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A SZEZON VÉGÉN IS
DOBOGÓN MARADNA
AZ UKSE

DÖRNER GYÖRGY
ELŐADÓI ESTJE A
LÉLEKÉPÍTŐN

NEUROPATHIA CENTRUM
NYÍLOTT A KÓRHÁZBAN 8. OLDAL4. OLDAL 12. OLDAL

Új festménnyel gyarapodott a
Munkácsy-vándorkiállítás tizen-
hatodik, szekszárdi állomásán.

A valószínûleg az 1880-as években ké-
szült férfiportrét a tulajdonos, Pákh Im-
re mûgyûjtõ mutatta be a sajtónak ked-

den, a Mûvészetek Házában. Pákh Im-
re elmondta: a 64x50 cm-es olajfest-
mény nagy valószínûséggel Munkácsy
francia barátját, Julien Adolph-ot ábrá-
zolja. A mûgyûjtõ a kép eredetérõl any-
nyit árult el, hogy egy szemfüles ma-
gyar galériatulajdonos egy francia kis-

város aukciós házának árverésén ju-
tott hozzá, õ pedig tavaly vásárolta
meg. Az alkotás értékérõl szólva el-
mondta, hogy bár harmincmillió fo-
rintra biztosították, kétszer ekkora ösz-
szegért jutott hozzá.

Írásunk az 5. oldalon.

Új Munkácsy-kép érkezett
A Férfiportré és a többi mûalkotás március 22-ig látható Szekszárdon

Pákh Imre mûgyûjtõ és Horváth István polgármester közösen helyezte el a képet a festõállványon
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SORBAN ÁLLTAK A TUDÁSÉRT. Több száz továbbtanulni készülõ
középiskolás zsúfolásig megtöltötte a PTE Illyés Gyula Fõiskolai
Karának auláját az intézmény szerdai nyílt napján, ahol minden
kérdésükre választ kaphattak a leendõ fõiskolások. Fotó: K. A.

A közért végzett
munkát díjazták

A Civil Szervezetek Napján, február 2-
án harmadik alkalommal adták át a
Tolna Megyei Közgyûlés által alapí-
tott Az Év Tolna Megyei Civil Szerve-
zete, valamint a Bazsonyi Arany Me-
cénás Díjakat. A bíráló bizottság 47
pályázatból választotta ki az elisme-
résre méltóakat. Idén négy különdíj is
gazdára talált.

Beszámolónk a 7. oldalon.

Az influenza miatt
látogatási tilalom
van a szülészeten

Értesítjük a lakosságot, hogy az ország-
ban és a régióban egyre terjedõ influ-
enzajárványra tekintettel 2009. febru-
ár 6-tól az egy épülettömbben találha-
tó szülészeti-nõgyógyászati és újszü-
lött osztályunkon saját hatáskörben lá-
togatási tilalmat rendelünk el.

Kórházunkban pillanatnyilag nin-
csenek influenzás betegek, az intézke-
désre a fertõzés behurcolásának meg-
akadályozása, a bent fekvõk biztonsá-
ga érdekében van szükség. A korláto-
zás visszavonásig érvényes. Kérjük
megértésüket és együttmûködésüket.

Dr. Muth Lajos
fõigazgató fõorvos

TMÖK Balassa János Kórháza
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FELHÍVÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése a 20/2005. (X.3.) Kgy. sz. ren-
deletével „Év Rendõre” kitüntetõ cí-
met alapított. 

A rendelet szerint:
A kitüntetõ cím az adományozást

megelõzõ évre vonatkozik.
Az „Év Rendõre” cím annak a sze-

mélynek adományozható, aki 
a.) a rendõrség állományának tagja

– hivatásosként vagy közalkalmazott-
ként – ezen belül a Szekszárd Városi
Rendõrkapitányságon teljesít szolgá-
latot és 

b.) munkáját lelkiismeretesen, tar-
tósan magas színvonalon végzi

A kitüntetésben az adott évben a
bûnügyi és a közbiztonsági szakterü-
leten dolgozó egy-egy személy része-
síthetõ.

Az „Év Rendõre” cím adományozá-
sára javaslatot tehet:

a.) Szekszárd Város Rendõrkapitá-
nya

b.) A közgyûlés bizottságai, illetõ-
leg a képviselõk

c.) Bármely társadalmi szervezet,
alapítvány, magánszemély

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a.) A javaslattevõ nevét
b.) A cím adományozására javasolt

személy nevét, életútját, munkássá-
gát, a cím adományozását megalapo-
zó tényeket

A kitüntetõ cím adományozására
vonatkozó javaslatokat írásban a pol-
gármesterhez kell benyújtani.

Fentiek értelmében kérjük, hogy a
kitüntetõ cím adományozására vonat-
kozó javaslataikat írásban 2009. feb-
ruár 16. napjáig juttassák el a Polgár-
mesteri Hivatalhoz.

Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése a 10/2005. (X.3.) szekszárdi
ör. számú rendeletével „Év Tûzoltója”
kitüntetõ címet alapított.

A rendelet szerint: a kitüntetõ cím
az adományozást megelõzõ évre vo-
natkozik. Az „Év Tûzoltója” cím annak
a személynek adományozható, aki

a) hivatásos, vagy közalkalmazotti
állományban, a Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata Hivatásos
Tûzoltóságánál teljesít szolgálatot;

b) az adományozás évét megelõzõ
évben a tûzmegelõzés, a tûzoltás, a
mûszaki mentés és a katasztrófa-elhá-
rítás területén olyan kimagasló tevé-
kenységet folytatott, amellyel hozzá-
járult a város és Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata Hivatásos
Tûzoltósága mûködési területének
közbiztonsága javításához, a tûzese-
tek számának csökkentéséhez.

Az „Év Tûzoltója” cím adományozá-
sára javaslatot tehet:

a) Szekszárd MJV Önkormányzata
Hivatásos Tûzoltósága parancsnoka;

b) közgyûlés bizottságai;
c) önkormányzati képviselõk;
d) bármely magánszemély, társa-

dalmi szervezet, alapítvány.
A kitüntetõ cím adományozására

vonatkozó javaslatokat írásban a pol-
gármesterhez kell benyújtani.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevõ nevét;
b) a cím adományozására javasolt

személy nevét, életútját, munkássá-
gát, a cím adományozását megalapo-
zó tényeket.

Fentiek értelmében kérjük, hogy a
kitüntetõ cím adományozására vonat-
kozó javaslataikat írásban 2009. feb-
ruár 16-ig juttassák el a Polgármesteri
Hivatalhoz.

Az „Év Rendõre” cím adományozása Az „Év Tûzoltója” cím adományozása

Takler-nedûk a brit fõvárosban
Egy komoly kísérlet a „ködös Albion” boros bevételére

A nyugati piacok „bevétele”, külö-
nösen az azokon való részesedés
növelése nem egyszerű feladat 
a magyar borászok, a bormarke-
tinggel foglalkozók számára.
Ezen belül is Anglia nagyon 
kemény dió, Amerikáról nem is
szólva.

B. Gy.

A jók közül a legjobbaknak, a csúcs-
borok készítésére specializálódott
borászoknak olykor-olykor megcsil-
lan az egyelõre még az álmok piacán
való megjelenés. A Szekszárd-Villány
közös bormarketing részeként két ot-
tani és egy itteni, szekszárdi pincé-

szet, nevezetesen Taklerék kaptak
sanszot arra, hogy az eddig elhanya-
golhatónak tûnõ tételek után intenzí-
vebben megjelenhessenek a sziget-
országban. Elõször a londoni gasztro-
nómia „nem kispályásnak” számító
sommelier-ei tették tiszteletüket a ne-
vezett két híres borvidéken, a három
pincészetnél, aztán a mieink utaztak
egy délutánt betöltõ útra a ködös Al-
bionba. 

– Angol kapcsolatokkal bíró két
magyar úr, akik egyébként unoka-
testvérek – az egyikõjük kint él, a
másikuk itthon – szervezte ezt a
marketingestét, illetve délutánt –
avatott be a részletekbe Takler And-
rás, a szekszárdi pincészet marketin-

gese. – Úgy gondolták, komolyab-
ban foglalkoznának a magyar borok
bevezetésével, amit mondani sem
kell, hogy nagy örömmel vettünk.
Ilyen szinten még nem volt lehetõsé-
günk megjelenni. 

– Feltételezem, hogy az angol
szakavatottak itteni látogatása
fölöttébb fölcsigázta az önök ér-
deklõdését.

– Fölöttébb így volt. Gondolom,
hogy nem a kötelezõ udvariasság
mondatta azt a Londonban éttermet
mûködtetõ, egyébként francia szár-
mazású sommelier-rel, amikor a
2003-as cabernet franc válogatásun-
kat kóstolta, hogy élete egyik leg-
jobb, önálló borát ismerte meg eb-
bõl a világfajtából. Ebbéli véleménye
csak megerõsítette bennünk azt,
hogy a világfajták közül a külpiaci si-
keresség szempontjából leginkább a
francra kell odafigyelni, a többi
csaknem felejthetõ.

– Eljött a viszontlátogatás ideje,
de milyen hozadékkal?

– Jelzésértékû volt, hogy a délután
háromtól hatig tartó program Lon-
don Moicon-nevû belvárosában, a
Buckingham-palota és St. James
Park közelében található étterem-
ben zajlott, ahol vendéglátóink sze-
rint érkezésünk napján az angol mi-
niszterelnök is megfordult. Termé-
szetesen a magyar tájfajtákkal, a
szekszárdikum-nak is nevezhetõ bo-
rokkal, a kékfrankossal és a kadarká-
val igyekeztünk meggyõzni az ott
megjelenõ garantáltan a csúcsgaszt-
ronómia képviselõit. A találkozót az

egyik jeles angol szakíró vezényelte.
A reflexiók több mint biztatóak vol-
tak. Elérhetjük azt, ami eddig nem
volt jellemzõ az angoloknál: fölkerül-
hetünk néhány fontos étterem ital-
lapjára, és néhány kóstoló pohár
erejéig ajánlják is a borínyencek-
nek. Itt is kiderült, amirõl hallani
szoktunk, hogy a tokajin kívül a ma-
gyar csúcsminõségû borok közül
egyet sem ismernek igazán. Ez a két-
oldalú találkozó, meggyõzõdésem,
nagyban segítette ennek a szemlélet-
nek a megváltoztatását.

– Árban is respektálhatnak ben-
nünket, vagy jóval, akár tíz euró-
val is a francia, spanyol borok
ára alatt kelhettünk el most is?!

– Nem éreztem semmi olyan meg-
nyilvánulást, hogy „Olcsó Jánosok-
nak” néznének bennünket, ami a ha-
gyományos nyugati piacokon azért
elõfordul.

A Takler fiúk, András (jobbról) és Ferenc a sikeres londoni
bemutatkozásra is koccinthatnak a családi pincében

Takler Ferenc
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A kérdéseik nagy többségére
megnyugtató és pozitív választ
kaptak azok a szekszárdiak, akik
részt vettek szerda este az ön-
kormányzat által összehívott, a
városi autóbusz-közlekedés mó-
dosítását taglaló lakossági fóru-
mon.

Fekete László

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház tánc-
termébe meghirdetett beszélgetésre
mintegy kétszázan jöttek el. Zömében
persze olyanok, akik a 2008. augusz-
tus 17-én bevezetett új autóbusz me-
netrenddel nem, vagy részben tudtak
„megbarátkozni”. Horváth István pol-
gármester és dr. Hadházy Ákos képvi-
selõ, a téma önkormányzati felelõse
elõadását követõen õk is javarészt
megnyugtató, pozitív válasszal térhet-
tek haza.

