaspár boldogan él. Hama-
rosan kiderül, hogy az európai asz-
szony számára elviselhetetlenek a
helyi szokások.

Miután férje elvette a neki szánt
négy feleséget, Lisa megalázva érzi
magát, szökni próbál. Szu Csong her-
ceg mindent megpróbál, hogy vissza-
tartsa kedvesét, meg is fenyegeti õt.
Lisa szenvedését látva azonban vissza-
engedi õt hazájába, Bécsbe. A bécsi
Hadfaludy gróf és Mí hercegnõ re-
ménytelen szerelme, a Fõeunuch mó-
kás egyénisége, Csang herceg szigora
és a kínai balett mozdulati bepillan-
tást engednek egy távoli, egzotikus
ország életébe.
JEGY: 2000 FT

NOVEMBER 21-ÉN, pénteken, 19 órakor
Szekszárd Junior Stars koncertje.

Belépés díjtalan, adományokat az
együttes mûködéséhez szívesen fo-
gadnak.

NOVEMBER 24-ÉN Léleképítõ, Dr. He-
gedûs Lóránt református püspök tart
elõadást Babits Mihályról. Belépés díj-
talan.

NOVEMBER 25-ÉN, kedden, 17 órakor
a márványteremben a Szekszárdi Folt-
varró Klub alkotásaiból nyílik adventi
kiállítás. A kiállítást megnyitja: Acélos-
né Solymár Magdolna 
Látogatható: december 14-ig. 

NOVEMBER 25-ÉN, kedden, 17.30-kor a
II/8-ban Etka Jóga klub. Vendég: Dr.
Gonda Mária természetgyógyász orvos
Téma: Légzés, mozgás szerepe a savta-
lanításban. Belépés díjtalan.

NOVEMBER 26-ÁN, szerdán, 19 órakor
Garay bérlet I. elõadása. Ingmar

Bergman: Jelenetek egy házasságból
Szereplõk: Détár Enikõ és Rékasi

Károly Jegy: 2500 Ft

Kérjük, hogy a félretett jegyeket
szíveskedjenek nov. 19-ig megvásárol-
ni –a nagy érdeklõdésre való tekintet-
tel –, ellenkezõ esetben azokat a pénz-
tár értékesíti. 

NOVEMBER 28-ÁN, PÉNTEKEN, 18
ÓRAKOR
Countrytól a Musicalig! 

A Szekszárdi Tücsök Zenés Szín-
pad szórakoztató évadzáró mûsora a
színháztermében

Közremûködnek az együttes gyer-
mekcsoportjának tagjai, valamint ze-
neszeretõ barátai
BELÉPÕDÍJ: 500 FT 

NOVEMBER 29-30.
(SZOMBAT-VASÁRNAP)
Babits Mihály Országos Versmondó
Verseny 
Helyszín: Szekszárd, Vármegyeháza
díszterme
Program: 
NOVEMBER 29., SZOMBAT 
11 ÓRAKOR köszöntõt mond Dr. Haag
Éva, Szekszárd Megyei Jogú Város al-
polgármestere
11-13 ÓRÁIG és 14-15.30 óráig I. fordu-
ló (szabadon választott vers)
16-19 ÓRÁIG II. forduló (zsûri által
megjelölt vers)

NOVEMBER 30., VASÁRNAP 
9 ÓRAKOR koszorúzás a felújított Ba-
bits házban
10-12 ÓRÁIG Ünnepélyes eredmény-
hirdetés és Gálamûsor s díjazottak köz-
remûködésével
13.30-15 ÓRÁIG Szakmai értékelés 
A verseny mindkét fordulója nyilvános,
a belépés díjtalan.

Értesítjük tisztelt látogatóinkat,
hogy a Mûvészetek Háza november
10-tõl átalakítás miatt zárva tart.

Panoráma Mozi

NAGYTEREM
NOVEMBER 6-12.

14.00 (szombaton és vasárnap 16.00)
A három rabló – szinkronizált német
animációs film 
17.30 A házinyuszi (12) – feliratos ame-
rikai vígjáték 
20.00 Sasszem (16) – feliratos amerikai
film
NOVEMBER 13-19.

17.30, 20.00 Quantum csendje –
szinkronizált angol-amerikai akciófilm

ART TEREM
NOVEMBER 6-12.

17.00, 19.00 Marió, a varázsló – magyar-
olasz film
NOVEMBER 13-19.

17.00, 19.00 Fél Nelson (16) – feliratos
amerikai film.
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FILM KLUB
11. Bob Dylan életei R.: Todd Haynes
13. Az alkimista és a szûz

R.: Kamondi Zoltán
18. Világok arca - Baraka

R.: Ron Fricke
20. Apocalypto R.: Mel Gibson
25. Passió R.: Mel Gibson
27. Napfivér, holdnõvér R.: Franco

Zeffirelli
JAZZ KLUB
12. Coleman Hawkins, Ben Webster

19. Shelly Manne, Stan Getz, Zoot Sims
26. Roy Eldridge, Pete Brown, Jo Jones
ROCK – BLUES KLUB
14. Alice Cooper
21. ZZ Top
22. Ozzy Osbourne
29. Bob Marley
30. Monsters of Metal
KONCERTEK
15. Chaos of Disorder
A koncertek kivételével a programok
ingyenesek!!!

