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Tisztelt Olvasók!
Városunk közéleti hetilapja jubilál: hu-
szadik évfolyamába lépett a Szekszárdi
Vasárnap, vagyis közel egyidõs az újko-
ri magyar demokráciával.

Az elsõ önkormányzati választáso-
kat követõ évben, 1991 szeptemberé-
ben – a néhai Tamási János felelõs

szerkesztõ irányításával – indult a lap,
amelynek az eltelt közel két évtized-
ben csak a külalakja változott, a külde-
tése nem. A Szekszárdi Vasárnap köz-
szolgálati szerepet tölt be, túllépve az
„önkormányzati hírharsona” jellegen.
Nyilvánosságot biztosít a városlakó-
kat érintõ történéseknek, legyen az

közéleti, gazdasági, kulturális vagy
akár sport témájú, s nem mellesleg
tartalmas olvasnivalót kínálva igyek-
szik szórakoztató lenni.

A jövõ héttõl új rovat indul, amely-
ben az 5, 10, 20 évvel ezelõtti lapok-
ból szemezgetünk. Tartsanak velünk
az új évben is!

Jubilál a Vasárnap
A huszadik évfolyamát kezdte az 1991-ben indult városi hetilap

MIND TÖBBEN FORDULNAK
AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ
SZOLGÁLATHOZ 5. OLDAL 3. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Az eltelt közel két évtizedben csak a külalakja változott
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Tisztelt Adózók!
Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzõje mint I. fokú

Adóhatóság az alábbi adókötelezettséget érintõ válto-
zásokról tájékoztatja a Tisztelt Adózókat.

Helyi adórendelet változása 2010. adóévtõl 
Az eddig egységes szerkezetû helyi adó rende-

letet 2010. évtõl – a könnyebb kezelhetõség érde-
kében – külön-külön a 26/2009. (XII.22.) számú
a helyi iparûzési adóról szóló szekszárdi önkor-
mányzati rendelet és 25/2009. (XII.22.) számú a
vállalkozók kommunális adójáról szóló szek-
szárdi önkormányzati rendelet váltja fel. 

A módosítás a település illetékességi területén vállal-
kozási tevékenységet folytató adózókat érinti. Az adó-
zók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében
az iparûzési adót érintõ adóztatási feladatok 2010.
adóévtõl átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe.
A változás alapján az adózók az állami adóhatósághoz
nyújtják be iparûzési adó bevallásaikat, illetve az állami
adóhatóság megfelelõ adószámlájára teljesítik befizeté-
seiket. Azok az adózók, akik több telephellyel rendel-
keznek, nem a telephelyenkénti önkormányzati adó-
hatósághoz nyújtják be bevallásaikat, illetve teljesítik
befizetéseiket, hanem – az adatokat települési önkor-
mányzatonként megbontva – az állami adóhatóság fe-
lé teljesítik adókötelezettségüket.

Az adózás szempontjából a 2010. adóév átme-
neti idõszak lesz.

A 2009. adóévet még az önkormányzati adóha-
tóságoknál kell lezárni, tehát a Szekszárdon vállal-
kozási tevékenységet folytató adózóknak a 2010.
május 31-éig benyújtandó 2009. adóévi iparûzési
bevallást még a szekszárdi önkormányzati adóha-
tósághoz kell eljuttatni.

A 2010. március 15. napján esedékes I. félévi
iparûzési adóelõleget - a vállalkozó részére
2009. évben kibocsátott jogerõs fizetési megha-
gyásban foglaltak szerint - a szekszárdi önkor-
mányzat 11746005-15416566-03540000 számú
iparûzési adó számlájára kell megfizetni.

Vállalkozók kommunális adója tekintetében az
adókötelezettség nem változik. A vállalkozónak – a
korábbi évek gyakorlatának megfelelõen – továbbra is az
önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtania az éves
adóbevallást, valamint a szekszárdi önkormányzat

11746005-15416566-02990000 számú vállalkozók kom-
munális adója számlára kell teljesíteni a befizetéseket.

A 25/2000. (XII.18.) az idegenforgalmi adóról
szóló szekszárdi önkormányzati rendelet a 2010.
adóévtõl is változatlan formában hatályos.

A hatályos adórendeletek megtekinthetõk, illetve le-
tölthetõk a www.szekszard.hu honlapon a Köz-
ügyek/Adózás, E-ügyintézés menüpontból a megfelelõ
adónemnél, illetve a Közügyek/Önkormányzat/Ha-
tályos önkormányzati rendeletek menüpontból.

A gépjármûadót érintõ változások
A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt -

2010. január 1-jétõl - a közteherviselés rendszerének át-
alakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi
LXXVII. törvény 78-80.§-aiban módosította. 

A módosítás alapján személyszállító gépjár-
mûvek esetében az adó mértéke változik az aláb-
biak szerint:

– a gépjármû gyártási évében és az azt követõ 3 nap-
tári évben 345 Ft/kilowatt;

– a gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 300 Ft/kW;
– a gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 230 Ft/kW;
– a gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 185 Ft/kW;
– a gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt

követõ naptári években 140 Ft/kW;

Részleges értékkövetésre kerül sor egyes tehergép-
jármûvek esetében is, a 2004 óta változatlan adómér-
ték 2010-re 15%-kal emelkedik: minden megkezdett
100 kilogramm után 1380 Ft lesz. 

A légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási
rendszerû tehergépjármûvek (ide értve a pótko-
csikat, félpótkocsikat is) és autóbuszok az eddig is
hatályos gépjármû-adómérték szerint adóznak,
minden megkezdett 100 kilogramm után 1200 Ft,
vagyis a mérték-emelés csak a nem légrugós te-
hergépjármûvekre, autóbuszokra, valamint a la-
kókocsikra, lakópótkocsikra vonatkozik. 

Ahhoz, hogy az érintett jármûvek üzembentartói a
mértékemelést kompenzálni tudják, ún. "Bejelentést"
kell tenniük a „légrugós” tehergépjármûvekrõl, mivel
az adatbázis ilyen adatokat nem minden esetben tartal-
maz. Az adózók bejelentését követõen az adóhatóság
módosítja a fizetési elõírást tartalmazó határozatait. 

Az ügyfelek teendõinek megkönnyítése és a töme-
gesen jelentkezõ beadványok egyszerûsítése érdeké-
ben az önkormányzati adóhatóság ûrlapot készített,
melynek használatával és benyújtásával lehetõség lesz
a kedvezmény (alacsonyabb tétel) igénybevételére. 

A bejelentés nyomtatvány letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról a Közügyek/Adó-
zás, E-ügyintézés menüpontból, a Gépjármû-
adó/kedvezményes adózás a tehergépjármû-
vek után menüpontból.

Tekintettel arra, hogy a jogszabályi rendelkezés
2010. január 1-jén lép hatályba, így az említett változás
bejelentés legkésõbb 2010. január 15-ig kell az érintet-
teknek megtenniük. 

Javasoljuk, hogy akik 2010. január elsején változatla-
nul üzembentartói a kedvezményezett légrúgózással
rendelkezõ jármûtípusoknak és ezt a tényt a forgalmi
engedély még nem tartalmazza, mielõbb keressék meg
a közlekedési hatóságot hatósági bizonyítvány, illetve az
igazságügyi gépjármû-közlekedési mûszaki szakértõt
szakvélemény beszerzése végett. Akik már rendelkez-
nek „útkímélõ tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi
engedéllyel, úgy annak személyes bemutatásával vagy
másolatban történõ csatolásával válnak jogosulttá a
csökkentett adómértékkel történõ adófizetésre.

Az önkormányzati adóhatóságok a közúti nyilvántar-
tás adatai (okmányiroda) alapján állapítják meg a gépjár-
mûadót. Az adóztatás a BM Közigazgatási és Elektroni-
kus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az önkor-
mányzati adóhatóságok részére történõ adatszolgáltatás
alapján történik. A gépjármûadóban érintett jármûvek
központilag egységes szabályok alapján kerülnek adóz-
tatásra. A képviselõtestületnek az adóztatást befolyásoló
hatása nincs. A befolyó bevétel teljes egészében az ön-
kormányzatot illeti meg. A gépjármûadó a bevételt te-
kintve Szekszárdon a második legjelentõsebb adónem.  

A fizetendõ éves adót az adóhatóság a központi adat-
szolgáltatás alapján határozattal állapítja meg, melynek
kézbesítése az érintettek részére február hónap során
fog megtörténni. 

Az elsõ félévi adót március 15. napjáig kell megfizet-
ni a szekszárdi önkormányzat 11746005-15416566-
08970000 számú gépjármûadó számlára, vagy a kikül-
dött átutalási postautalványon (csekken).

Helyi adórendelet változása a 2010-es adóévtõl

Jó ideje már az autónk teljesítmé-
nye után kell gépjárműadót fizet-
nünk. Akinek erős autója van, az
külön „büntetőadót” fizet január-
tól, a nagy értékű vagyontárgya-
kat terhelő adónak köszönhetően.