Az új menetrend bevezetése óta el-
telt közel fél évben összegyûlt lakossá-
gi észrevételek és üzemeltetési tapasz-
talatok összegzése megtörtént. A 30
éves rendszer átalakításáról pozitív és
negatív vélemények egyaránt érkez-
tek, továbbá sok konkrét javaslat is el-
jutott az önkormányzathoz, amelye-
ket a szakemberek – lehetõség szerint
– beépítettek a rendszerbe.

A tervezés során alapvetõ célként
tûzték ki, hogy a felmerült problémá-
kat úgy kezeljék, hogy az új rendszer
pozitív, kedvezõ fogadtatásra talált
elemei – mint az ütemes menetrend,
a megnövelt járatsûrûség, vagy az ösz-
szehangoltság – ne sérüljenek.

Mint azt Horváth István polgármes-
ter bevezetõjében elmondta: akadnak
olyan vonalak, járatok, amelyek beve-
zetésük óta rendkívül sikeresek, va-
gyis sokak megelégedésére látják el
feladatukat. Ilyen például az autóbusz-
állomás és Hosszú-völgy között közle-
kedõ 1-es járat, az állomástól a Kadar-
ka utcán át Palánkig közlekedõ 2-es, a
Bottyán-hegyen lakók életét meg-
könnyítõ 4-es, vagy a korábbi 10-es já-
rat útvonalán közlekedõ, immár az
ipartelep területét is „behálózó” 7-es
vonal. Ezek továbbra is változatlan út-
vonalon, az indulási idõk minimális
korrekciójával közlekednek majd.

Néhány járat esetében szükség volt
a módosításra, hogy az utazóközön-
ség nagyobb részének igényeihez iga-
zítsák azokat. Így történt ez például az

5-ös járat esetében, amely az elmúlt
években megszokottak szerint a
Csötönyi-völgybõl az autóbusz-állo-
másig közlekedik majd. Némiképp rö-
videbb menetidõvel számolhatnak ez-
tán a 6-os vonalán utazók, ugyanis a
Tót-völgybõl induló járat a Csatári to-
rok után nem megy fel az Alisca utcá-
ra, hanem a korábbiak szerint a fõut-
cán jut el a városközpontba, majd az
állomásra. A tervek szerint lesz majd
egy 6Y jelû járat is, amely érinti a Bé-
la király teret, s ezzel a misére járást
könnyíti meg.

Újdonság, hogy a 8-as és 8A jelzésû
buszok egyik végállomása ezután nem
a Tesco-nál, hanem az Árnyas utcában
lesz, a város másik végén viszont egé-
szen Palánkig közlekednek, ezzel segít-
ve az ott lakó családok és a középisko-

lába járó diákok utazását. A 89-es járat
hurokvonal jellege megszûnik, vagyis
a Tesco irányába is a Kadarka utcán át
közlekednek. A 6-os járat útvonal-mó-
dosítása kapacitáskiesést okoz az
Alisca lakótelep környékén, ezért a 9-
es (9Y) és a 98-as buszok a jövõben az
Alisca utca-Május 1. utca érintésével
közlekednek. Utóbbira reagálva Tóthi
János, a körzet MSZP-s képviselõje örö-
mét fejezte ki, hogy három évtized el-
teltével végre az 5. számú iskola felett
lakók is átszállás nélkül juthatnak el
például az újvárosi temetõhöz.

Dr. Hadházy Ákos megerõsítette: a
fórumon elhangzott újabb kéréseket,
észrevételeket, javaslatokat is meg-
vizsgálják, s ha lehetséges, beépítik a
várhatóan február végén, március ele-
jén induló új menetrendbe. A képvi-
selõ hangsúlyozta: nagy figyelmet for-
dítanak a jövõben arra is, hogy a jára-
tok indulása-érkezése pontosabban
igazodjon a munkakezdésekhez és
befejezésekhez, az iskolakezdéshez és
befejezésekhez, illetve a misékhez, is-
tentiszteletekhez. Fontos az átszállá-
sok pontosabb összehangolása is,
amihez a várhatóan áprilisban beve-
zetésre kerülõ GPS-rendszer nyújt
majd megfelelõ technikai hátteret.
Ahhoz, hogy a forgalmasabb busz-
megállókban várakozók ne legyenek
kitéve az idõjárás viszontagságainak,
kilenc új esõbeálló felállítása szolgál
megoldásként, amelyeket ugyancsak
tavasszal állítanak fel.

Az új menetrendet – a korábbiak-
nak megfelelõen – lapunk melléklet-
ben közli majd.

Megnyugtató válaszok a kérdésekre
Széleskörû támogatást kapott az új, módosított buszmenetrend tervezete
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Hamarosan a központban található buszmegállóban várakozókat
is esõbeálló védi majd a csapadék ellen

Üdülési csekk: bõvül a szolgáltatás
Egyre többen kedvelik az adó- és járulékmentes szolgáltatást

Szokásos éves sajtótájékoztató-
ját tartotta Szekszárdon a Ma-
gyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
(MNÜA).

n Nagy jelentõsége van annak, hogy
rendszeresen ellátogatnak a megye-
székhelyekre, hogy a sajtón keresztül is
tájékoztassák a cégeket, vállalkozókat
és a lakosságot a kedvezményes üdülé-
si csekk felhasználásával kapcsolatban,
valamint az új szolgáltatásokról, a csekk
bõvülõ felhasználhatóságáról. (Az
utóbbi nyolcról – például felnõttkép-
zés finanszírozás, autópálya-matrica,
mozijegy vásárlása, sétarepülés és la-
kókocsi-kölcsönzés – már értesülhet-
tek lapunkból az olvasók.)

Szabó Béla, az alapítvány ügyvezetõ
igazgatója elmondta, hogy az üdülési
csekk névre szóló, készpénzt kímélõ
fizetési eszköz, amit a kiállításától szá-

mított egy évig lehet felhasználni. A
személyi jövedelemadó törvény ren-
delkezése szerint a kifizetõ és a fel-
használó személy számára a minimál-
bér mértékéig, idén 71 500 forintig
adó- és járulékmentes az üdülési
csekk juttatása.

Arra kérdésre, hogy ki kaphat adó-
kedvezményes üdülésre csekket, Sza-
bó Béla sorolta: a munkavállalók, szö-
vetkezeti tagok, szakszervezeti tagok,
nyugdíjasok, gazdasági társaságok
személyes közremûködõ tagjai, s
mindezek közeli hozzátartozói, vala-
mint szakképzõ iskolák tanulói és a
MNÜA pályázatai alapján a szociáli-
san rászorulók.

A szociális rászorultság alapján a
következõképpen lehet üdülési
csekkhez jutni: amennyiben az egyén
saját maga nem tudja biztosítani élet-
minõsége javítását, akkor elsõsorban

a családjától, majd jelenlegi, vagy ko-
rábbi munkahelyétõl, illetve tágabb
környezetétõl – például az önkor-
mányzattól várhat segítséget. Ameny-
nyiben a felsoroltak nem tudják meg-
oldani a segítséget, akkor a civil szer-
vezetek – többek között a MNÜA – tá-
mogatására számíthatnak. A részle-
tekrõl bõvebb információt található a
www.udulesicsekk.hu internetes por-
tálon.

A közhasznú tevékenységet ellátó
civil szervezetet, a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítványt 1992-ben hozta
létre a kormány és hat szakszervezeti
konföderáció. Azóta egyre nõ a nép-
szerûsége, és bõvül a felhasználási kö-
re. Az üdülési csekk révén egyre töb-
ben tudnak támogatott módon pi-
henni, feltöltõdni, kikapcsolódni,
sportolni, vagyis teljesebb életet élni.

- hm -

Segítenek, ha igénylik

A vakok és gyengénlátók egyesü-
letébõl néhányan részt vettek szo-
ciális munkás képzésen, és szíve-
sen segítenének ellenszolgáltatás
nélkül bevásárlásnál, templomba
kísérésnél, más feladatoknál rászo-
ruló embereknek. Aki igényt tart
rá, keresse Varga Évát a 06/30-
608-8813-as telefonszámon, vagy
kérését jelezze a plébánián.

Új lovagokat avatnak
Február 21-én tartják a fõiskola au-
lájában az Alisca Borrend bálját. A
köszöntõt ezúttal is a borrend kró-
nikása, dr. Töttõs Gábor tartja. A
vacsora elõtt megkóstolhatják az
érdeklõdõk Konyári János, a
2008-as év bortermelõjének bora-
it, melyet az új borrendi tagok ava-
tása követ. Idén meglepetésként
két pálinkakészítõt és egy borászt
fogadnak be maguk közé.

HÍRSÁV



Dörner György „Optimistán bele a
reménytelenségbe” című önálló
estjét kínálta a közönség számá-
ra a Léleképítő előadás-sorozatán
februárban. A dr. Tóth Csaba Atti-
la vendégeként Szekszárdra érke-
zett színművész az eredetileg Bu-
bik Istvánnal közösen indított elő-
adóestjét hétfőn a Babits szín-
háztermében tartotta meg.

Kosztolányi Péter

„Egy Beatrice-dalban szerepel ez a sor,
így csak miután Nagy Ferótól megkér-
deztem, nem tekinti-e plágiumnak, ha
felhasználom, adtam ezt a címet az elõ-
adóestnek” – fogalmazott a házigazda
kérdésére Dörner György, majd hozzá-
tette, hogy ez a kifejezés tükrözi a mai
magyar valóságot: optimistának kell
lenni, bár tudjuk, milyen reménytelen
a helyzet. Ma nem lehet tervezni, és ez
látszik is az emberek élethez való vi-
szonyában. „Mindenkinek minden
mindegy.”

A beszélgetéssel indult esten a szí-
nész beszélt saját kárpátaljai gyökere-
irõl, motoros látogatásairól Csíksom-
lyóra, továbbá szót ejtett az izraeli-pa-
lesztin viszályról, s rámutatott: az em-
berek félnek kimondani a zsidó szót.
„Már az izraeli is necces” – húzta alá.
„Most már azt sem szabad mondani,
hogy cigány. Ennyire hátrafelé halad a
világ? A demokrácia azt jelenti, hogy
egyre szûkülünk? És nemcsak etimo-
lógiailag, hanem agyilag is, hiszen
nyelvében él a nemzet: ha feláldozzuk
nyelvünket, feláldozzuk agyunkat is.”

Kurultaj. A közép-ázsiai nyelvekben
e szóval nevezik meg a törzsi gyûlést.
Tavaly került megrendezésre a ka-
zahsztáni madjar törzs és a magyaror-
szági magyarság második találkozója. A
kurultajról készített film narrációjára
is Dörnert kérték fel, aki ezzel össze-

függésben elmondta: a munka nagy
örömet jelentett neki. Felidézte benne
a tûz mellett ülõk önfeledt, idõtlen bol-
dogságát. Itt az ideje – vélekedett – más
dimenziókat megnyitni az ember szí-
vében: „mert mi, magyarok már kicsit
félünk itt a hazánkban; elfordultunk az
élettõl, a szellemtõl.”