A ZUG novemberi programja

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Détár Enikõ és Rékasi Károly

A Tolna Megyei Általános Mûvelõ-
dési Központ és az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár szeretettel várja az ér-
deklõdõket november 13-án, csütör-
tökön, 16 órakor a megyei könyvtár
olvasótermébe Szentkuthy Miklós
(1908-1988) Kossuth-díjas író tisztele-
tére szervezett jubileumi rendezvény-
re.

Program:
16 óra: Szentkuthy Miklós könyv-

tára

Az alkotó, az életmû és a könyvtár
kapcsolata.

Elõadó: Parragi Márta muzeológus-
könyvtáros (Petõfi Irodalmi Múze-
um).

16.40: Hogyan olvassuk Szent-
kuthyt? – Portré és kalauz

Elõadó: Tompa Mária szerkesztõ,
Szentkuthy Miklós hagyatékának
gondozója (Szentkuthy Miklós Alapít-
vány).

A részvétel díjtalan.

Száz éve született Szentkuthy Miklós
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KÖZLEMÉNYEK

RENDKÍVÜLI FOGADÓÓRA.

Csillagné Szántó Polixéna képviselõ-
asszony értesíti a IV. számú választó-
körzet lakóit, hogy november 11-én,
kedden, 16 órakor rendkívüli fogadó-
órát (fórumot) tart a Babits Mihály Ál-
talános Iskola II. emeleti 27-es ter-
mében. A beszélgetés témája: a kör-
zetben elvégzendõ beruházási, vá-
rosüzemeltetési feladatok. Amennyi-
ben észrevételeit, javaslatait szemé-
lyesen nem tudja elmondani, úgy
megteheti azt írásban is: a képviselõ-
asszony nevére, a Polgármesteri Hi-
vatalba (7100 Szekszárd, Béla király
tér 8.) címezve.

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Garay János Gimnázium novem-
ber 11-én, kedden, 17 órakor az
iskola dísztermében Pályaválasztá-
si tájékoztató szülõi értekezletet
tart. Nyílt napok: november 17-én
a nem szekszárdi, november 18-
án a szekszárdi iskolák diákjai szá-
mára. Minden érdeklõdõt sok sze-
retettel várnak.

KÖSZÖNET AZ 1 SZÁZALÉKÉRT

A Szekszárd Sportklub (adószáma:
18854976-2-17) ezen az úton is kö-
szönetet mond azoknak, akik a
személyi jövedeladójuk 1 %-át fel-
ajánlották az egyesület számára. A
beérkezett 103 750 Ft-ot a mûkö-
dés költségeire használtuk fel.

CUKOR NÉLKÜL ÉDESEN

Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesületének következõ összejö-
vetele 2008. november 25-én,
kedden, 14 órakor lesz a szekszárdi
Kórház „Lila” épületében, a Kultúrte-
remben.
Az elõadás címe: Cukor nélkül éde-
sen Bessenyi Diána dietetikus étel-
kóstolóval kedveskedik, Kovács
Adrienn gyógytornász interaktív be-
mutatót tart, és végül tombo-
lasorsolás várja a vendégeket. A
szervezõk minden érdeklõdõt sze-
retettel várnak.

HORVÁTH ISTVÁN POLGÁRMESTER
November 18. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület
November 25. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
(volt 2. számú Általános Iskola) Szek-
szárd, Zrínyi u. 78
JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
November 18. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. emelet 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
November 25. (kedd) 16-18 óráig
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fő-
iskolai Kar Gyakorló 
Iskolája
Szekszárd, Rákóczi u. 1.
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 
14-15 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap első csütörtöke 17-18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-
középiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő, IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 
16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület
A hónap első szerdáján 
17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   
A hónap második hétfőjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület
A hónap első és harmadik keddjén 16-
17 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület
November 11.  (kedd) 17-18 óráig
5. Sz. Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület
November 3. (hétfő) 17-18 óráig
November 17. (hétfő) 17-18 óráig
5. Számú Általános Iskola
FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 
17-18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap harmadik csütörtökén 16.30-
18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első keddjén 
16.30-17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap utolsó keddjén 
17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és harmadik keddjén 16-
18 óráig
Szent István-Ház, Szekszárd, 
Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó péntekén 
15-16 óráig
5. Számú Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA

képviselő
A hónap harmadik hétfőjén 
17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik keddjén 
17-18 óráig
Bejelentkezés: 30/2470-750
polgármesteri hivatal fsz. 4.
ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második szerdáján 
17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
NOVEMBERI FOGADÓÓRÁJA
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