SzV

A törvény átment a parlamenten.
Azon tehát nem érdemes többé bosz-
szankodni, hogy nem feltétlenül a drá-
ga autók után kell az „egyes nagy érté-
kû vagyontárgyakat terhelõ adót” le-
róni. Így például egy 750 ezer forintot
érõ 1999-es Volvo 1.8 T (147 kW) után
közel annyi adót kell fizetni, mint egy
2008-as BMW 320D tulajának, ami
pedig éppen tízszer ennyit kóstál...

Ám ha a gépjármûnek teljesítménye
szerény, adót akkor is fizetnie kell,

méghozzá többet, mint eddig. Sokan
talán még azzal sincsenek tisztában,
hogy három éve a forgalmiban megha-
tározott és kilowattban megadott mo-
torteljesítmény után fizetünk. Ezt az
autó életkora és a motor teljesítménye

alapján róják ki. (Mértékérõl alább, a
helyi adórendelet változásáról szóló
közleményben olvashatnak.)

A sok vitát kiváltott, nagy vagyoni
tárgyak adókötelezettsége után fize-
tett – magyarul luxusautó-adót – is

ennek alapján kell majd fizetni. En-
nek a mértéke: 125 kilowatt (168 LE)
teljesítményt meghaladó személy-
gépkocsiknál a teljesítményadó
kétszeresét kell fizetni 175 kilowat-
tig (235 LE), 2,5-szeresét 175-200 ki-
lowatt között, és háromszorosát 200
kilowatt (268 LE) felett.

Teljesítmény- és luxusadó a gépjármûvek után

Tizenegy éves Volvó 200 lóerõvel: januártól luxusautó-adó terheli

Mentesség
A „vagyonadónál” 50 százalékos
adókedvezmény illeti meg: a kizáró-
lag elektromos meghajtású és a
hybrid meghajtású személygépko-
csit; illetve azon személy - legfeljebb
egy darab - személygépkocsiját, aki
szülõként, nevelõszülõként, örökbe-
fogadó szülõként háztartásában 3
vagy annál több gyermeket nevel.



Kiváló minősítést ért el orszá-
gos szakmai szervezetek értéke-
lése alapján a Szekszárdi Szüre-
ti Napok. 

I. I.

A magyar fesztiválokat regisztráló és mi-
nõsítõ program elsõ évének tapasztala-
tairól rendezett budapesti konferenci-
án okleveleket is átadtak. Öt országos
szakmai szövetség 2008 nyarán indítot-
ta el a programot. A cél a fesztiválszak-
ma önmeghatározása és egy átlátható,
objektív fesztiváltámogatási rendszer
megalapozása. Több mint 200 fesztivál
regisztrálását és 87 szakmai minõsítését
végezték el december elejéig. Közülük
huszonhat minõsült kiválóan, 26 jól és
20 lett minõsült fesztivál.

A Szekszárdi Szüreti Napokat az
úgynevezett speciális kategóriába so-
rolták, amelyben csak nyolc fesztivál
szerepel. Információink szerint pont-
számai alapján az elsõ három közt sze-
repelt Szekszárd. Kiemelt helyét mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy a

konferencián azon három fesztivál
egyike volt, amelyeket a minõsítõk és
a minõsítettek is bemutathattak.

– Nagyon büszkék vagyunk erre a
fesztiválunkra, és nagyon büszke va-
gyok a munkatársaimra. Ez az összefo-
gás fesztiválja, mert mind a szervezõk,
mind a borászok sokat dolgoznak a si-

keréért, és a város minden lakosa részt
vesz a programokon. Az idén még kü-
lönvonat is érkezett a szüreti napokra.
Külön köszönet a szponzoroknak, tá-
mogatóknak, mert nélkülük a feszti-
vál nem jöhetett volna létre. Köszön-
jük a minõsítést – mondta Horváth
István polgármester, nyíltszíni tapsot
aratva, az oklevél átvételét követõen. 

Az egyik minõsítést végzõ ellent-
mondást vélt felfedezni az egészséges
életre nevelés és a szaporodó borfesz-
tiválok között.

– Éppen a kulturált borfogyasztás
népszerûsítése miatt nem lehet a
szüreti napokon folyó bort kapni, s a
palackozott italokat üvegpohárból le-
het fogyasztani – jegyezte meg
Herrné Szabadi Judit, a társszervezõ
Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.
igazgatója.
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Kiválóra minõsített borünnep
Az ország legjobb fesztiváljai közé került a Szekszárdi Szüreti Napok

Öt éve a Babits Mihály Mûvelõdési Ház a szüreti napok fõ rendezõje.
Matókné Kapási Júlia, az intézmény igazgatója a bemutatkozási lehetõség-
nek örült legjobban. Mivel õ a folklórfesztiválok minõsítésében is részt vett, a
legfontosabb szempontokról kérdeztük. Ezek közé tartozik a koncepció, az
egyediség, a nemzetköziség és a nemzeti jelleg. Ilyen a hely szelleme, vagyis
a helyi sajátosságok, hagyományok ápolása, az épített környezet adottsága-
inak kihasználása, a környezettudatos életmód népszerûsítése, az életminõ-
ség javítása, a társadalmasítás, vagyis az együttmûködés a civil szervezetek-
kel, a fogyatékkal élõk bevonása a programokba.

A fesztivál talán leglátványosabb programja a szüreti felvonulás
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Öt éve már a Babits rendezi a fesztivált

Visszakerül az országzászló
Új '48-as emlékmû készül a Béla király térre

Helyreállítják a megyeszékhelyen az
úgynevezett országzászlót, s új 1848-as
emlékmû készül, döntött a megyeszék-
hely közgyûlése legutóbbi ülésén. Az
1939-ben felállított országzászlót 1948-
ban a forradalom 100. évfordulójára ala-
kítottak át '48-as emlékmûvé. 

A testület egyetértett Baky Péter
grafikus- és festõmûvész azon javasla-
tával hogy az új 48-as emlékmû meg-
alkotására meghívásos tervpályázatot
hirdessen a város. A javaslattételre a
mûvelõdési bizottság kérte fel a Ba-
bits Mûvelõdési ház igazgatóhelyet-
tesét. Mint lapunknak már korábban
elmondta, azt szeretné, ha helyben
élõ mûvészeket kérnének fel a pályá-
zaton való részvételre. A képviselõ-
testület a mûvelõdési bizottságot bíz-
ta meg a tervpályázat lebonyolításá-
val. A közgyûlés megválasztotta a terv-
pályázat bíráló bizottságának tagjait
is. A közgyûlési határozatban az is sze-

repel, hogy az emlékmû 2011. márci-
us 15-re készüljön el. 

Az országzászló visszaalakítását az
eredeti állapotába és az új 48-as emlék-
mûvet is közadakozásból finanszíroz-
zák. A közadakozást a polgármesteri
hivatal szervezi. Még a közgyûlés befe-
jezését követõen is folytatódott a vita
arról, hogy a régi-új trianoni emlék-
mûvön is félárbócra lesz-e eresztve, a
nemzeti gyász jeleként, a Magyar Köz-
társaság zászlaja. Erre a témára a mû-
velõdési és oktatási bizottságban lehet
majd visszatérni. 

A tervpályázat bíráló
bizottságának a tagjai
Baky Péter festõmûvész, Herr Teréz
fõépítész, Dr. Gaál Zsuzsanna törté-
nész, képviselõ, Dr. Váradi Zoltán fõ-
iskolai tanár, Schubert Péter grafikus-
mûvész, Csillagné Szántó Polixéna
tanár, a mûvelõdési bizottság elnöke.

Diákverés:
még tartanak
a vizsgálatok

Döbbenetes felvételek láttak napvi-
lágot néhány tévécsatornán a szek-
szárdi diákverésrõl. Ezeket elemez-
ve a kriminál-pszichológus közöl-
te: nagy a valószínûsége, hogy
„megrendezett” lehetett a vereke-
dés, amit a lassított felvételeken el
is magyarázott. Véleménye szerint
a fiatalok egymást akarják túllicitál-
ni, a felvételeket pedig megosztó
oldalon közzétenni.

Mindennek ellenére az iskola és
a rendõrség is vizsgálódik. László
Péter, a Kolping Szakképzõ Iskola
igazgatója lapunknak azt nyilat-
kozta, hogy az intézmény vezetése
már korábban tudott a történtek-
rõl, mint azt a tévék közreadták,
tehát a vizsgálatot már elõbb meg-
kezdték. Vizsgálóbizottság alakult,
beszéltek a szülõkkel, valamint a
diákokkal. Érdemi eredmény vár-
hatóan a jövõ hét közepén lesz.
Addig is megerõsítették az iskolá-
ban a biztonsági szolgálatot, folya-
matos ellenõrzéseket tartanak,
hogy soha többé ne fordulhasson
elõ az iskolában hasonló eset.