A már addig is közbe-közbeszúrt
versek az est végén végképp átvették
a fõszerepet. Dörner kiváló elõadásá-
ban Petõfi, Arany, Kölcsey verseit hall-
hatta a lelkes közönség, s elhangoztak
még Weöres, Wass és Döbrentei köl-
teményei, továbbá csángó magyar da-
lok és – Szekszárdon lévén – egy bor-
dal is. A költõ, mutatott rá Dörner, he-
lyettünk fogalmazza meg a gondolata-
inkat, ezért a verseknek sem az álpá-
tosz, sem más torzítás nem használ,
csakis az õszinteség. A mai Európá-
ban, hangsúlyozta a színmûvész, ez
igen fontos, hiszen semmi nem az,
aminek látszik: „E 241? Mi azt mond-
juk rá: Túró Rudi.”
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Elõjegyzett járó-
és fekvõbetegek

figyelmébe!
Kérjük azon betegeinket, akiknek
fekvõbeteg-ellátásra elõjegyzési idõ-
pontjuk van, hogy ha influenzás tü-
neteket észlelnek magukon, ne ke-
ressék fel személyesen a kórházat,
hanem a tervezett felvételi idõpont
elõtt telefonon jelezzék ezt az adott
osztálynak, ahol új idõpontot kap-
nak. Influenzás betegeken a várha-
tó szövõdmények magasabb aránya
miatt csak sürgõs mûtéteket és ke-
zeléseket végzünk.

Ugyancsak kérjük azon járó-
betegeinket, akiket szakorvosi ellá-
tásra jegyeztek elõ, de influenzásak
lettek, hogy a fertõzések terjedésé-
nek megakadályozása érdekében a
tünetek elmúlása után telefonon
keressék azt a szakrendelõt, ahová
a beutalójuk szólt. Õk soron kívü-
li új idõpontot fognak kapni.

Dr. Muth Lajos 
fõigazgató fõorvos

TMÖK Balassa János Kórháza

Optimistán és reménytelenül
Dörner György színmûvész önálló estje a Léleképítõ sorozatban

Dörner György
1953-ban, Budapesten született.
A Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán 1979-ben végzett. Elõbb a Nemzeti,
majd a Katona, utóbb a Radnóti Színház társulatának tagja, 1989-tõl szabad-
foglalkozású színmûvész.
Több ízben magkapta a Színikritikusok díját; munkásságát 1999-ben Érde-
mes mûvész díjjal ismerték el.
Sokat szinkronizál: többek között õ Bruce Willis, Eddie Murphy, Michael
Douglas és Mel Gibson magyar hangja.
Olyan filmek fûzõdnek a nevéhez, mint a Rosszemberek (1979), az Uramis-
ten (1984), az Isten hátrafelé megy (1991), vagy A Rózsa vére (1998). 
Legújabban a Sorsvonalak (Thelomeris) címû sci-fi fõszerepében látható.

Ha feláldozzuk nyelvünket, fel-
áldozzuk agyunkat is
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Munkácsy-premier Szekszárdon
Új képpel és március 22-ig várja a látogatókat a kiállítás a Mûvészetek Házában

Kedden délután a Művészetek
Házában – óriási sajtóérdeklő-
dés mellett – mutatta be Pákh
Imre azt a dedikált, Férfiportré
címet viselő Munkácsy-alkotást,
amit most láthat először a nagy-
közönség.

V. Horváth Mária 

A hivatalos bemutató elõtt az ország
legnevesebb Munkácsy-szakértõi is
„igent” mondtak a festmény eredetére,
így a szakma hivatalosan is beiktatta a
azt Munkácsy Mihály életmûvébe, tu-
lajdonosa pedig az országjáró kiállítás
képei közé. Ezek többsége – most már
35 – a mûgyûjtõ tulajdonában van, né-
hányat a Magyar Nemzeti Galériából, il-
letve a békéscsabai Munkácsy Múze-
umból kölcsönöztek. 

Horváth István polgármester kö-
szöntõje után számunkra eddig isme-
retlen oldaláról mutatkozott be. Re-
mek riporterként tette fel kérdéseit a
legnagyobb magánkézben levõ Mun-
kácsy-gyûjtemény tulajdonosának,
melyekre a munkácsi születésû Pákh
Imre készséggel válaszolt, sõt a szak-
mai indíttatású felvetésekre titkokat
is elárult.

Miközben munkatársai behozták,
majd kibontották csomagolásából a
képet, melyet aztán Horváth István-
nal közösen elhelyezett egy festõállvá-
nyon, kiderült, hogy a New Yorkban
élõ gyûjtõ fegyveres õr kíséretében
személyesen, gépkocsival hozta le
Szekszárdra a 64x50 cm-es, Mun-
kácsy ismert portréi közül is kiemel-
kedõ képet. Pákh Imre megjegyezte, a
visszaútra már nem vállalkozna. A
„Munkácsy-képek Amerikából” címû
kiállítás egyébként március 22-ig lát-
ható Szekszárdon, azt követõen Gyõr-
be utazik.

Pákh Imre Munkácsy-gyûjteménye
az elmúlt esztendõben három alko-
tással – egyikük a Férfiportré – gyara-
podott, közülük kettõ korábban a
szakértõk elõtt is ismeretlen volt. A
mûvész e portrét 1880 körül festette
egyik közeli barátjáról, a zenetörté-
nész Julien Adolfról, s neki is dedikál-
ta, hasonlóan egy önarcképhez, ami a
Magyar Nemzeti Galériában látható.
A barátok feltehetõen közel laktak
egymáshoz, és gyakran találkoztak –
említette Pákh Imre. Ezt az is alátá-
masztja, hogy a feldolgozás alatt álló
ezres nagyságrendû Munkácsy-leve-
lezésben nem találkozunk Julien
Adolf nevével.

A kép tulajdonosa kitért arra is,
hogy a Férfiportré egy francia kisvá-
ros aukciós házában került kalapács
alá, ott csapott le rá egy „szemfüles
magyar galériatulajdonos”, s késõbb

tõle vásárolta meg Pákh Imre a 30 mil-
liós biztosítási díj többszöröséért. A
mûgyûjtõ megjegyezte: azért alacso-
nyabb a biztosítási összeg, mert a kiál-
lításon szereplõ, mintegy négymilli-
árd forint értékû képek biztosítását
nem akarta jelentõs mértékben nö-
velni. Pákh Imre szerint a most kiállí-
tott alkotásnak valószínûleg õ a har-
madik tulajdonosa.

A polgármester kérdésére a mû-
gyûjtõ az emeleten látható nagymére-
tû „Apa születésnapja” címû fest-
ményhez kalauzolta a sajtó képviselõ-
it. Elmondta, hogy amikor tudomást
szerzett e festmény aukciójáról, távol-
létében ügyvédjét bízta meg a licitá-
lással. Természetesen közölte vele a
vételár maximális összegét. Pákh leg-
nagyobb sajnálatára az általa megje-

löltnél magasabb áron kelt el az alko-
tás, s egy dúsgazdag vállalkozó tulajdo-
nába került. Pákh Imre hozzátette, ha
õ ott lehetett volna, biztosan elragad-
tatta volna magát, s emelt volna a té-
ten. A képrõl való „lemondás” keserû-
sége akkor oldódott, amikor a pár év
múltán a csõdbe ment vállalkozó el-
adásra kínálta a festményt. Ekkor vet-
te meg Pákh Imre, igaz, a korábbinak
közel dupláját fizette ki érte.

Közismert, hogy Munkácsyt is elõ-
szeretettel hamisítják. Pákh Imre „be-
ismerteö, õ maga is vásárolt már négy
– tökéletesen szignált – hamisítványt,
de szerencséjére hármat már sikerült
visszaadnia. Közülük az egyik Pákh fe-
leségének kedvenc festménye volt, s
házukban évekig elõkelõ helyet fog-
lalt el. A feleség nagyon elkeseredett,
amikor párja visszavitte a képet az
aukciós házba. Az asszony évekig tar-
tó szomorúsága láttán a Munkácsy-
gyûjtõ kutatni kezdett a hamisított
kép után. Végül rálelt egy – szintén –
aukciós házban, amint összetekerve
feküdt az egyik alsó polcon. Így a ha-
misítvány visszakerülhetett a hajdani
igen szép és drága keretébe.

A festménypremiert követõen va-
lóságos tömeg várakozott a Mûvésze-
tek Háza földszintjén, illetve bejára-
tánál. Mint megtudtuk, a november
26-án nyílt tárlat képeiben eddig kö-
zel nyolcezren gyönyörködtek. E
szám mostantól bizonyára megug-
rik, hiszen igen sokan az új kép be-
mutatója utánra tervezték a kiállítás
megtekintését.

Pákh Imre a sajtó képviselõinek „beismerte”: maga is vásárolt már Munkácsy-hamisítványt

Minden kép egy tükör
Munkácsy Mihály mûvészetének, képeinek egyik legszakavatottabb ismerõje
hazánkban dr. Bakos Zsuzsanna. A Magyar Nemzeti Galéria fõosztályvezetõ-
je, aki a szekszárdi tárlat megnyitóján is beavatta a közönséget a kiváló mû-
vész pályájába, az egyike volt annak a három szakértõnek, akik minden két-

séget kizárólag megállapították: valóban egy - eddig is-
meretlen - Munkácsy-képpel van dolgunk.
Lapunk kérdésére dr. Bakó Zsuzsanna elmondta, hogy
a nagyközönség számára elõször városunkban látható
Férfiportré a kései portrék, az akadémikus jellegû képek
közé sorolható, jelentõs alkotás, amely feltehetõen az
1880-as évek második felében keletkezett. Arra a felve-
tésre, hogy miként lehet egyértelmûen kijelenteni egy
Munkácsynak tulajdonított festményrõl, hogy az valóban
a világhírû mûvész keze nyomát viseli a mûvészettörté-

nész elmondta: ismerni kell Munkácsy munkásságát. A festési stílus, az
ecsetkezelés, a portré beállítása, a fények használata egyaránt árulkodó lehet
egy szakembernek, s aztán ott van még a technikai elemzés lehetõsége is.
„Minden kép egy tükör” – mondta dr. Bakó Zsuzsanna.
A fõosztályvezetõ asszonytól megtudtuk, hogy a Munkácsy Mihálynak tulajdo-
nított közel 600 kép mintegy harmadáról nem tudni bizonyossággal. Nagyon
sok, különösen a szalonképek „sorozatból” származó alkotás lehet még ma-
gánkézben, hiszen ezek megrendelésre készültek, vagy közvetlenül a mûte-
rembõl keltek el. Miként a most kiállított Férfiportré, úgy folyamatosan további
képek kerülhetnek elõ a világ minden tájáról. F. L.

Dr. Bakó Zsuzsanna
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Hónapok óta válság van, s már
hónaljig, sőt nyakig ülünk benne,
miközben egyáltalán nem érez-
zük úgy: kevesebbet dolgoznánk,
mint korábban – kezdte az Echo
Tv népszerű szerkesztő-műsorve-
zetője, Bayer Zsolt az ország álla-
potának kivesézését.

Gyimóthy Levente

Az országjáró Korrek-Túra sorozat
szekszárdi állomásán az érdeklõdõk
csordultig megtöltötték a Garay gim-
názium dísztermét, ahol Bayer Zsolt
mellett Stefka István, a Magyar Hírlap
fõszerkesztõje vállalkozott helyzet-
elemzésre. A házigazdák részérõl dr.
Pálos Miklós, a megyei közgyûlés alel-
nöke és Horváth István polgármester
csatlakozott a beszélgetéshez. Az est
háziasszonya, Endrei Katalin (Fidesz-
KDNP) országgyûlési képviselõ, a nõi
tagozat országos elnökségének tagja
volt, aki a balliberális médiáról szólva
nyitotta meg az estet. Endrei szerint
Napóleon örülne a legjobban egy
ilyen típusú médiának, mert „ha a ba-
los kereskedelmi televíziókon múlna,
még mindig senki nem tudna a water-
looi vereségérõl.” Stefka István, az
Echo Tv híradójának korábbi szerkesz-
tõje elmondta, milyen változásokon
ment keresztül a Magyar Hírlap, míg
polgári értékrendûvé vált. Hangsú-
lyozta, lapjuk az elmúlt hónapban szí-
nesebb, nagyobb terjedelmû lett, s az
ország elismert újságíróit gyûjtötték
maguk köré, akik az igazságot kutat-
ják, s vetik papírra.