Dr. Buda Bernadett százados, a
Szekszárdi Rendõrkapitányság
bûnmegelõzési és kommunikáci-
ós referense megerõsítette, a
rendõrség is vizsgálatot indított
annak ellenére, hogy az ügyben
nem történt feljelentés, amire egy-
szerûen nincs magyarázat. Mert
az, hogy a sértett lány félelmében
nem tett feljelentést, az enyhén
szólva is sántít. - hm -
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Nem mosta el az esõ az emberek jókedvét
A barátságtalan idõ ellenére sokan búcsúztatták az óévet a hagyományos Városi Örömünnepen

Forralt bor, szép szavak és jókívánságok 
köszöntötték az újévet a családi, baráti és 
a szabadtéri városi ünnepségeken. 

I. I.

Sok éves hagyomány a Béla király télen az Örömün-
nep. Az emberek már 11 óra körül megindultak, ez al-
kalomból gyalog, sokan pohárral a kezükben. A forralt
bort és a teát a támogatók jóvoltából ingyen mérték.

A Tücsök Színpad a megszokott profi énekpro-
dukciókkal búcsúztatta az óévet. Színes és jópofa
volt a tûzzsonglõrök bemutatója. A zuhogó esõ elle-
nére megtelt a tér. Voltak ott kisgyerekes családok,
durrogtató, trombitáló kamaszok. Baráti társasá-
gok, akik a házibulit szakították félbe a hagyomá-
nyos városi program kedvéért. 

– Sok bánatot, örömet és munkát hozott az év a
szekszárdi borosgazdáknak. Az erõfeszítésünk azon-
ban megérte, mert gyönyörû borokat sikerült készí-
tenünk – mondta az óévet búcsúztató Módos Ernõ,
az Alisca Borrend nagymestere, majd mindenkinek
sok örömet, kevés bút és jó egészséget kívánt.

Az Isten áldását Sefcsik Zoltán evangélikus lel-
kész kérte mindannyiunk életére. Az Ószövetség-

bõl Dávid király egyik zsoltárát idézte: „Csak Isten-
nél csendesül el lelkem, tõle kapok reménységet.
Ez a csendesség, nyugalom azonban nem az aktivi-
tás, hanem a nyugtalanság, a békétlenség ellenté-

te” – mondta, végül ezt a lelki békét kí-
vánta mindenkinek az új esztendõre 

Éjfélkor a Himnusz közös eléneklését
követõen Horváth István polgármester
köszöntötte a szekszárdiakat. Az elmúlt
küzdelmes, nehéz évrõl elmondta,
hogy válságban volt és van országunk,
nemzetünk, gazdasági és morális vál-
ságban. Hogy ezekbõl kilábalhassunk,
2010 tavaszán mindannyiunknak bölcs
döntést kell hozni. Szekszárd mindezek
ellenére szép sikereket mondhat magá-
énak. A felsorolásban szerepeltek a kiál-
lítások, koncertek, a szüreti napok or-
szágos sikere, a „Szépítsük együtt Szek-
szárdot!” program, az önkormányzat
stabil gazdálkodása, az ipari parkba tele-

pült új vállalkozások. A polgármester 2010-rõl el-
mondta, hogy a beruházások éve lesz: elkezdõdik a
Béla király tér, a vármegyeháza, a mûvelõdési és a
Mûvészetek Háza felújítása, az élményfürdõ, nyolc
kilométer új csatorna építése. Ezzel Szekszárd teljes
egészében csatornázottá válik.

– Hogy mindezt elérhessük, ahhoz összefogásra,
az összefogáshoz pedig bizalomra van szükség – tet-
te hozzá. – Kívánom Önöknek, hogy a következõ
évben is szívükben legyen szeretet, lelkükben bol-
dogság. Legyenek sikeresek a családban és a mun-
kában. Valósítsák meg álmaikat, és mindezekhez le-
gyen egészségük – mondta Horváth István polgár-
mester. A köszöntõt tûzijáték követte.

Az Örömünnep fõtámogatója: Paksi Atomerõ-
mû Zrt. Támogatók: Szekszárdi Diákétkeztetési
Kft., Szekszárdi Kisgazda Polgári Egyesület. Együtt-
mûködõ partnerek: Alisca Terra Kft., Jantner Fotó,
Szekszárd MJV Önkormányzata Hivatásos Tûzol-
tósága, Tolnatáj Televízió, Tücsök Zenés Színpad

A zuhogó esõ ellenére idén sokan búcsúztatták az óévet a Béla király téri Örömünnepen

A KARÁCSONY a fogvatartottak számá-
ra is fontos ünnep. Szenteste reggelén
Balázsi Zoltán református lelkész tar-
tott istentiszteletet (képünkön), né-
hány elítélt pedig bibliai szövegrészle-
tekkel, verssel idézte fel Jézus születésé-
nek történetét. A mûsor végén az aján-
dékosztás sem maradt el. A Máltai Sze-
retetszolgálat és a Szent Erzsébet Cari-

tas Alapítvány jóvoltából gyümölcsöt,
kekszet és tisztálkodási eszközöket rej-
tõ csomagokat kaptak a rabok.

A fogvatartottaknak ünnepek ide-
jén több módjuk van rá, hogy találkoz-
zanak szeretteikkel. Ilyenkor az úgyne-
vezett családi beszélõn, asztal mellett
ülhetnek össze, nem választja el õket
egymástól rács, mint egyébként. H. E.

A gyerekek színes trombitákkal érkeztek

Újra nyitva az oltópont
Hétfõn újra megnyílt Szekszárdon
is az oltópont, így ismét van lehetõ-
ség az új influenza elleni vakcina
gyors beadatására. Naponta 8 és
15,30 óra között az ÁNTSZ székhá-
zában, fél négy és este nyolc óra kö-
zött pedig a megyei kórház sürgõs-
ségi osztályán adathatják be a Tol-
na megyeiek az oltást.

Dicenty évadnyitó
A „Dicenty Dezsõ” Kertbarát kör ja-
nuár 11-én 17 órakor Évadnyitó
foglalkozást tart a mûvelõdési ház-
ban. Terítékre kerül a 2010-es év ter-
vezett programja, illetve aktuális
szakmai kérdések megbeszélése is.
A szervezõk szeretettel várják a
kertbarát kör tagjait és mindazo-
kat, akik szeretnének részesei lenni
egy több évtizede kiválóan mûködõ
szakmai közösségnek.

HÍRSÁV
Pécs EKF 2010

Január 10-én hivatalos nyitóünnepség-
gel veszi kezdetét Magyarország eddi-
gi legnagyobb kulturális eseményso-
rozata, a Pécs 2010 Európa Kulturális
Fõvárosa program. Az egész éves prog-
ramfolyamba Szekszárd városa is
bekapcsolódik. „A mi Pannóniánk –
mûvészetek és Szekszárd” címet vise-
lõ program olyan jelentõs évközi ese-
mények sora, amely ideális helyszínek-
kel sokféle választási lehetõséget kínál
a látogatóknak.

A szekszárdi EKF-programsorozat
január 19-én a Mészöly Miklós Emlék-
nappal indul. Az érdeklõdõk nemzet-
közi konferencián vehetnek részt, és
itt kerül átadásra a legrangosabb ha-
zai kortárs irodalmi elismerés, a Mé-
szöly Miklós-díj is.

A szekszárdi programokban a nagy
fesztiválok mellett tudományos és
mûvészeti konferenciák, szimpóziu-
mok is helyet kapnak, de lesz színhá-
zi találkozó is.
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A Szent József Iskolaközpont kiállítás
sorozatának harmadik megnyitóján,
január 6-án, Oláh Erika tûzzománcos
és Eisenmayer Jenõ ötvös alkotásait
láthatta a szép számmal megjelent kö-
zönség. 

A kiállítás megnyitója most is meg-
lepetést tartogatott. Szabóné Varjas Il-
dikó igazgató és Rühl Gizella, a
FOLIO ART ügyvezetõjének újévi 
köszöntõje és jókívánságai után
Demény Sándor, Sárszentlõrinc pol-
gármestere Tolcsvay Béla: Azért szól
ez a dal... mûvét énekelte el saját gitár-
kísérettel, nagy sikert aratva a hallga-
tóság körében. Igazán kivételes pilla-
nat, hogy a két sárszentlõrinci alko-
tót, Oláh Erikát és Eisenmayer Jenõt
településük polgármestere elkísérte, s
nemcsak nézõként vett részt a kiállí-
tás-megnyitójukon.

Oláh Erika tûzzománcos és párja,
Eisenmayer Jenõ abban az élet által
ajándékba kapott helyzetben vannak,

hogy az alkotásban is társak. Segítik, ta-
nítják, ösztönzik egymást, s közös alko-
tásaikban a közös gondolkodás igazi
harmóniában jelenik meg. Erika képei
nehezen születnek meg, s alkotás köz-
ben is alakulnak, Munkái archeikusak,
mély humanizmus jellemzi õket, s al-
kotásainak zöme vallásos eredetû. Kí-
sérletezõ alkotó, aki a régi anyagokat,
ötvözi eggyé a maiakkal. Újabban a ma-
gyar népmesék, a népmûvészet világa
vonzza, ezek a legkülönfélébb formá-
ban jelennek meg képein.

Eisenmayer Jenõ aranymûvesként
és ötvösként végzett, ma már „csak”
ötvösnek tartja magát. Régi, ásatáso-
kon talált használati és dísztárgyakat
állít helyre, hozzáadva saját ízlésvilá-
gát, tehetségét. A fakereszteken talál-
ható motívumok rendkívül megkapó-
ak, akár vallásos, akár más jelképrend-
szert képviselnek. Aranyozott, ezüstö-
zött ékszerei egyedi formavilágukkal
kitûnnek a mai divatékszerek közül.

A kiállítás-megnyitók kedves és
népszerû színfoltja az iskola diákjai-
nak mûsora. Ez alkalommal a
„Háromkirályozás”-t adta elõ a gyer-
mekmissziós csoport, Mayer Józsefné
vezetésével. Az év elsõ kiállításán
Bacsmai László plébános megáldotta
az iskolát, a diákokat, a pedagóguso-

kat és minden jelenlévõt. Decsi Kiss
János, a kiállítássorozat rendezõje
Márk evangéliumának gondolataival
ajánlotta az alkotásokat a közönség-
nek, miszerint azokat nézve, a lát-
ványban megmártózva, emelkedett lé-
lekkel gazdagodva térjenek haza. 

Sas Erzsébet

Ötvözõdõ tûzzománcos

Oláh Erika tûzzománc képei a katolikus iskolában láthatóak

A törvény kibõvítette az áldozat fogalmát
Mind többen fordulnak az áldozatsegítõ szolgálathoz

Az Augusz Imre utcában, a Szak-
szervezeti Székház ötödik emele-
tén található a Tolna Megyei Igaz-
ságügyi Hivatal (továbbiakban a
hivatal), amelynek keretében mű-
ködik az áldozatsegítő szolgálat,
valamint a jogi segítségnyújtó
szolgálat. Az utóbbiról november
elején írtunk, most az áldozatsegí-
tő szolgálatot mutatjuk be olvasó-
inknak dr. Nyirő Árpád osztályveze-
tő, a hivatal megbízott igazgatóhe-
lyettesének közreműködésével.

V. Horváth Mária

Az áldozatsegítés jogintézménye 2006.
január elseje óta mûködik a hivatal ré-
szeként. Mint arról dr. Nyirõ Árpád be-
számolt, a megalakulás óta mind töb-
ben keresik fel, vagyis az elmúlt négy
esztendõ során megtöbbszörözõdött a
hozzájuk forduló segítségre szorulók
száma. 

– Ügyfeleink többsége nem a tehe-
tõs emberek közül kerül ki. Sokkal in-
kább olyan sértettek, illetve áldoza-
tok, akik a szegényebb réteghez tar-
toznak – szögezte le beszélgetésünk
elején az osztályvezetõ, majd hozzá-
fûzte, hogy a sértettek azok, akiket
például meglopnak, kirabolnak. Ezzel
szemben az áldozatiság fogalmát a
jogalkotók kibõvítették.

– Az utóbbit a törvény részletesen
leírja: áldozatnak minõsül például az
is, aki „csak” szemtanúja egy brutális
bûncselekménynek, ám ez által sú-
lyos pszichés trauma érte. Õ is a hiva-
talhoz fordulhat segítségért, ugyanis
esetleges gyógykezelése (táppénzes

idõszaka) anyagi veszteséget okozhat
neki. Ugyanúgy megvan az áldozati
minõsége annak a polgárnak, akinek
hozzátartozója vált egy durva támadás
sértettjévé.

– A feljelentésrõl szóló jegyzõ-
könyvben is fel van tüntetve, hogy
hozzánk fordulhatnak a sértettek, ám
gyakran elõfordul, hogy az ügyfél –
bár aláírja, hogy tudomásul vette – a
szóban forgó passzus fölött elsiklik –
jegyezte meg Nyirõ doktor, majd fel-
sorolta szolgáltatásaikat.

Elsõként az azonnali pénzügyi se-
gélyt említette, amit nevezhetünk
krízissegélynek is. A jogszabály úgy
írja elõ, hogy amennyiben a bûncse-
lekmény következtében akut krízis-
helyzet áll elõ – például idõs személy
sérelmére elkövetett trükkös lopás,
vagy erõszakos bûncselekmény so-
rán az elkövetõk elvitték az összes
megtakarított pénzét az aktuális ha-
vi nyugdíjával együtt –, a sértett a
szolgálattól kaphat segítséget. A leg-
magasabb adható összeg idén janu-
ártól 85 527 forint. A szolgálat az
eset összes körülményének vizsgála-
ta után dönt a segély összegérõl. Az
osztályvezetõ ritkán elõforduló
olyan esetet is említett, amikor nincs
lehetõség mérlegelni a jövedelmi
helyzetet. Például egy távoli városból
érkezett turistát itt fosztanak ki min-
denébõl, anyagi segítség nélkül haza
sem tudna utazni.

– Kiemelem, hogy az azonnali pénz-
ügyi segélyigény érvényesítésének a
határideje igen rövid: a bûncselek-
mény elkövetésétõl számított három
munkanapon belül kell kérvényezni.

A következõ szolgáltatásként a jogi
(ügyvédi) segítségnyújtást kérhet az
ügyfél. Ezt – a jövedelmi határok szem-
pontjából – kedvezõbb feltételekkel
tudja igénybe venni az, aki áldozati mi-
nõségben fordul a szolgálathoz. Lehe-
tõség van például arra is, hogy a bün-
tetõeljárás bírósági szakában ügyvédi
képviseletet is kapjon a sértett.

– Az úgynevezett „érdekérvényesí-
tés elõsegítése” szolgáltatásba sok
minden beletartozhat – folytatta dr.
Nyirõ Árpád. – Röviden: a bûncselek-
ménnyel kapcsolatban kialakult hely-
zet kezelése. Ide sorolható a szociális,
egészségügyi, gyermekvédelmi vagy a
nyugdíjjal, iratpótlással, kríziselhelye-
zéssel kapcsolatos ügyintézés segíté-

se. Az iratpótlással kapcsolatban emlí-
tem, hogy amennyiben valakinek el-
lopják az összes igazolványát, tehát
bûncselekmény sértettjévé válik, ak-
kor van lehetõségünk hatósági igazo-
lást adni, amivel az illetõ bizonyos do-
kumentumait (személyazonossági
igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya),
egyéb jogszabályban elõírt feltételek
fennállása esetén, illetékmentesen
tudja pótolni.

– Végezetül a negyedik csoport?
– Az állami kárenyhítés, amit a szán-

dékos, személy elleni erõszakos bûn-
cselekmények (pl: súlyos testi sértés,
kifosztás, rablás, zsarolás) sértettei, ál-
dozatai, áldozatok hozzátartozói ve-
hetnek igénybe. Ebben az esetben a
kárenyhítési kérelem elbírálását a Fõ-
városi Igazságügyi Hivatal Áldozatsegí-
tõ Szolgálata végzi, azaz mi ezekben az
ügyekben támogató hatóságként mû-
ködünk közre. Az állami kárenyhítés
során az alapösszegnél, a 85 és fél ezer
forintnál jóval magasabb összeg adha-
tó, akár annak a 15-szöröse.

– Kérem, erre a kategóriára mond-
jon példát! 

– Adott egy idõs ember, akit külvi-
lágtól elszigeteltek, bántalmaztak, s
éveken át elvették a nyugdíját. Sajnos
az ilyen és hasonló erõszakos bûncse-
lekmények elég gyakoriak.

A hivatalnak – beleértve az áldozat-
segítõ osztályt is – ugyan van hivatalos
ügyfélfogadási ideje, ám ehhez nem
ragaszkodnak szigorúan. Ha ezen kí-
vül keresik fel a munkatársakat, õk
készséggel nyújtanak segítséget. A hi-
vatal telefonszáma 74/529-280, az osz-
tályé 74/529-528 (fax: 74/529-281).

Dr. Nyirõ Árpád
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A 2009-es év szekszárdi „sportlegjei”
Tények, pontok, gólok – görbe tükörben (is) nézve

Az év legkiemelkedõbb szekszárdi sportolói teljesít-
ménye: Hudanik Antal szekszárdi rádiótávírász vi-
lágbajnoki címe, illetve bronzérme a rádióamatõrök
idei világbajnokságán, Bulgáriában.

Az év legkiemelkedõbb szekszárdi felnõtt egyéni
teljesítménye olimpiai sportágban: Csillag Balázs,
az AC Szekszárd középtávfutója három bronzérmet
szerzett a felnõtt fedett pályás, mezei és pályabaj-
nokságon: 1500, 6000 és 5000 méteren.

Az év legkiemelkedõbb szekszárdi egyéni teljesít-
ménye csapatjátékokban: a korosztályos B-divíziós
kosárlabda Európa-bajnokságon gyõztes magyar vá-
logatottban Bálint Réka és Tamis Dorottya, az
Atomerõmû-KSC Szekszárd két saját nevelésû játé-
kosa végig meghatározó szerepet játszott.