„Egyre többet kell gürcölni, mivel
a nyugati civilizáció fenntartói és a
multicégek egyre több munkaórát

követelnek mindenkitõl” – hangsú-
lyozta már Bayer Zsolt. Figyelmezte-
tett: a nagy nyugati cégek mennyire
nem veszi emberszámba foglalkozta-
tottjaikat, s e tendencia a multik
megjelenésével sajnos Magyarorszá-
got is elérte. Láthatóan nem szívelik
például, ha valaki megbetegszik, s
szeretnék, hogy lehetõleg 68 éves ko-
ráig dolgozzon a munkavállaló, aztán
– ahogy az újságíró fogalmazott –
„rögtön nyugdíjba vonulása után tá-
vozzon az élõk sorából, hogy ne kell-
jen utána TB-járulékot se fizetni”. At-
tól, hogy kevesen születnek, vagy ha
éppen esetleg többen lennénk, még
nem függ életszínvonalunk! – muta-
tott rá egy téves megállapításra.

Bayer kiemelte: Orbán Viktor szavai
a világválság okainak kapcsán, Ba-
rack Obama új amerikai elnök beik-
tatásának napján is visszaköszöntek,
mikor az elnök szintén a mérhetet-
len önzésrõl és kapzsiságról beszélt.
Ennek okán bizonyos körök Orbánt
rögtön rasszistának állították be,
Obama ugyanezen szavairól viszont
már hallgattak.

Bayer Zsolt szerint napjainkban el-
tûntek a jóléti államok, melyek az em-
berek létbiztonságát nagyrészt garan-
tálták. Vérforralónak nevezte Gyur-
csány Ferenc kijelentését, miszerint
„szokjunk le a kádári nosztalgiáról”.
Bayer úgy gondolja, egy „hazug és hi-
teltelen milliárdos” ebbéli megnyilvá-

nulása, aki nagyrészt az egykori álla-
mi tulajdonok olcsó felvásárlásából
szerezte vagyonát, minden határon
túlmegy. Az Echo Tv közismert újság-
írója szerint a miniszterelnökhöz ké-
pest Horn Gyula vagy éppen
Meggyesy Péter is a Felsõházban fog-
lalhatna helyet.

Bayer a magyar gazdákat nyomorí-
tó uniós szabályokról szólva elmond-
ta: Burgenlandban kifõzheti törköly-
pálinkáját az ott élõ gazda, bármiféle
büntetés kiszabása nélkül, s az alpesi
legelõkön is engedélyezett még a ház-
nál történõ marhavágás. Döbbenetes
szerinte az is, hogy itthon a multik ön-
költségi ár alatt vásárolják fel a tejet a
magyar gazdától, s ugyanezen áruház-
láncok rejtett kamerákkal figyelik éh-
bérért foglalkoztatott dolgozóikat, és
megszabják, mikor távozhatnak mun-
kásaik a mellékhelyiségbe.

Lapunk kérdésére Bayer Zsolt el-
mondta: az MDF farizeus módon úgy
tesz, mintha támogatná az elõreho-
zott választásokat azzal a „boldog tu-
dattal”, hogy az SZDSZ úgyis ellenezni
fogja azt. Ez alatt – a közvélemény-ku-
tatások alapján – nyilván õk is érzik,
hogy egy esetleges elõrehozott válasz-
tásnál esélyük se lenne a parlamentbe
jutáshoz. Az ellenzék az alkotmányos
berendezkedés és a közjog alapján
már minden eszközt felhasznált. Ami
ezen túl van, az már a nemzet dolga...
Bayer Zsolt ezzel kapcsolatban bízik a
mihamarabbi változásban. Az újságíró
úgy gondolja, óriási a magyar értelmi-
ség felelõssége: az õszödi beszéd után
ki kellett volna állnia, visszautasítva
mindazt, ami ott elhangzott, utat mu-
tatva egyben a miniszterelnök és kor-
mánya távozásának.

A magyar értelmiség felelõssége
Telt ház elõtt zajlott a szekszárdi Korrek-Túra Bayer Zsolttal és Stefka Istvánnal

Stefka István, a Magyar Hírlap fõszerkesztõjének megjegyzéseit
hallgatja Bayer Zsolt újságíró (balról), Endrei Katalin országgyûlé-
si képviselõ és Horváth István polgármester

Bé

A „B”-vel való találkozás nem kuriózum, nem mági-
át idézõ misztikum, nem ad ámulatra okot, s még
csak nem is különleges alkalom. A sajtó nem szalad
össze, s a híradó sem jelentkezik drámai s azonnali
megdöbbenést sürgetõ külön kiadással. „B” közelébe
kerülni nem kiváltság, nem kíván kiemelkedõ képes-
séget, különös szerencsét, varázslatos véletlent. A ter-
mészetesség ízetlen, észrevétlen zamatával a szánk-
ban történik meg velünk nap mint nap, percrõl perc-
re. Hiánya elképzelhetetlen, jelenléte s a kapcsolat ve-
le, mint sziklába kövesedett ezeréves csigaház, elvá-
laszthatatlan kelléke, kikerülhetetlen rutinja min-
dennapjainknak. 
Ezúttal is úgy találkozunk, mint általában, szimbió-
zisra ítélt mivoltunkban, mégis másképp. Most külö-
nös gonddal figyelem õt, gondolkodtat. Alakja a
múltnak egyenes hátával gerinces jellemének emlé-
két üzeni, a jövõt egészen a törzse alján kerekedõ, te-
kintélyre éhes pocakja köszönti. Lám, hogy megfér
egymás mellett a meghajlást nem tûrõ szigorú egye-
nesség, s a merevséget minden ízében hárító göndör

kacajt idézõ vidámság, bohóság, s a kerekedõ for-
mákban rejlõ melegszívû jóság.
„B”-t nem kell szóra bírni, az arcképét sejtetõ csend-
élet is beszédes dísze volna a falnak, lénye, jelene, jö-
võje, s múltja a szó. A cseperedõ kis „b”-t pólya helyett
szavak ringatták, szavak ölelõ karjában barátkozik
a nagyok világával, s szavak ígéretében rejlik nyu-
galmat adó halhatatlan jövõképe is.
Mediterrán származása, ógörög õseinek emléke már
rég a feledés martalékaivá lettek, pedig „B” élete el-
képzelhetetlen, s léte értelmetlen 41 édestestvére nél-
kül. Õ maga hamar érkezett, rögtön az elsõ után, s a
második hely azóta is, mint enyvvel felnyalt bélyeg,
úgy kíséri az életét. Az ezüstérem fénye csak látszólag
öröm és mámor, „B” tudja, s érzi, hogy a napon, ha
forgatod, csak az arany csillog igazán. Az örök vesz-
tes második bánata s a csalódottság fanyar íze kese-
ríti édeset óhajtó kerekded pocakját nap, mint nap. 
Holott büszkeség és méltóság kövezhetné délutáni sé-
táját A-ból B-be, s emelt fõvel tekinthetne a hosszan
kígyózó várakozókra háta mögé, az ABC-ben sor-
ban állva szabad perceiben. Hiszen mivé lenne az
emberiség, életünk és vérünk egy csoportja „B” nél-

kül?! Miként õriznénk vitaminnal felfegyverzett
egészségünk „B”-t nélkülözve?! Mi értelme lenne az A
próbának, ha nincsen B? Hová járna okosodni az a
sok kis cserfes 6 éves, aki már nem fért be az 1.a osz-
tályba? Vajon mit szólnának a belgák, ha egyszeri-
ben csak elvesztenék dédelgetett felségjelüket, a „B”-t,
s Európa fõvárosa, Brüsszel a Rüsszel nevet viselné?!
Vajon éppoly álomszép volna-e „B” nélkül Arbados és
Ali? Mi lenne az áruházak polcain az „A” rizzsel „B”
nélküli csendes magányban? Mivé lenne egy foci-
meccs a futball drukkerek krémje, a B-közép eleven
léte nélkül? S minek lenne nagyon is ki a négy kere-
ke, ha nem épp a Mercedes B-osztálynak?! Lehetnénk-
e egyáltalán igazán boldogok valaha, „B” nélkül?
Hiányozna, ha nem volna. Szelleme ott van minden-
ben, a borban, a Balatonban, egy újszülött babában,
egy csinos barnában, a hátsó udvari baromfiban, a
bárány bégetésben, egy bukott balfékben, egy baráti
beszélgetésben, a baloldalban s a jobban. 
Más volna az élet „B” nélkül. Hiába kínálják helyette
hivalkodó formás külsejüket A, C, D, G, T vagy éppen
Z… 
„B” csak egy van!  /B. E. alias Benkõ Eszter/
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A Civil Szervezetek Napján, feb-
ruár 2-án harmadik alkalommal
adták át a Tolna Megyei Közgyű-
lés által alapított Az Év Tolna Me-
gyei Civil Szervezete, valamint a
Bazsonyi Arany Mecénás Díjakat. 

Sas Erzsébet 

A vármegyeháza díszterme zsúfolá-
sig megtelt a pályázatot benyújtott
civil szervezetek képviselõivel, ér-
deklõdõkkel, a sajtó munkatársaival.
A díjátadást tartalmas mûsor vezette
fel, amelyen elsõként Rákóczi Szilvi-
ának, a Tamási Dalszínház növendé-
kének elõadásában hangzott el az
Emberek Együttes „Tábortûz” és
Bródy János „Mit tehetnék érted?” cí-
mû dala, óriási sikerre.

Dr. Puskás Imre, a megyei önkor-
mányzat közgyûlésének elnöke ün-
nepi beszédében közvetlen és meg-
hitt szavakkal köszöntötte a civil
szervezetek résztvevõit, akik az ala-
pítók örömére évrõl évre egyre na-
gyobb számban mérettetik meg ma-
gukat e nemes díjért.

„A pályázatok arról szólnak, hogy
társadalmi lények vagyunk, képesek
arra, hogy tudásunkat, képességein-
ket mások tudásával kiegészítsük,
és segíteni tudjunk egymáson. Az
összefogás, a közösség érzése a leg-
fontosabb, s a pályázók közül van-
nak, akik egy kisebb, s akadnak,
akik nagyobb közösség, akár egy
egész falu érdekében dolgoznak” –
mondta többek között dr. Puskás
Imre. Az ünnepi mûsort a Csurgó
Zenekar Rábaközi dallamokkal foly-
tatta, de nem hiányozhattak a

Bartina Egyesület táncosai sem:
Sipos Gergõ, illetve a Tóth Klára-
Csige András kettõs tánca emelte az
ünnep fényét.

Baky Péter festõmûvész, a pályá-
zatokat elbíráló bizottság elnöke
értékelésében elmondta, hogy a be-
érkezett 47 pályázat nagyon válto-
zatos volt. Mennyiségüket és tartal-
mukat tekintve a pályázó civil szer-
veztek különbözõsége miatt termé-
szetesen mások, viszont igényessé-

güket, a célt, amiért ezek a szerve-
zetek dolgoznak, hasonlóak. Éppen
ezért nehéz volt a bizottság dönté-
se, mert szinte minden pályázó
szervezet munkája olyan értéket
képvisel, amely kisebb és nagyobb
közösségek számára rendkívül fon-
tos. A mecénásokat, a kis és nagy-
vállalkozókat, akik pedig fontosnak
tartják a civil szervezetek mûködé-
sét, támogatják azokat, szintén elis-
merés illeti. 