Az év legkiemelkedõbb szekszárdi teljesítménye
olimpiai egyéni sportágban, utánpótlás korosztály-
ban: a Szekszárdi Kerékpáros SE versenyzõje, Kiss
Máté a haladó korosztályban valamennyi szakágban
megnyerte az országos bajnokságot, így öt bajnoki
címet gyûjtött be 2009-ben.

Az év szekszárdi „gólemebere”: Fauszt Éva. Az
UKSE Szekszárd NB I/B-s kézilabdacsapatának
jobbkezes átlövõje 18 bajnoki mérkõzésen 155 gólt
szerzett, és 8,61-es gólátlagával a Nyugati csoport-
ban rangsorolt 166 felnõtt játékos közül a lista má-
sodik helyezettje lett a 2008/2009-es bajnokságban.

Az év szekszárdi sportrendezvénye: a megyei asz-
talitenisz szövetség elnökének ötlete nyomán tetõ
alá hozott pingpong-show a harminc évvel ezelõtt
világbajnoki címet szerzett, a férfi asztaliteniszben
korszakalkotó Klampár Tibor, Jónyer István, Ger-
gely Gábor trió tiszteletére. A nosztalgia gála csak-
nem telt házat vonzott a városi sportcsarnokba.

Az év legjelentõsebb csapatgyõzelme: a Gemenc
JK elsõsége a Szekszárdon rendezett országos csa-

patbajnokságon, megelõzve többek között az orszá-
gos fellegvárnak számító Miskolc együttesét.

Az év szekszárdi felfedezett-
jei: Ács Balázs, a Gemenc Judo
Klub 12 éves cselgáncsozója,
aki három országos elsõséget is
begyûjtött korosztályos magyar
bajnokságokon, egyet az idõ-
sebbek, a serdülõk között szer-
zett, valamint a Vízmû SE tehet-
séges mellúszója, Csirzó Ádám
(képünkön), aki a serdülõ korosztályban úszásne-
mében az ország legjobbja.

Az év meglepetés sikere: az Atomerõmû-KSC
Szekszárd nõi kosárlabdacsapata több mint öt év el-
teltével nyerni tudott egykori nagy riválisa, a ZTE-
NKK otthonában.

Az év „legfurább” szekszárdi mérkõzése: a kínai
felnõtt világbajnokságra kijutó Chile nõi kézilabda-
válogatottja magyarországi turnéja során városunk-
ban is pályára lépett. A házigazda UKSE mint egy
NB I/B-s alsóházi csapattal, úgy bánt el a dél-ameri-
kai gárdával.

Az év szekszárdi sportági feltámadása: a hõskor-
szakban roppant eredményes, az elmúlt években
azonban már a megszûnés küszöbére kerülõ szek-
szárdi ökölvívás – Török István és Halász Gábor
edzõk sportágmentõ szervezõ munkájának köszön-
hetõen – újra jelen van a sportági palettán. Mi több:
már a magyar bajnokságról is hoztak érmeket, he-
lyezéseket, és az újév elején is stabilnak tûnik a ver-
senyzõi háttér.

Az év legpechesebb szekszárdi veresége: a kézi-
labda szivacslabda mérkõzések során a szekszárdi
UKSE lánykái mindig legyõzték a rivális mohácsi-
akat, ám a szekszárdi országos döntõben, a legfon-
tosabb ütközetben – a nagy tét, a szülõk, ismerõsök
jelenléte, a kötelezõ gyõzelem elvárása – megre-
megtette a kezeket, lábakat. A visszavágás a késõbbi-
ek során nem maradt el...

Az év szekszárdi visszatérése: több éves paksi
edzõsködés után hazatért anyaegyesületéhez, a
Szekszárdi UFC-hez Dienes Pál, aki korábbi játékos-
és edzõtársától, Kniesz Mátyástól vette át a csapatot.
Utóbbi az Õcsény trénere lett.

Az év (váratlan) szekszárdi távozása: Máté Csaba,
az UFC ügyvezetõje, a magyar válogatott pályaedzõ-
je a Szombathelyi Haladás utánpótlás akadémiájától
kapott visszautasíthatatlan ajánlatot, amit természe-
tesen elfogadott a szekszárdi klub stabilizációjában
fontos szerepet betöltõ, éveken át Belgiumban légi-
óskodó sportember.

Az év szekszárdi sportos illúziója: A nyáron rövid
idõre felcsillant az élvonalba jutás lehetõsége a szek-
szárdi nõi kézilabdások elõtt a visszalépések miatt,
de a pénztárca alapos felülvizsgálata után nem élt a
felkínált lehetõséggel az UKSE.

Az év szekszárdi sportági vesztesége: az M6-os au-
tópálya építésével eltûnt az egykor nemzetközi ver-
senyeknek is helyet adó szõlõhegyi motokrossz-
pálya, vele együtt a nyomokban még létezõ szek-
szárdi motorsport is.

Az év szekszárdi sportág-születése: A Szekszárdi
Squash Klubban Molnár Szabolcs edzõ irányításával
megalakult az utánpótláskorú versenyzõk felkészí-
tésével foglalkozó fallabda szakosztály, amely de-
cemberben saját rendezésû meghívásos versenyt
szervezett.

Az év szekszárdi sportos bejelentése: akkreditálja
magát az I. Béla Gimnázium az oktatási minisztéri-
umnál, hogy elnyerje a közoktatási típusú sportis-
kola titulust. Ezzel a szekszárdi középiskolás korú
sportolók számára megteremtõdne – a városi egye-
sületekkel való együttmûködésben – a mai viszo-
nyok között kivitelezhetõ sportiskolás képzés.

Az év legnagyobb szekszárdi sportos értékmenté-
se: a legtradicionálisabb, legrangosabb megyei ren-
dezvényének, a Gemenci Nagydíj nemzetközi ke-
rékpáros versenynek az utolsó hónapokban való
megmentése, és a rövidített programban (két nap,
három szakasz) történt megrendezése.

Az év szekszárdi sportos szponzorációi: A Tûzkõ-
birtok támogatói megjelenése az UKSE Szekszárd
kézilabdacsapatánál, valamint Tolnatej Zrt. és az
UFC Szekszárd között létrejött együttmûködés.

Az év sportos szekszárdi beruházása: a városi
sporttelep területén elkészültek a mûfüves labdarú-
gópályák. Az egy nagyméretû és két futsalpálya hi-
ánypótló szerepet tölt be a labdarúgó képzésben és
a szabadidõsportban egyaránt.  B. Gy.

Bálint Réka és Tamis Dorottya a serleggel

Mûfüves pálya: hivatalosan még nem adták
át, de az UFC fiataljai már birtokba vették
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Dr. Kőszegi
László, a Balassa János Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának
főorvosa és Soponyainé Végh Sára szülésznő. Ők ketten segítették
világra a 2010-es esztendő első szekszárdi újszülöttjét, Antalné Pal-
kó Mária tanítónő gyermekét. A csöppség január 1-jén, 13.50 óra-
kor, 2890 grammal látta meg a napvilágot, és szüleitől a Péter ne-
vet kapta.

Egy férfi:
Dr. Kõszegi Ferenc

Egy nõ: Soponyainé
Végh Sára

– Tavaly jubilált, három évtized
egy felemelõ hivatásban, lépcsõfo-
kokkal, elismerésekkel. Kérhetem
egy kis visszatekintésre? A születé-
sek száma miképp alakult az utób-
bi évtizedekben?

– A három évtized alatt a felére
csökkent a születések száma, bár az
utóbbi pár évben inkább stagnál.

– Az édesanyák életkorában is tör-
tént változás?

– Régebben ritkán, manapság
gyakrabban fordul elõ, hogy több
hölgy szül 30 éves kora után, és ritkán
akár 40 évesen is. Olyan is elõfordul,
hogy a már felnõtt gyermekek után a
házaspár újra kis babára vágyik. Ma-
napság sok hölgy, illetve pár gondol-
kodik úgy, hogy elõször megfelelõ
anyagi biztonságot teremt, s csak ez-
után vállal gyereket, gyerekeket. 

– Egy-két évtizeddel ezelõtt szinte
nem volt kérdés, hogy a kismama a
terhessége elsõ hónapjától táp-
pénzre ment. Ma ez miképp ala-
kul?

– Akad egy réteg, aki még akkor is
dolgozni akar, ha nem teljesen egészsé-
ges a terhessége, miután félti az állását,
egzisztenciáját. Akad, aki utánanéz,
anyagilag hogy jár jobban, míg mások
alig várják, hogy a terhesség alatt ott-
hon maradhassanak, akár „mondvacsi-
nált” panaszokkal is. Mi orvosok ezt
nem kérdõjelezhetjük meg.

– Új influenza. Errõl szólnak a hí-
rek a nap 24 órájában, s ezen belül
is a várandós anyukák oltásának
fontosságáról...