A díjak átadása elõtt, minden díja-
zott civil szervezet munkásságát,
pályázatukban leírt eredményeiket,
tevékenységüket ismertette az ün-
nepi mûsor vezetõje, Finta Viktor.
Különdíjat és a vele járó 50 ezer fo-
rintos pénzjutalmat három szerve-
zet vehetett át dr. Puskás Imrétõl és
Baky Pétertõl. A Magyar Madártani
Egyesület 28. számú Dombóvári
Csoportja nevében Nagy Sándor, a
szervezet vezetõje, a Regölyi Nép-
dalkórus képviseletében Kovács Jó-
zsef, a kórus vezetõje, valamint a
szekszárdi Senior Atlétikai Club ne-
vében Török Sándorné, az egyesület
vezetõje.

Az Év Tolna Megyei Civil Szerve-
zete díjat a „Segíts rajtam!” Hátrá-
nyos Helyzetûekért Alapítvány
nyerte el. Az elismerést és a vele já-
ró 100 ezer Ft-ot a szervezet vezetõ-
je, Keszthelyi Krisztina vette át.

A Bazsonyi Arany Mecénás Díjat
2009-ben a jelölõ szervezetek aján-
lása alapján – tisztelegve annak ala-
pítója, a mindig önzetlen Pálinkás
Csaba emléke elõtt – a Rádió Antritt
nyerte el. A díjat Pálinkásné Jantner
Jolán vette át.

A folytatásban kedves és megha-
tó pillanatoknak lehettek tanúi a
résztvevõk. Idén elõször egy mecé-
nás különdíj is átadásra került:
Matók Lajosné önzetlen segítség-
nyújtásával érdemelte ki az elisme-
rést, amiért szerény nyugdíjából
rendszeresen támogatja a „Segíts
rajtam” Alapítványt. Dr. Puskás Im-
re egy csokor virággal köszönte
meg a nagylelkû és példaértékû se-
gítséget.

A közösségi munkát ismerték el
A „Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetûekért Alapítvány az Év Tolna Megyei Civil Szervezete

Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete elismerést A „Segíts Rajtam!”
alapítvány nevében Keszthelyi Krisztina vette át dr. Puskás Imrétõl

A Bazsonyi Arany Mecénás Díjat ezúttal a Rádió Antritt érdemelte
ki. Az elismerést Pálinkásné Jantner Jolán stúdióvezetõ vette át

Különdíjat vehetett át a megyei közgyûlés elnökétõl Török
Sándorné, a szekszárdi Senior Atlétikai Club vezetõje
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Közös feladat a védelem
Együttmûködés kell a lakosság érdekében

■ A létfontosságú infrastruktúrát mû-
ködtetõ vállalkozók, a helyi hatóságok
és az önkormányzatok együttmûködé-
se, valamint tudatos tervezés szüksé-
ges ahhoz, hogy a lakosság létfenntar-
tása és a gazdaság mûködése zavarta-
lan legyen.

Ezt állapították meg azon a konfe-
rencián, amelyet a megyei védelmi bi-
zottság szervezésében tartottak csü-
törtökön Szekszárdon. Az ügy fontos-
ságát jelzik az utóbbi hetek történé-
sei, például a zalai áramszünet, vagy a
fél országot érintõ internetkábel-
átvágás. A témával kapcsolatban tar-
tott elõadást Német Ferenc, a Vagyon-
védelmi és Magánnyomozói Kamara
elnöke, aki a kritikus infrastruktúra

civil biztonságvédelmérõl beszélt.
Hangsúlyozta, a civil szolgáltatók a jö-
võben a mostaninál is nagyobb mér-
tékben támogathatják és segíthetik a
biztonságvédelmet.

Nagy Zoltán, a megyei védelmi bi-
zottság titkára elmondta, az infrast-
ruktúrát mûködtetõ gazdálkodó szer-
vek és szolgáltatók, az önkormányza-
tok, valamint a rendvédelmi szervek
képviselõit hívták meg a találkozóra.
Nagyon fontos, hogy megtalálják az
együttmûködés, a kommunikáció le-
hetõségeit és felmérjék azokat a koc-
kázati tényezõket, amelyek fokozott
figyelmet érdemelnek a zavartalan
mûködés szempontjából.

V. M. Dr. Kovács Zoltán rendõr ezredes elõadását hallgatja a közönség

Kovács Tibor
szimbolikus világa

Szombathelyen
Január 31-én Szombathelyen, az Oladi
Ifjúsági Centrum galériájában nyitotta
meg kapuit Kovács Tibor festõmûvész
kiállítása. A szekszárdi mûvész alkotá-
sait Torjay Valter mûvészettörténész
ajánlotta a látogatók figyelmébe.

Kovács Tibor mûvészete nem tar-
tozik a manapság jellemzõ stílusok vi-
lágába. Technikája a 19. század végé-
nek pointillizmusára emlékeztet,
azonban a hasonlóság pusztán látszó-
lagos. A festõ nem a látvány színeinek
pontosabb megragadására, hanem a
színek fokozására és a szimbolikus
mondanivalók kifejezésére használja
ezt a fogást.

Ugyanezen szimbolikus-allegorikus
irányba mutat formálásának szinte
metafizikus leegyszerûsítése, geomet-
rikus jellege is. Mindig általános lelki,
emberi történéseket elemez, amely
idõtlenséget nyer ebben a sajátos fes-
tõi világban. Kovács Tibor szombathe-
lyi tárlata március 1-jéig látogatható.

Tartózkodó szeretet

Szekszárdon szûrik a régiót
Nyugat-Magyarország Neuropathia Centruma nyílott a megyei kórházban

Neuropathia: a cukorbetegség súlyos
szövõdménye, mely az idegrendszer
károsodásával jár. Megesik, hogy ké-
sõn diagnosztizálják, mivel a fõleg ér-
zékelési zavart okozó tüneteket, mint
bizsergés, hangyamászásszerû érzet,
aszimmetrikusan, finom érintésre je-
lentkezõ fájdalom a lábon, kevéssé ve-
szik komolyan az érintettek. Ám sta-
tisztikák bizonyítják: nem ritka a fáj-
dalommentes infarktusból eredõ hir-
telen halálozás sem e betegségnél.

A Wörwag Pharma, az immáron
harminchat országban jelen lévõ
gyógyszerészeti vállalat képviselõje
csütörtök délután adta át a megyei
kórháznak azt a diagnosztikai mû-
szert, mellyel jó eséllyel szûrhetõ a
kór. A két és fél millió forint értékû
Neurometer mellett diagnosztikai
csomagot, a vizsgálatokhoz betegen-
ként szükséges 3600 forint értékû
teszteket, s a továbbiakban a fogyó-
eszközök folyamatos pótlását jelenti
a cég támogatása.

Mint a sajtótájékoztatón elhang-
zott, a fõváros után Szekszárd az el-
sõ vidéki település, ahol neuro-
pathia centrum nyílik. A megye-
székhely a jövõben Zala, Somogy,

Baranya, és Bács-Kiskun megye la-
kosságát látja majd el. Az idei év so-
rán Nyíregyházán tervezik például
hasonló központ létesítését, lehetõ-
séget adva ezzel nem csupán a vo-
natkozó betegellátásra, de kutatás-
ra, elméleti és gyakorlati oktatásra
szintúgy. 

A betegek szûrése komplex mó-
don történik, lévén, hogy az angio-
tophia, bõrelváltozások, lábdefor-
mitások ugyanúgy fókuszba kerül-
nek a vizsgálat során. Rendkívül lé-
nyeges a korai diagnosztizálás, mert
ezt korai terápia követi, így a
neuropathiás kórfolyamat adott
esetben leállítható, visszafordítható,
kevesebb alsó végtagi amputációt
szükséges végrehajtaniuk az orvo-
soknak. A négy helyiségbõl álló
szakrendelõ bõvített diagnosztikai
háttérrel várja a pácienseket a szen-
zoros és autonóm neuropathia keze-
lésére a Balassa János Kórházban
hétfõtõl péntekig reggel nyolc órá-
tól délután két óráig. Bõvebb tájé-
koztatás a kezelõorvostól kérhetõ,
bejelentkezés a 74/501-500/113-as
telefonszámon. N.S.

Cukorbetegség a számok tükrében
Cukorbetegségben érintettek száma: 1 millió

Regisztrált cukorbetegek száma: 600 ezer

Regisztrált cukorbetegek száma Tolna megyében: 12 ezer

A megyei kórház diabéteszes járóbetegeinek száma 2008-ban: 6 676

Ebbõl neuropátiával diagnosztizált: 322

A megyei kórház diabéteszes fekvõbetegeinek száma 2008-ban: 862

Ebbõl neuropátiában érintett: 461

Forrás: TN-gyûjtés

Popilla István (balról), Török Lívia, Balla Ágnes diabetológiai
edukátor, dr. Sudár Zsolt fõorvos és dr. Kádár Éva a készülékkel
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Álláskeresés, képzés, átképzés

Vendégem a Szekszárdi Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő.
Márk László, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szek-
szárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központ szakügyintézője, és
Kocsisné Hangonyi Judit, az Edutop Oktató és Szolgáltató Kft. intéz-
ményvezetője. A téma aktualitása a pályakezdők, munkavállalók és
munkanélküliek képzése, átképzése, hogy a munkaerőpiacon minél
hamarabb megtalálják a helyüket.

Egy férfi:
Márk László

Egy nõ: Kocsisné
Hangonyi Judit 

– Mely területekkel foglalkozik a
kirendeltségen?

– Fiatalok pályaválasztása, álláskere-
sési módszerek oktatása, pályaválasz-
tási kiállítások szervezése. Mindezek
külön-külön figyelmet érdemelnek.

– Milyen tendenciát mutat a mi ré-
giónkban a munkanélküliség?

– A régióban Tolna megye áll a leg-
jobban. Az utóbbi hónapok történé-
seinek következtében ugyan gyengén
emelkedik a munkanélküliek száma,
de ez összefügg az év végével is, hi-
szen télen kevesebben dolgoznak,
gondoljunk csak az építõiparra.

– Hogyan kapcsolódnak „az egész
életen áttartó tanulás” elméletéhez?

– A Munkaügyi Központ a legna-
gyobb megrendelõ a felnõttképzési pi-
acon. Miután a foglalkoztatási szolgála-
tunknak van információja és pénzügyi
forrása, ezért próbáljuk a gazdaság igé-
nyeit közvetíteni a képzõk felé.

– Miért tartja kiemelt feladatának a
központ a képzés finanszírozását?

– Ezekkel hozzájárulunk munka-
nélküli embertársunk jövõképének
kialakításához, lelki egészsége megõr-
zéséhez, s egyben esélyt adunk arra,
hogy mielõbb visszatérhessen a mun-
kaerõpiacra. 

– A szakemberektõl azt hallani,
hogy minél hosszabb ideig tart va-
lakinél a munkanélküliség, annál
nehezebb számára a visszatérés a
munkavállalók táborába.

– Valóban! Ezt mi nap mint nap is
tapasztaljuk, s hogy minél tovább van
távol valaki a munkaerõpiactól, annál
nehezebben kerül vissza, illetve vállal-
kozik átképzésre. Ezért is tartunk ál-
láskeresésre felkészítõ és képzés elõt-
ti motivációs tréningeket, hogy minél
elõbb visszajuthasson a munkanélkü-
livé vált élete a rendes kerékvágásba. 

– Mit tanácsol azoknak, akik elve-
szítik a munkahelyüket – vagy fe-
nyegeti õket annak veszélye –, mi
legyen az elsõ lépésük?

– Abban a pillanatban, amikor ez
tudomásukra jut, célszerû elkezdeni
egy másik munkahely keresését. Még
abban az esetben is, ha az csak átme-
neti, és egzisztenciában visszalépést
jelent. Ebben az esetben ugyanis szá-
mára támogatott át- és továbbképzést
tudunk biztosítani, és ha valaki ezt
nem tragédiaként, hanem egy új
esélyként éli meg, akkor az minõségi
változást is hozhat az életében. Akad-
tak olyanok, akik kijelentették, hogy
ma már nem bánják, hogy akkor
munkanélküliek lettek. Ehhez persze
akarat, lelki erõ, és pozitív jövõkép
szükséges. Részünkrõl minden segít-
séget magadunk, a döntés viszont
mindenkinek a saját kezében van. 

– Ön pedagógus végzettségû, ami
ehhez a hivatáshoz nagyon jó alap.
Ma már a várost is jól ismeri…

– Sopron mellõl származom, ide nõ-
sültem, 22 éve élek Szekszárdon. A
Munkaügyi Központban 15 éve dolgo-
zom, az oktatástól így nem szakadtam
el, csak a „tanítványok” változtak, vi-
szont éppen ez motivál, nagyon szere-
tem a munkámat. Két fiam van, 22 és
11 évesek. Szabadidõmben sokat ki-
rándulok, szeretem a természetet,
megnyugtat, kikapcsol, akárcsak az ol-
vasás. Szeretek az emberekkel beszél-
getni, bárhol, bárkivel, munkában,
vagy szabadság alatt.

– Mit tart fontosnak az Edutop mû-
ködésében?

– Intézményünk mûködésében
fontos szempontnak tartjuk, hogy a
gyakorlatban használható, munkájuk
minõségét fokozó, korszerû ismere-
tekkel lássuk el tanítványainkat. Tan-
folyamaink résztvevõi a dél-dunántúli
régió egész területérõl érkeznek.

– Kik a tanfolyam résztvevõi és kik
oktatják õket?

– A tanfolyamon munkanélküliek,
alkalmazásban állók, vállalkozók, pá-
lyakezdõk egyaránt tanulnak. Öt fõállá-
sú oktatónk van, megbízási szerzõdés-
sel pedig 32, felsõfokú végzettségû, a
gyakorlatban is dolgozó szakember,
akik a képzéseinken, valamint a pályá-
zatainknál biztosítják a szakértõi hátte-
ret. OKJ-s szakképesítést nyújtó képzé-
sünkkel 2003 óta veszünk részt a Mun-
kaügyi Központ által támogatott mun-
kaerõ-piaci képzésben. Tanfolyamaink
többségét egymásra épülõ modulok
formájában kínáljuk hallgatóinknak.
Mindez a forma szolgálja az egész éle-
ten áttartó tanulás lehetõségét, de ga-
rantálja az oktatás minõségét is. Az ok-
tatáson túl mintát kívánunk mutatni a
pozitív életvezetésre. 

– Mely tanfolyamok, továbbképzé-
sek a leglátogatottabbak?

– Népszerû a szövegszerkesztõ-gép-
író, ügyintézõ titkár, idegen nyelvi tit-
kár, logisztikai ügyintézõ, raktáros,
hogy csak párat említsek. A minõségi
képzés anyagi fedezetét pályázati
úton igyekszünk elõteremteni. Részt
vettünk a „Lépj egyet!” és az „Új pálya”
programban, ECDL képzésünk 2004-
tõl folyamatos, akárcsak angol és né-
met nyelvbõl indított tanfolyamaink.
Tanulóinknak az OKJ-képzések során
is biztosítjuk, és kiemelten kezeljük az
idegen nyelvi ismereteket, fõleg az an-
gol nyelv oktatását.

– Kérem, beszéljen a közeljövõ ter-
veirõl!

– Nagyon fontos, hogy eddig az iro-
dai tevékenységekhez tartozó képzé-
sek kiegészüljenek a számítástechni-
kai, a kommunikációs ismeretekkel,
valamint a szakmai gyakorlatokkal.

– Mint jó vezetõ, empatikus ember,
hogy összegezné az intézmény ed-
digi munkáját?

– Egy felnõtteket képzõ intézmény-
nek úgy gondolom az a legfontosabb
feladata, hogy olyan piacképes képzést
biztosítson a hallgatóinak, olyan tudást
és szakmai ismereteket nyújtson,
amelyek a mai elvárásoknak megfe-
lelnek. A szakmai tudáson túlmenõen
jó kommunikációval rendelkezõ hallga-
tók kerüljenek ki a tanfolyamainkról,
akiknek a leendõ munkahelyükön a
szakmai tudás mellett a munkamorál, a
fejlõdni vágyás és tudás is a birtokuk-
ban legyen. Fontos a finanszírozás, a
munkakapcsolat a Munkaügyi Köz-
ponttal, de keressük saját utunkat is. Jö-
võre olyan pályázatot kívánunk írni,
amellyel lehetõvé válna, hogy oktatóink
külföldön bõvíthessék ismereteiket.

– Közel három évtizede él Szekszár-
don, lokálpatriótának érzi magát.

– Családi vállalkozásként indul-
tunk, amelyben a férjem és a fiam is
benne van. A férfiak amúgy mûszaki
beállítottságúak, a kisebbik fiam
most keresi a saját útját. Szeretünk
kertészkedni, kirándulni.Álláskeresõket, munka nélkül maradottakat segítenek
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ÉPÜNK szörnyû ingerült, az
anarchia itt-ott felüti szörnye-
teg fejét – írta a fõispánnak Au-

gusz Antal alispán meghívó levelé-
ben, kérvén õt, elnököljön a megyei
bizottmányi ülésen, mert a császári
csapatok türelme egyre fogy.

Sztankovánszky Imre fõispán, „he-
lyét az utolsó percig megállani köteles-
ségének ismeri”, enged a többség ké-
résének, hiszen reméli, az 1849. febru-
ár 9-re összehívott gyûlésen sikerül
olyan nyilatkozatot tenni, mellyel a
megye fegyveres megszállását, s a
megtorlást legalább részben elkerülik.

Nugent császári és királyi fõhad-
szermester sürgetõ leveleinek nyoma-
tékát harmincezer katona jelentette;
ebbõl közel ötezer Pécsett és környé-

kén várakozott. Megyénk fiai, ha nem
is örömmel, de kényszerûen belátták:
nincs más lehetõség, Nugent felszólí-
tására hódoló nyilatkozatot kell tenni-
ük a hatalmat december 18-án magá-
hoz ragadott Ferenc Józsefnek. Õ
ugyan osztrák császár volt csak, de ma-
gyar királynak is tekintette magát, így
megyénk „felírása” az õ szemszögébõl
már eleve rosszul kezdõdött.

Eleink elismerték, a pragmatica
sanctio szerint õt illeti „a magyar

apostoli Királyság is”, majd így foly-
tatták: „Azon hûséggel, melyet feje-
delmeink iránt õseinktõl öröklöt-
tünk, hódolunk azért felségednek, de
teljes hitben egyszersmint és erõs bi-
zodalomban, hogy Felséged megko-
ronázandó Apostoli Királyunk vi-
szont a magyar nemzetnek országos
önálló létét és polgári alkotmányát jo-
gai és különösen az 1848-ik évi törvé-
nyeivel ugyan azon pragmatica
sanctio 3-ik cikkelye értelmében
szentül fenntartandja.”

Már ez is elég önérzetes kijelentés,
hát még a következõ. „És midõn azon
hûséggel hódolunk, ama hitünk és fiúi
bizodalmunk zálogául esdeklünk még
felséged elõtt: méltóztassék Magyaror-
szág jelen szomorú állapotának méltá-
nyosan véget vetni, nem a fegyver
nyomasztó súlyos hatalmával, hanem
általános békehirdetés enyhítõ
biztosb hatásával. Mondja Felséged »le-
gyen béke«, és fog béke lenni Magyar-
országon, mert a magyar nemzet nem-

csak fogékony, hanem vágy is a béké-
re, és fájlalja ennek megháborítását. A
magasztos királyi béke szóban pedig
megnyugtató biztosítást találna, és
venne arra, hogy a jelen viszonyok és
viszályok méltányos és szelídebb ki-
egyenlítése mellett jövõje a fennlévõ
alkotmányos alapokon fog megszilár-
díttatni trónra lépõ ifjú fejedelme által,
ki az égbõl kitûnõ lélek tehetséggel és
az ifjú kebelnek saját igazságérzelmé-
vel, és nemesb ösztöneivel bírva népe-
inél nem a keserv és a szenvedés, ha-

nem az öröm és a hála könnyeit óhajt-
ja látni, és ezek hû ragaszkodását maga
iránt szeretetök erejével biztosítani.
És Isten meg fogja áldani Felségednek
népei boldogításában oly magasztos
cselekvéseit.”

Ezek után hiába a kellõ hangnemû
elköszönés: „Fejedelmi kegyeibe aján-
lottak, hódoló tisztelettel vagyunk
Felségednek… alázatos örökké hû
jobbágyai…” A megyeházára sereglõ
szekszárdiak Kossuthot éltették, de a

futár szerencsésen kijutott. Nugent
azonban visszadobta, s újabb hódoló
nyilatkozatot kért, a bizottmány he-
lyébe pedig Dõry Gábor császári biz-
tost és embereit ültette. Velük már
volt gondja…

Dr. Töttõs Gábor
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Ódon időben
FEBRUÁR 9-ÉN

130 éve, 1879-ben a Tolnamegyei
Közlöny vezércikke az új helyes-
írásról szólt.
FEBRUÁR 10-ÉN

120 éve, 1889-ben engedélyez-
ték fogházi rabok szõlõmunkás-
ként való alkalmazását.
FEBRUÁR 11-ÉN

135 éve, 1874-ben sajtónk vezér-
cikkben kétségbe vonta, hogy a
köznép tudatlansága egyhamar
megszüntethetõ lenne.
FEBRUÁR 12-ÉN

105 éve, 1904-ben esküdtbírósá-
gunk tagjai a rabsegélyzõ egylet-
nek ajánlották föl tiszteletdíjukat.
FEBRUÁR 13-ÁN

100 éve, 1909-ben Kálmán De-
zsõ a Közérdekben írta versében:
„Belenéztem két kökény szemed-
be, boldog idõk jutottak eszem-
be… Ami elmúlt, vissza nem jõ!
Hagyjuk, ókuláron nézzük egy-
mást, anyjuk!”
FEBRUÁR 14-ÉN

105 éve, 1904-ben nyugalomba
vonult Szekszárd fia, Tormay Béla,
a honi állatorvosi körök megszer-
vezõje. 100 éve, 1909-ben neme-
si címet kapott Õrffy Lajos takarék-
pénztári elnök.
FEBRUÁR 15-ÉN

120 éve, 1889-ben született Ács
Sándor tanárunk: Teniszjáték cím-
mel könyvet, Zoro és Huru mint
cserkészek címmel színdarabot írt.

A kegyelem,
börtönlelkészi szemmel
„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónu-
sához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet ta-
láljunk, amikor segítségre van szükségünk.”