– A Szakmai Kollégium és az ÁNTSZ
javasolja a védõoltást. A tapasztala-
tunk az, hogy növekedik az oltást ké-
rõk száma a kismamák körében. Aki
osztályunkra kerül, azt nyilatkoztat-
juk, hogy kívánja-e beoltatni magát, il-
letve felajánljuk az oltás lehetõségét.
Miután az újszülötteket nem lehet ol-
tani, így a terhesség késõbbi idõszaká-
ban is érdemes kérni az oltást, ugyan-
is az anyatejjel a védõanyag átkerül a
gyermek szervezetébe is.

– Botrány kíséri, mégis igény mu-
tatkozik rá: mi a véleménye az ott-
hon szüléssel kapcsolatban?

– Egy szülésnél bármikor történ-
hetnek olyan akut események, amire
nem lehet egy lakásban felkészülni.
Igény mutatkozik rá, de jómagam
nem javasolnám az otthoni szülést.
Vannak nálunk is olyan törekvések,
hogy a kórházban legyenek otthono-
sak a körülmények. Ezeknek a to-
vábbfejlesztése lenne szerintem in-
kább a követendõ cél.

– Több császármetszésrõl is halla-
ni, mint évekkel ezelõtt...

– Valóban emelkedett a számuk,
amelynek az oka összetett. Az ultra-
hangos vizsgálatok sok esetben olyan
rendellenességet mutatnak ki, amely
indokolttá teszi a császármetszést. Ez
minden esetben a gyermek és az anya
biztonsága miatt történik. A mûszere-
zettség sokat változott, fejlõdött, így
már a korai vizsgálatoknál ki lehet
szûrni a problémákat.

– Három évtized után, milyen érzés,
amikor kezében tart egy új életet?

– A szakmai része rutinszerû, amit
az évek hoztak magukkal. Az emberi
része változik, hiszen minden szülés
más, ahogy mások az anyák is. Egy va-
lami nem változik: minden születés él-
mény és felemelõ érzés.

– A véletlen hozta úgy, hogy az év
elsõ szülésénél két olyan ember se-
gített, akik több mint három évti-
zede mesterei ennek a hivatásnak.
Mi változott ez alatt az idõ alatt? 

– Minden, ahogy a világ is körülöt-
tünk. Nemcsak a szülõ nõk, a szülés-
hez való hozzáállás is változott. A fi-
gyelem változatlan, de sokkal megen-
gedõbb. „Gyengéd szülésnek” hívjuk,
ami azt jelenti, hogy végig ellenõriz-
zük monitoron a gyermek szívhang-
ját vajúdás közben, viszont a szülõ
kismama kedve szerint akár labdával
enyhítheti fájdalmát, sõt az apukák
ilyenkor sétálnak velük, lelkileg és fi-
zikailag is támogatják párjukat. Ez a
szülés elõtt és alatt is jellemzõ. Ami
még változott, hogy akadnak olyan
szülõ nõk, akik minden segítséget ke-
vésnek találnak. Sokan fegyelmezet-
lenek, sok mindent megengednek
maguknak, holott a szabályok éppen
az õ érdekükben születtek meg, s
ezeknek a betartása mindenki számá-
ra kötelezõ.

– Ha már az apukákat említetted,
sok az apás szülés? Neked, mi er-
rõl a véleményed, tapasztalatod? 

– Sokan igénylik. Jó véleményem
van róla, viszont hozzáteszem: nem
minden férfi alkalmas arra, hogy vé-
gigéljen egy szülést. Ezt persze nem
szabad hibaként felróni, hiszen nem

vagyunk egyformák. Akad, aki a vér
látványától rosszul lesz, márpedig a
szülés alatt nem tudunk ájult apukák-
kal foglalkozni. A többségük azon-
ban sokat segít a jelenlétükkel, a
nyugtató szavaikkal, a lelki és fizikai
támasszal a kismamának. Ilyenkor lát-
szik, hogy két ember mennyire szere-
ti egymást, mennyire várták azt a kis
életet. Sokszor vagyunk tanúi olyan
boldogságnak, hogy mi – akik igazán
„edzettek” vagyunk – is elérzékenyü-
lünk. Ez fõleg olyan szülések után for-
dul elõ, ahol egy nehéz, vagy több
nem sikerült terhesség után, esetleg
egy komplikált szülést követõen szü-
letik egy egészséges gyermek. Akkor
bizony mindannyiunk szeme könny-
be lábad...

– Az utónév-divat állandóan vál-
tozik. Jelenleg milyen neveket ré-
szesítenek elõnyben a szülõk?

– Egyre inkább elõtérbe kerülnek
az õsi magyar utónevek. A várandós
anyukák 95 %-a elõre tudja a gyer-
mek nemét, ezért már biztos a név-
választása. Akad azonban olyan kis-
mama, aki nem tud dönteni, mert
több utónév is tetszik neki, s ilyen-
kor kéri a szülésben résztvevõk se-
gítségét. Szívesen teszünk eleget a
kérésnek.

– A szülésznõ szerepe nagyon
meghatározó, hiszen õ az, aki vé-
gigkíséri a szülést az elsõ pilla-
nattól a gyermek világrajövetelé-
ig. Van-e a hivatásotokban után-
pótlás?

– Sajnos a megyében nincs szülész-
nõ-képzés. Kevesen választják ezt a
hivatást, hiszen nálunk az ünnepek is
olyanok, mint a hétköznapok. Más-
részt egy lelkileg, szellemileg, fizikai-
lag nagyon megterhelõ tevékenység,
amit 12 órában végzünk, s ezt a hosz-
szú mûszakot már 28 évvel ezelõtt
vezették be. A fizetés pedig... Ahogy
az egész egészségügyben: kevés. A
„legszebb” fizetség azonban a mi hi-
vatásunknak van, amikor egy egész-
séges anya egészséges gyermekkel a
karján tér haza otthonába.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Új esztendõ, új élet(ek)

Három évtizede segítenek világra kis embereket
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Jelképesen és valóságosan is igaz a
cím: a helyi közélet legenergikusabb

szereplõje, Bartal György a Tudós Tár-
saság igazgató tanácsának tagja, s
ugyanõ kezdeményezte a helyi moz-
galmat, melynek révén ma is van vala-
hol egy szeglet, melyre külön büszkék
lehetünk…

Egy visszaemlékezés szerint: „Az
'50-es évek végén a fölpezsdült nemze-
ti szellem, minden más tér el lévén
elõtte zárva, az Akadémiát állította a
nemzeti mozgalom élére, tõle várta a
kezdeményezést. Gróf Dessewffy
Emil akadémiai elnök 1859. december
19-i beszédében kiadá a jelszót: »A tu-
dománynak nincsen háza. Az Akadé-
mia nem vágyik pompás palotára, de
saját elég díszes lakában kívánna mû-

ködni, hol hiú fény nélkül, de nem is
szorongva s nem háborgatva, kellõ
nyugalommal s a célra szükséges anya-

gi eszközökkel ellátva, szolgálhasson a
haza s tudomány ügyének. Nem ér-
demli-e, hogy e szükségen a nemzet
segítsen?«”

A Vasárnapi Ujság 1860. január 22-
én örömmel közölte a minket köze-
lebbrõl érdeklõ hírt. „A magyar Akadé-
mia palotájára minden oldalról érkez-
nek az adakozások. A vidék több he-
lyén komoly lelkesedést idézett elõ ez
ügy. Legközelebb Szegszárdról külde-
tett szét ily felhívás: »Az országnak nin-
csen háza. – Vörösmarty. Országszerte
visszhangozik méltóságos gróf
Dessewffy Emil úrnak hazafias felhívá-
sa: hogy a nemzet legbecsesebb orszá-
gos intézete, a magyar Akadémia részé-
re egy már nélkülözhetlen s a nemzeti
méltóságának megfelelõ palota építtes-
sék, és az ide szükséges pénzalap haza-
fias ajánlatok útján összegyûjtessék. A
szegszárdi kaszinó-egylet a szent cél ál-
tal meghatva, e végre minden hatalmá-
ban álló eszközöket felhasználni kíván-
ván, az idecsatolt meghívás szerint fo-
lyó évi február 8-án Szegszárdon egy
fényes táncvigalmat rendezend, mely-
nek tiszta jövedelme egészen a fenn-

említett célra lesz fordítandó, s mely
táncvigalomra különösen Tolna me-
gye lelkes közönségét tisztelettel meg-
hívja. E megye lakosainak a közügyek
iránti ismeretes áldozatkészsége bizto-
sítja a rendezõ kaszinó-egyletet: hogy
ezen önzéstelen vállalata méltólag párt-
fogoltatni fog. Szegszárd január 10-én
1860. A szegszárdi kaszinó-egylet. «”

Nem puszta apróság, hogy az aka-
démiai elnök által szellemesen átalakí-
tott jelszó: A tudománynak nincsen
háza mögött mindenki érezte a való-
ságos nemzeti mozgalmat, ezért
Bartal György azt megmásította: Az
országnak nincsen háza formára, s hi-
vatkozott Vörösmartyra. Csakhogy a
költõ, nem ezt írta, hanem keményeb-
ben fogalmazott: „A hazának nincsen
háza, / Mert fiainak / Nem hazája; /
Büszke fajnak / Küzdõ pálya, / Melyen
az magát rongálja, / Kincsnek, vérnek
rosz gazdája. / (…) Nincsen egy szó /
Összehangzó / Honfiaknak ajakáról, /
Nincsen egy tett / Az eggyé lett /
Nemzet élete fájáról.”