/Zsid.4:16/

A fogva tartottak a megmondhatói, hogy hány-
szor kell megállniuk kihallgató rendõr, ügyvéd,
ügyész és végül az ítéletet kihirdetõ bíró elõtt,
amíg megkapják az elkövetett bûnért kiszabott
büntetést. A keresztyén ember tisztában van az-
zal, hogy a fent idézett bibliai Ige általános felhí-
vást foglal magába, mert ez mindenkinek szól, itt
minden ember személyesen érintett. A hitét gya-
korló, templombajáró emberek sem kivételek te-
hát ennek az Igének a vonzáskörébõl. Nyilván
másképp gondolkodnak efelõl azok, akiknek a ke-
gyelem és az irgalomnyerés létkérdés, mert évek-
ben mérhetõ a börtön falain belül ennek kihatása.
A börtönlelkészi feladat sokrétû szolgálatot jelent.
Többek között annak a kegyelemnek a meghirde-

tését is, amelyet nem ember képvisel a bírói szék-
ben, hanem egy más dimenzióban lévõ nagyobb
hatalommal, az igazság teljességével bíró Úr-, hi-
tünk szerint, akinek adatott minden hatalom
mennyen és földön – Jézus Krisztus. Az Õ szolgá-
latában eljárva közelít-
jük meg jól a feladatun-
kat, ha igyekszünk oda-
segíteni valakit a kegye-
lemnek e királyi trónusá-
hoz, miután a bûnt elkö-
vetõ tisztában van tetté-
vel, és hajlandóságot mu-
tat Isten elõtt bûne meg-
bánására. 

A kegyelmet adó Isten-
nel és az Õ Fiával Jézus
Krisztussal való ismerke-
désre számos lehetõség
adódik azok számára,

akikben van érdeklõdés a hit dolgait illetõen. A he-
ti rendszerességgel tartott bibliaórák arra szolgál-
nak, hogy lépésrõl lépésre haladva, egyre többet
ismerjünk meg a Szentírás igazságaiból. Minél
tisztább, világosabb képet kapjunk a Biblia, külö-
nösképpen az Újszövetség fõszereplõjérõl, Jézus-
ról. Õ hívja magához a megfáradtakat, a lelki ter-
het hordozókat, azzal az ígérettel, hogy közelében

nyugalmat találnak, de szeretettel kér
arra is, hogy legyünk szelídek és aláza-
tos szívûek.

Jézus tanításának bármelyikére
gondolunk, abban az embert szeretõ
és megmenteni akaró Atyára mutat,
aki nem gyönyörködik a bûnös em-
ber elvesztésén, hanem azt akarja,
hogy mindenki megtérjen és éljen.

Ennek a lehetõsége emberöltõket
ível át, tehát nemzedékrõl – nemze-
dékre nyitott ez az isteni kegyelem. Él-
jünk ezzel üdvösségünkre!

Balázsi Zoltán
református lelkész
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Hódolat Ferenc Józsefnek
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A rejtvény megfejtését 2009. február 17-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Január 25-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „A lég finom üvegét megkarcolja pár hegyes cserjeág” (József
Attila: Téli éjszaka).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Kocsisné Keller Klára, Bottyánhegyi u. 9. és Kovács Jánosné,
Hirling Á. u. 13. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

E lõször is a szememre gyanakodtam, ezért aztán
megkértem csillagász ismerõsömet, hogy amíg õ

nem használja a távcsövét, addig hadd nézhessem én
a világmindenséget.. Ismerõsöm nagyon kedves és en-
gedékeny ember, nem akadékoskodott túl sokáig, csak
felhívta a figyelmemet arra, hogy amit látni fogok -
azok a lenyûgözõen meglepõ és csodálatos dolgok -
már réges-régen nem léteznek. Azok a képek 9-10 mil-
liárd évvel ezelõtti állapotokról adnak felvilágosítást
– ilyen sok idõnek kellett eltelni ahhoz, hogy a fény
azokról onnan az irdatlan messziségbõl ide érjen, és
te a saját szemeddel láthasd a csodát, de hogy most mi
a helyzet a világmindenségnek abban a távoli
zugában, azt épp olyan homály fedi, mint azt, hogy
mi is igazából a helyzet a Naprendszer Föld nevû kis
bolygócskáján, ezen belül is Magyarországon,
különös tekintettel egy parányi párt megüresedett
mandátuma ügyében..

M ielõtt még ismerõsöm észbe kaphatott volna,
én egy határozott mozdulattal a Föld irányá-

ba fordítottam a távcsövet. Néztem, néztem az elém
táruló réges-régi dolgokat, amik csak ezzel a nagytel-
jesítményû csúcstechnológiát képviselõ távcsõvel és-
zlelhetõk, mert már réges-régen nem léteznek. Hiába
látom én a távcsövön azt, hogy hirtelen pénzügyi,
gazdasági válság tört ki, és hogy rengeteg korrupciós
ügy is, gazemberség, kétszínûség és átverés is van.. és
ni, ni, épp most csal meg a feleségem! De én csak
röhögve legyintek, ezelõtt 9-10 milliárd évvel ezelõtt
nem is éltem. De a biztonság kedvéért azért nem ár-
tana látni, hogy éppen most mi a helyzet a Földön, a
magyar parlamentben és otthon a hitvesi ágyban.

Barátom megértõen próbál segíteni, próbálgatja
élesebbre állítani a távcsõ fókuszát, de – sajnos

– így is csak nagyon homályosan látszanak az ese-
mények, és már az én szemem sem a régi. Pedig úgy
szeretném látni a saját szememmel, hogy már Ma-
gyarországon is euróval fizetnek. Még az is elõfor-
dulhat, hogy a Föld nevû bolygón amióta jövedel-
mezõbbé tették a becsületességet, a tisztességes
jogkövetõ magatartást a gazemberségnél, azóta min-
den hétpróbás aljas gazember kezét-lábát törve igyek-
szik minél elõbb tisztességes ember lenni. De hiába
erõltetem a szemem, csak homályos foltokat látok.
Ezért aztán kénytelen vagyok egy nálamnál sokkalta
élesebb szemû embert megkérni, akinek távcsõre
sincs szüksége, hogy tisztán lásson, mondja már meg
nekem, milyen a valóságban az a világ, amelyikben
most élek.

Bálint György Lajos
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Kovács Jenőt roppant könnyű
megtalálni. Elég bármelyik nap-
szakban a sportcsarnok felé ven-
ni az útirányt, az UKSE Szekszárd
trénere garantáltan a parketten
lesz fellelhető, mert három edzés
sem számít unikumnak ebben a
hosszú téli felkészülési időszak-
ban.

Bálint György

A harmadik hely, az igen elõkelõ pozí-
ció az NB I/B-s bajnokságban sem tett
elégedetté senkit, az arcokon olyasmit
vélek felfedezni, mintha  egy mélybõl
föltörekvõ tavaszai hadjáratra készülne
az emberileg is egyre jobban összeko-
vácsolódó társulat. Jó elõjelek ezek két-
ségtelenül a március eleji folytatásra, a
magyarságra az ismert okok miatt ráte-
lepedõ depressziótól mintha valahogy
függetleníteni tudná magát a gárda. Le-
het, hogy ebben az esti garantált „hul-
lafáradtság” állapota is segít a játéko-
soknak?

Tapadnának a Veszprémre
– Nagyon szeretnénk megtartani a

dobogós pozíciót a bajnokság végére
is, noha a legutóbbi elnökségi ülésen
– ahol megdicsértek bennünket – az
is elhangzott: ha az építkezés évében
esetleg lecsúsznánk a dobogóról, ak-
kor sem történne tragédia – hallottuk
a pécsi illetõségû vezetõedzõtõl, aki
változatlanul ingajáratban közlekedik
a két megyeszékhely között. – Szeret-
nénk úgy fogadni a Veszprémet a ta-
vaszi idény utolsó fordulójában, hogy
annak a meccsnek még akár az ezüst-
érem szempontjából lenne nagy je-
lentõsége. Vagyis a mostani három
pontos hátrány addigra tovább apad-
na. Persze ennek fontos feltétele,

hogy sérülések ne hátrál-
tassanak, és tovább tud-
junk lépni a csapatjáték-
ban, már õszi önmagunk-
hoz képest is. A bakonyi ri-
vális masszív, egységes,
erõs csapat, 27-28 éves át-
lagéletkorú, még egyálta-
lán nem leszálló ágban le-
võ játékosokkal. Roppant
jólesõ érzés lenne ezt a
gárdát megelõzni, amely-
nek már most élvonalbeli
tervei vannak, mely város-
ban a hírek szerint nõi ké-
zilabdát is szeretnék felfut-
tatni.

– A listavezetõ Gyõri
Audi ETO II kicsit „ûrbéli
lénynek” is számít a köve-
tõknek...

– Az európai elitklub
második sora szerepel az
NB I/B-ben, és nemcsak
mutatóban olyan játéko-
sokkal, akik a Bajnokok Li-
gájában is pályára léptek már, élvonal-
beli meccseken kapnak az epizodis-
táknál több szerepet. Ha ez a verse-
nyeztetési szisztéma marad náluk, ak-
kor máris ki lehet osztani az aranyér-
met. Igyekszünk majd profitálni az el-
lenük esedékes újabb meccsbõl.

Két poszton erõsödnek
Kovács Jenõt nem aggasztják külö-

nösebben az UKSE üldözõinek erõsí-
téseirõl szóló valós hírek. Azok, hogy
a negyedik Érd, ahová majd utazni
kell, már biztosan leigazolta Õryt, és
könnyen megeshet, hogy az NB I/B-
ben különösen nagyágyúnak számító
Szrnka Hortenziával is találkoznak
majd játékosai a bajnokság második
felvonásában. A siófokiak vettek egy

orosz, s éppen a Gyõrbõl egy magyar
jobbátlövõt, de a hódmezõvásárhelyi
Szepesi Nikolett is már az õ játékosuk.
A szekszárdi szakvezetõ most is azt
mondja, amit a nyáron: nincs új játé-
kosokra szükség, fejlõdõképes övéi-
bõl kell fokozatosan kihozni a maxi-
mumot. Persze azért új arcok lesznek
sárga-kéknél is. A közönség minden
bizonnyal megismerheti a még nyá-
ron az ETO-tól érkezõ Pap Tímeát, aki
roppant balszerencsés módon a nyári
felkészülés során megsérült. Mostan-
ra felépült, és természetesen verseny-
be száll a csapatba kerülésért. Várha-
tóan egyre több szerepet kap majd a
beállóban az eredetileg PEAC-os, de
kettõs igazolással már a Nagyatád el-
len bemutatkozó junior válogatott

Gulya Krisztina, akihez nagy remé-
nyeket fûz az edzõ.

– A kapusposzton kellemes gondja-
ink lehetnek: Kurucz Annamária szin-
te egyedül védte végig az õszt a sérü-
lésébõl épülgetõ Nagy Tünde mellett,
teszem hozzá kifogástalanul. Most
nagy verseny lesz, de ebbõl legfõkép-
pen a csapat profitál majd. A beálló-
ban is színesedünk, korszerûsödünk
egy tehetséges fiatal érkezésével, így
Hegyi Zsuzsin nem lesz akkora teher
– mondja Kovács Jenõ. Ami a további
versenyhelyzetet illeti: a jobbszélen is
akad több jelölt, várhatóan Farkas
Anita és Mizsák Dorina is érzi a san-
szot, csak tõlük függ, hány perc is jut
nekik egy-egy meccsen. 

Az UKSE a hosszú téli napokon
mentálisan is edzésben van. A vezetõ-
edzõ tisztában van vele, hogy az a zárt,
hatos falas védekezés, az abból indí-
tott lerohanások, amivel a csapat az el-
lenfelek többsége fölé tudott kereked-
ni, még kitûnõbb erõnléttel elég lehet
tavasszal is. A vezetõedzõ a segítõkkel
éppen azon dolgozik, hogy az a nyi-
tott védekezésre való átállás, ami a vi-
lág kézilabdájában trendi, már a ma-
gyar nõi NBI/B-ben örömteli tényezõ-
vé váló csapatánál tavasszal tetten ér-
hetõ legyen. A 3-2-1-es variáció mel-
lett az ázsiai szabadalomnak számító
3-3-at is kóstolgatják. Miképpen azt is,
hogyan lehetne a sokszor jellemzõ 8-
10 passzból álló támadásvezetést en-
nek felébõl is megoldani.