Mindenki értett a szóból. „Az Aka-
démia március 5-i ülésében újabb

adakozások jelentettek be: …a
szegszárdi táncvigalom jövedelme-
zett a házra 420 forintot; a szegszárdi
zsidó közönség adott a házra 25 ftot”.
Stüler Frigyes Ágost porosz építész
tervei 1861-1865 között váltak valóra.
De azért Bartalnak is igaza lett: az or-
szág háza volt, mert az elsõ ország-
gyûlést is itt tartották 1867-ben…

Dr. Töttõs Gábor

Téglánk az Akadémia székházában

MESÉLÕ EMLÉKEINK 86. Ódon időben
JANUÁR 11-ÉN

150 éve, 1860-ban megjelent vá-
rosunk fia, Garay Alajos Bethulia
hölgye címû hõskölteménye.
JANUÁR 12-ÉN

110 éve, 1900-ban egyik borke-
reskedõnk kapta a sorsjáték
80000 koronás fõnyereményét.
50 éve, 1960-ban meghalt
Czencz János festõmûvész.
JANUÁR 13-ÁN

65 éve, 1945-ben született Thész
László zenetanár, zongoramû-
vész, zeneiskola-igazgatónk.
JANUÁR 14-ÉN

150 éve, 1860-ban Augusz Antal-
nak levélben kesereg Liszt Fe-
renc, kit „cigányokról írott mûve
miatt” hazafiatlansággal vádoltak. 
JANUÁR 15-ÉN

115 éve, 1895-ben belügyminisz-
ter lett az itt született Perczel Dezsõ.
JANUÁR 16-ÁN

230 éve, 1780-ban Schwartzer
Antal gyógypedagógus, siketné-
ma-intézeti igazgató, több mû
szerzõje született itt.
JANUÁR 17-ÉN

110 éve, 1900-ban Wosinsky
Mór az óvodai teaestélyre egzoti-
kus sátrait adta kölcsön.

Sina Simon báró, a legnagyobb
adakozó - nyolcvanezerrel

„Ez az én szeretett Fiam,
akiben kedvem telik…”
A karácsonyi idõszak végén, a mai vasárnap közép-
pontjában Jézus megkeresztelkedése áll. A mai ün-
nep számunkra azt jelenti, hogy mi mindannyian Jé-
zusban Isten gyermekei lettünk. Jézusnak nem volt
szüksége a bûnbánat keresztségére, mert neki nem
volt bûne, de magára vette a mi bûneinket, és utána
hangzott a szózat: „Ez az én szeretett Fiam, akiben
kedvem telik.” Ez a keresztelés, amit János osztott.
Ez nem szentség, nem azonos a mi keresztségünk-
kel, hiszen õ ki is mondja: Én csak vízzel keresztelek
a bûnbánat jeléül, de aki utánam jön, az majd Szent-
lélekkel és tûzzel fog megkeresztelni titeket.

A keresztelés, mint vallási szokás nagyon régi. Az
ember felhasználja a vizet, hogy vétkét lemossa,
hogy megtérésének kifejezést adjon. A János féle
keresztség inkább a mi bûnbánatunkhoz hasonlí-
tott, mi is megvalljuk bûneinket, és a feloldozás ál-
tal lemossuk lelkünket a kegyelem fürdõjében.

Keresztelõ János a Jordán partján hirdette az
embereknek, hogy közel van az Isten országa, és
ezért megtérésre szólította õket. A megtérés pe-
dig azt jelenti, hogy önmagamba nézek, belátom
hibáimat, bûneimet, bûnbánatot tartok, vagyis be-
ismerem, hogy ez nem a jó út, ezért egy száznyolc-

van fokos fordulattal megfordulok, és az ellenkezõ
irányban a jó felé indulok.

A valóságban azonban ez nem ilyen egyszerû. A
mai világunkat sajnos megfertõzte az önzés szelle-
me, kevés az ember, aki számítás nélkül és önzet-
lenül tud adni.

Errõl szól a következõ kis történet:
- Rabbi, mi a véleményed az önzésrõl?- kérdez-

te egy ifjú a Mesterét.
- Nézz ki az ablakon - válaszolta a mester -, mit

látsz?
- Egy asszonyt látok gyermekével, egy kocsit,

amit két ló húz, és egy földmûvest, aki a piac fe-
lé tart.

- Rendben - válaszolta a mester -, most nézz be-
le a tükörbe. Mit látsz?

- Mit kellene látnom rabbi? Termesztésen ma-
gamat látom.

- Gondold meg, az ablak is üvegbõl készült és
a tükör is üvegbõl van. Elegendõ egy vékony
ezüstréteg az üveg mögé, és az ember már csak
magát látja.

Ebbõl a történetbõl kitûnik, hogy bizony van-
nak emberek, akik ablakaikat tükörré formálták

át. Azt hiszik, hogy kifelé néznek, de csak saját ma-
gukat szemlélik.

Arra vigyázzunk, hogy szívünk ablaka soha ne
változzék tükörré, hogy önmagunkat lássuk csak,
hanem legyen tükör, akin keresztül meglátjuk a
másik embert, fõleg azt, aki szükséget szenved.        

Bacsmai László plébános

EVANGÉLIUM

IDESÜSS!
Iskola elõkészítõ foglalkozás-sorozat a Szent Jó-
zsef Katolikus Iskolaközpont szervezésében, az
iskola épületében (Garay tér 9.)  január 16-án
(szombat) 10 és 11.30 óra között. Szeretettel vár-
ják az érdeklõdõ leendõ elsõs osztályosokat szü-
leikkel együtt a leendõ elsõs tanító nénik:
Brunner Gáborné Dóri és Helfenbeinné
Janicsák Mária.

HÁZASULANDÓK, FIGYELEM! 
Jegyesoktatás kezdõdik a Belvárosi Plébánián
(Béla király tér 9.). Február 9-én (kedd) 18.30-
tól várjuk mindazokat, akik katolikus templom-
ban szeretnének esküdni. Jelentkezni lehet a
plébánián hivatali idõben. További információ:
a 74/510-892-es telefonszámon, vagy a
www.plebaniaszekszard.hu honlapon.

Az Akadémia jelmondatos fejléce
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A rejtvény megfejtését 2010. január 19-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap (Pol-
gármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
December 13-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „A ködben madárhang, mint korcsolyák éle távol”
(Mészöly Miklós: Tél).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Paddi Péter, Alkotmány u. 27/A. és Klézli Erzsébet, Kálvin
tér 8/A. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

H áromdimenzió-központúságban szenvedek.
Ezt a szemléleti/érzékelési szövõdményt kivéte-

lesen nem a H1N1-nek, hanem Abbottnak, Einstein-
nek és napjaink fantáziadús elméleti fizikusainak
köszönhetem, akik a tér és idõ újszerû értelmezésé-
vel, az úgynevezett "húrelmélettel", amely szerint a
természet alapvetõ részecskéit felépítõ "húrok" egy tíz-
vagy még ennél is többdimenziós térben léteznek és
mozognak, mert másféleképpen nem képzelhetõ el
Einstein gravitációs elmélete. Persze, ezeket a "húro-
kat" háromdimenziós beállítottságú szemekkel kép-
telenség közvetlenül is szemügyre venni, de elmélked-
ni minden további nélkül bárkinek módjában áll
ezekrõl a dolgokról, így aztán többnyire az elméleti fi-
zikusok különféle elméleteikben p-dimenziós térben
létezõ felületekrõl vagy membránokról beszélnek,
melyeket "p-bránoknak" neveznek. - Idáig tudtál kö-
vetni? - nézett rám kicsit kétkedõn J. Craig Wheeler az
austini Texasi Egyetem csillagászati tanszékének
1990-ben nyugdíjba ment professzora: mindezt csak
azért mondtam, hogy megértsd, a szingularitás való-
jában azt a tartományt képviseli, ahol a tér és idõ
képzete, az egész fizika összeomlik, és olyan észbon-
tó elképzelésekre bukkanunk, mint a féregjáratok, a
sokdimenziós tér, az önreprodukáló világegyetemek
léte, valamint azok a képzetek, amelyek megmutat-
ják számunkra, hogyan gondolkodjunk a tér és idõ
szerkezetére olyan körülmények között, ahol már
egyikük sem létezhet. - Értem én - tettem a prof. szájá-
ra a kezem -, nem vagyok én hülye! Csak azt nem ér-
tem, miért nem tudsz olyan egyszerûen és érthetõen
fogalmazni, mint egy 12 dimenziós reklámszakem-
ber: "Ebbe az 1 literes flakonba fél literrel több üdítõ-
italt töltöttünk ingyen!" Na látod? Így a legelvontabb
elméletek is könnyen érthetõvé válnak még egy egye-
temi tanárnak is. A prof. csak reflexszerû beletörõ-
döttséggel legyintett: - Te nemcsak háromdimenzió-
központúságban szenvedsz, hanem antropikus is
vagy, vagyis emberközpontú, mert szerinted azért
olyan a Világegyetem, amilyen (azt ne is firtassuk,
milyen), mert mi, emberek létezünk. 

E zt a globálisnak is nevezhetõ problémát vélemé-
nyem szerint csak egy olyan fekete lyuk lesz ké-

pes véglegesen megoldani, amelynek középpontjában
olyan szingularitás van, amilyen csak a jelenlegi Világ-
egyetem keletkezésének pillanatában létezett. J. Craig
Wheeler prof. búcsúzkodva barátságosan integetett
mielõtt még véglet eltûnt volna egy fekete lyuk ese-
ményhorizontján: - BUÉK! Várlak a szingularitásban,
ott majd folytatjuk az eszmecserénket.

Bálint György Lajos
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Január 11-én (hétfõ) 14 óra
„Az év természetfotósa 2009”

vándorkiállítás megnyitója az üvegte-
remben. A kiállítás díjtalanul látogat-
ható a Ház nyitvatartási idejében ja-
nuár 25-ig.

Január 16-án (szombat) 9-13 óra
Játékvár-lak – játszóház kicsiknek

és nagyoknak!

„Játsszunk angolul!” – a Helen
Doron Early English nyelviskola be-
mutatkozása:

10.00-10.30: BABY'S BEST START –
játékos baba-mama angol foglalkozás
8 hónapostól 1,5 éves korig

10.30-11.00: POLLY THE COLLIE –
a Helen Doron csoport által kidolgo-
zott új óvodás angol gyermekprog-
ram, Polly kutyus közremûködésével,
3-6 éveseknek

11.00-11.30: ENGLISH FOR
INFANTS – játszva angolul, gyerekjá-
ték a nyelvtanulás, 1,5 -3 éves korig

Állandó játékaink: rajzolda, gyurmá-
zó, hajtogatós sarok, társasjátékok,
óriási építõkockák, labdakuckó, moz-
gáskoordinációt fejlesztõ játékok. Vál-
tócipõ és kényelmes ruha ajánlott!

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

Január 19-én (kedd) 19 óra
Hegedûs bérlet III. 
Arthur Miller: Édes fiaim – drá-

ma két részben a Soproni Petõfi Szín-
ház elõadása.

Szereposztásból: Huszti Péter, Pi-
ros Ildikó, Laklóth Aladár, Hûvösvöl-
gyi Ildikó. Rendezõ: Kerényi Imre.
Jegy: 2400 Ft.

Január 25-én, hétfõn
Gyermekszínház: 10.00  órakor Mi-

cimackó, 14.00 órakor Süsü bérlet
Fazekas Mihály – Schwajda

György: Ludas Matyi – zenés mese-
játék 2 részben a Budapesti Pódium
Színház elõadása.

Jegy: 700 Ft.

Február 2-án 18 órakor
Dr. Csernus Imre pszichiáter „A

Férfi” címmel tart elõadást.
Jegy: 2100 Ft, kapható a színházi

jegypénztárban (H-P 14-18 óráig).

Mûvészetek Háza

Január 22-én (péntek) 19.30 óra
Klasszikus hangvétel – a Magyar

Kultúra Napján : Ária- és dalest
Közremûködik: Müller Beáta ének-

mûvész (mezzoszoprán), László Bol-
dizsár operaénekes (tenor). Zongo-
rán kísér: Lányi Péter.

Jegyek elõvételben 1000 Ft-ért vá-
sárolhatók a Mûvészetek Házában.
Elõadás elõtt a helyszínen 1500 Ft,
„ZeneBarát” bérlettel 750 Ft.

Január 28-án 12.30 és 14.30 óra
Ifjúsági Hangversenysorozat II. elõ-

adása: Szekszárd Junior Stars.
Jegy: 400 Ft.

Makó András festõmûvész kiállítá-
sa a Mûvész presszóban (Szent István
tér 10.). Megtekinthetõ: február 2-ig.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Január 7-13-ig
17.30: Arthur: Maltazár bosszúja

– szinkr. francia film (szombaton és
vasárnap 15.30-kor is)

20.00: Zombieland – feliratos
amerikai horror (16) 
Január 14-20-ig

17.30: A hercegnõ és a béka –
szinkr. amerikai animációs film
(szombaton és vasárnap 15.30-kor is)

20.00: Fame: hírnév – feliratos
amerikai vígjáték

ART TEREM

Január 7-13-ig
17.00: A tejesember – feliratos tö-

rök film (12)
19.00: Adás – magyar film (12)

Január 14-22-ig
17.00: Halálkeringõ – magyar film 
19.00 Niebelung-lakópark – ma-

gyar film

Kegyeleti megemlékezés

Szekszárd Megyei Jogú Város önkor-
mányzata, a Magyar Nemzetõrség Or-
szágos Szövetségének Katonai Hagyo-
mányõrzõ Tagozata, a Honvéd Hagyo-
mányõrzõ Egyesület Szekszárdi Szer-
vezete a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
és Mûvészetek Háza közremûködésé-
vel január 12-én, kedden, 10.30 óra-
kor koszorúzással egybekötött kegye-
leti megemlékezést tart a Doni-át-
törés 67. évfordulója alkalmából a
Szent István téri, II. Világháborús em-
lékmûnél.

Program:
10.15: Gyülekezés az emlékmûnél  
10.28: A Díszõrség bevonulása
10.30: A Magyar Honvédség Felhí-

vó jele harsonán
Himnusz 
10.33: Megemlékezõ beszédet

mond: Horváth István, Szekszárd vá-
ros polgármestere

10.38: Zenei betét: Doni ének –
elõadja: Nagy Mónika

10.42: Zenei betét: Erkel Ferenc:
Bánk Bán, részlet

10.45: Egyházi áldás
10.55: Koszorúk, virágok elhelye-

zése az emlékmûnél
11.05: Szózat
11.08: A Magyar Honvédség Taka-

rodó jele harsonán
11.10: A Díszõrség elvonulása

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Báli meghívó
Az Alsóvárosi Római Katolikus Köz-
hasznú Egyesület szervezõi meghívják
Önt és kedves családját, barátait a janu-
ár 23-ai Alsóvárosi Bálra.

A helyszín: a Szent László Szakkép-
zõ Intézet (volt Ady Középiskola) Ét-
terme. Kezdés 17 órakor. 17.30-tól Bí-
ró László püspök elõadása.

Jegyek: január 11-ig a szervezõknél,
illetve január 11-én este 17 órától a
Plébánia kistermében, a szervezõi
megbeszélés alatt vásárolhatók. Rész-
vételi díj : 3800 Ft/fõ. A részvételi díj
bálköltségein felüli részét a Kórház
Kápolna javára fordítjuk.

A belépõ magába foglalja a menü-
választásos vacsora árát. Ital: a büfé-
ben üdítõ, csapolt sör, rövidital, kávé
vásárolható. Saját bor hozható.

Tombola: A Kápolna felújításáért,
felajánlásokat szívesen fogadunk.

Belépés csak jeggyel rendelkezõk
számára! A szervezõk nagy szeretettel
várják a bálozókat.
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KÖZLEMÉNYEK

ÜDÜLÉSI CSEKK IGÉNYLÉS.
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei
Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszerve-
zete értesíti tagjait, hogy az üdülési
csekk igényléséhez szükséges
nyomtatványok kitöltéséhez a foga-
dónapokon (hétfõ 8-12, csütörtök
8-10) segítséget nyújtanak. A tagsá-
gi igazolványokat kérik, vigyék ma-
gukkal.

FÜSTÖLTÁRU VÁSÁR.
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei
Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszerve-
zete értesíti tagjait, hogy január 25-én
(hétfõ) 6.30 órától akciós árakon füs-
töltáru vásárt tartanak a készlet erejé-
ig a Hunyadi u. 4. szám alatt. Ugyan-
itt száraztészta, étolaj, ételízesítõ,
õrölt paprika és alma is kapható lesz.

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT.
A Wunderland Óvoda „A Gyermek
Ember” Alapítványa köszönetét feje-
zi ki a támogatóknak adójuk 1%-
ának felajánlásáért. Az összeg az
alapító okiratban foglalt célokkal
összhangban kerül felhasználásra.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 2. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:

Január 19. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Január 19. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület

Január 26. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar Gyakor-
ló Iskolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület

A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület

Január 12.. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület

Január 11. (hétfõ) 17-18 óráig
Január 25. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
December 18. (péntek) 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

APRÓHIRDETÉS

A MINÕSÉG GARANCIÁJA
Richter László kárpitosmester

Bútor- és autókárpitozás
Mûhely: Szekszárd, Béri B. Á. u. 95.

Tel.:74/412-186; 20/446-86-42
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