Fölöttébb izgalmas kérdés a sport-
ág itteni híveinek: mi, és hogyan kö-
szön vissza ebbõl a parkettrõl, a „mo-
dernizáció” nem megy-e az eredmé-
nyesség rovására. Az a sok edzõ-
meccs, amiken az UKSE pályára lép,
feltétlenül megérleli ebbõl a szem-
pontból a dolgokat.

A dobogón akarnak maradni
„Modernizációs” folyamat is zajlik az õszi harmadik UKSE Szekszárd csapatánál

Kovács Jenõ kemény edzéseket vezényel

ASZTALITENISZ. Nagy lépést tett a he-
tedik hely megszerzése felé a Szek-
szárdi AC együttese a Közép-európai
Szuper Liga nemzetközi csapatbaj-
nokságban. Sáth Sándor együttese
ugyanis Juhász Mariann, Wittinger
Judit és Tóth Edina egyaránt két gyõ-
zelmével, valamint a Juhász-Tóth duó
párosban elért sikerével simán verte
7-0-ra a házigazda osztrák Villach
együttesét, így a hó végén esedékes
szekszárdi visszavágó csupán forma-
litásnak tûnik.

CSELGÁNCS. Elkészítette a Magyar
Judó Szövetség a tavalyi év összesített
eredményei alapján a szakosztályi
rangsort. A 150 kisebb-nagyobb egye-
sület, illetve klub között a Szekszárdi
Gemenc Judó Klub az igen elõkelõ 15.
helyen áll, uralva a diák B és a serdülõ
korosztályt

KOSÁRLABDA. Hat ponttal, 82-76-ra
megnyerte legutóbbi hazai meccsét a
Marley FKSE Szekszárd NBII-es férfi
kosárlabda csapata a vendég Tatabá-
nyai Kenguruk ellen, és ezzel pillanat-
nyilag a 7. helyen áll a csapat a második
vonal nyugati csoportjában. A szek-
szárdiak legeredményesebb játékosa
ezen a meccsen a húsz pontig jutó
Himmel volt.

KÉZILABDA. A Tököl és a Hajdunánás
legyõzésével(31-20, illetve 24-23), vala-
mint a rendezõtõl elszenvedett 24-21-
es vereséget követõen az 5-6. helyért
mérkõzhetett az UKSE Szekszárd a Fü-
zesabonyban megrendezett Dobó Ku-
pa felkészülési tornán, amelyen a kele-
ti, észak-keleti országrész NBI B-és illet-

ve NBII-es csapatai vettek részt. A hely-
osztón a Csömör egy góllal(24-23) bi-
zonyult jobbnak meccs alatt 6 gólos
hátrányba került UKSE-nél, amely
együttes így a 6. helyen zárt. A csapat
legeredményesebb játékosa a tornán
26 gólt jegyzõ Fauszt Éva volt.

TENISZ. A Szekszárdi Kerekes Tenisz
SE F18-as kategóriában megrendezett
országos versenyén a szekszárdi Partos
Dávid egyéniben a legjobb nyolcig ju-
tott, párosban, oldalán Szabó Zsolttal
(MTK) a harmadik lett.

AZ ÉV SPORTOLÓI. Több szekszárdi
sportoló vehette át a megye sportági
legjobbja kitüntetõ címet a hétközi,
Szekszárdon megtartott díjkiosztó ün-

nepségen. Íme a lista: Kocsi János (asz-
talitenisz, Szekszárd AC), Csillag Balázs,
Ohn Kinga (atlétika, mindkettõ AC
Szekszárd), Prantner Anita, Vajda Adri-
án (kerékpár, mindkettõ Szekszárdi
Szabadidõs Kerkpáros Egyesület),
Benyik Ramóna (harcmûvészet, Ippon
Karate Sportegyesület), Alexandra,
Manea, Ifj Bóka László (íjászat, mind-
kettõ Alisca Nyilai Ijász Sportegyesü-
let), Fauszt Éva (kézilabda, UKSE Szek-
szárd). Hofman Petra (kosárlabda,
Atomerõmû-KSC Szekszárd), Antal Bi-
borka, Hudanik Antal (rádiósport,
mindkettõ Szekszárdi Rádió Amatõr
Klub), ifj. Czencz Péter (triatlon, Dy-
namic TC), Keppel Sándor (teke, Szek-
szárdi Vizitársulat SE), Jankovics Éva,
Molnár Levente (vívás, mindkettõ
Szekszárdi Kórház SE), Szabó Dániel
(tenisz, Kerekes Tenisz SE), Gyurkó
László (úszás, Vízmû SE Szekszárd).

Visszapillantó tükör
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Gerze-mirze csirke
Hozzávalók: 

l 1 egész csirke
l sültcsirke-fűszersó
l 3 paradicsom
l 3 fej vöröshagyma
l mustár 
l piros arany 

l ketchup
l só 
l a tepsi kikenéséhez zsír

Elkészítés: A csirkét szétdarabol-

juk, és alaposan megmossuk,

majd enyhén besózzuk. A hagy-

mát, a paprikát, a paradicsomot

felkarikázzuk. 

A csirkedarabokon a bőrt meg-

emeljük, odarakjuk egymás tete-

jére az 1 karika hagymát, kevés

mustárt, 1 karika paradicsomot,

1 karika paprikát és egy kevés

piros aranyat, majd ráhajtjuk a

csirke bőrét, és fűszersóval az

egészet megszórjuk. 

A tepsit kizsírozzuk, ebbe helyez-

zük egymás mellé a már elkészí-

tett csirkedarabokat. Ha minden

darabot így elkészítettünk, és

maradt még paradicsom, papri-

ka, helyezzük azt a húsok

tetejére. 

A tepsiben a húsokat alufóliával

takarjuk le, és várjunk 1 órát,

hogy az ízek összeérjenek. Elő-

melegített sütőben, puhulásig

pároljuk a húst, utána pirosra

sütjük. Rizzsel vagy krumplipüré-

vel tálaljuk.

Rubintvörös szí-
nû, száraz, vörös
cuvée illatában
áfonya, szilva fi-
nom fûszeres-
ség kíséretében.
Ízlelve közepes
test, lendületes
savak jellemzik,
piros bogyós
gyümölcsökre
emlékeztet. Ki-
váló évjárat ki-
váló bora, ke-
rek, egész -
harmonikus kí-
sérõje a nem
mindennapi
módon elké-
szített csirké-
nek. Fogyasz-
tása 14-16
°C-on ajánlott.

Borajánló:
Sebestyén Icze 2007

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



MÛVELÕDÉSI HÁZ

FEBRUÁR 12-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN, 19
ÓRAKOR
Sárdy bérlet 2. elõadása. Eisemann
Mihály-K.Halász Gyula: Fiatalság, bo-
londság zenés komédia a Budapesti
FOGI Színház elõadása

A szereposztásból: Gergely Róbert,
Beleznay Endre, Teremi Trixi/Oszter
Alexandra, Csala Zsuzsa.

Jegy: 2000 Ft

Játékos tudomány – elmés játé-
kok, a fizika csodái 

Interaktív kiállítás és Játszó
FEBRUÁR 16-21-IG, 8-18 ÓRÁIG AZ

ÜVEGTEREMBEN
Öveges professzor megvalósult ál-

ma jelentkezik itt utazó formában.
Egy science múzeum, ami a termé-
szet törvényeit, és jelenségeit mutatja
be szokatlan, látványos formában.

– Kipróbálhatjuk, milyen érzés az,
amikor egymillióvá klónoz bennün-
ket egy tükör.

– Kedvünkre játszhatunk egy óriás
rajzoló ingával.

–Célba lõhetünk egy különleges, le-
vegõ golyót kilövõ ágyúval.

– Elámulhatunk, azon hogy mekko-
ra buborékokat tudunk képesek készí-
teni egyszerû eszközök segítségével.

– Óriási szenzáció a több doboznyi
dominóból kirakott Einstein arc.

– Lélegzetelállító amikor egy üveg-
búra belsejében keletkezett villám fel-
kapcsolja a kezünkben tartott neon-
csövet.

– Itt megtudhatjuk a titokzatos
hologrammról, hogy több darabra
törve is ugyanazt a képet mutatja.

– Hogyha pedig kedvet érzünk
hozzá, bepillanthatunk az ördöglaka-
tok rejtélyes világába, és kézbe véve

õket lemérhetjük ügyességünket, tü-
relmünket, találékonyságunkat.

A többi érdekesnél érdekesebb já-
tékról már nem is ejtünk szót, tekint-
sék meg õket személyesen.

Se szeri, se száma az itt fellelhetõ
csodáknak, órákig szórakozhatunk
velük.

Belépõjegy: 400 Ft
Várjuk családok, iskolai csoportok

jelentkezését az 529-610-es számon
,Kissné Hóner Magdolna és Egléné
Fekete Zsuzsa programszervezõnél.

FEBRUÁR 16-ÁN, HÉTFÕN, 16 ÓRAKOR
Várostörténeti klub Farsangi nép-
szokások címmel Elõadó: Dr. Balázs
Kovács Sándor néprajzkutató

FEBRUÁR 16-ÁN, HÉTFÕN, 19 ÓRAKOR
A Szekszárd Big Band 30 éves

jubileumi hangversenye
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház

színháztermében

Közremûködnek: Csepregi Péter –
ének, Kovács László – trombita, Kovács
Péter – zongora, Parrag Tibor – ének,
Pecze Balázs – trombita, Pecze Zsófia –
ének, Radics Miroslav – altszaxofon,
Tóth Viktor – altszaxofon és a Big Band
volt tagjai. Mûvészeti vezetõ: Pecze Ist-
ván. Jegy: 1200 Ft.

A nagy sikerre való tekintettel
újra Szekszárdon!
FEBRUÁR 17-ÉN 19 ÓRAKOR
a színházteremben bérleten kívüli elõ-
adásban

Ingmar Bergman: Jelenetek
egy házasságból 

Szereplõk: Détár Enikõ és Rékasi
Károly Rendezõ: Balatoni Mónika

Egy mai házasság felbomlásának
történetét meséli el Ingmar Berg-
mann humorral, keserû igazságok-
kal; a szeretet és taszítás bonyolult lé-
lektanát igyekszik ábrázolni ebben a
mûben. Jegy: 2500 Ft

FEBRUÁR 19-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN ÓVO-
DÁS SZÍNHÁZ

10 órakor Micimackó bérlet, 14
órakor Süsü bérlet: Bambi gyermek-
musical Óvodás bérlet 3. elõadása a
Fogi Színház elõadása

E bájos mesét minden kisgyermek
ismeri már, de most végre színpadon
is életre kel e csodás történet, mely-
ben találkozhatunk a bájos kis õziké-
vel és barátaival, természetesen sok-
sok zenével. Gyerekeknek és felnõt-
teknek is egyaránt kitûnõ szórako-
zást kínál. Jegy: 650 Ft

MÛVÉSZETEK HÁZA
IFJÚSÁGI HANGVERSENY
Február 11-én, szerdán 12.30, 14.30

és február 12-én, csütörtökön 10.00,
12.30 és 14.30 órakor: Farsangi
hangulat a Bohém Trióval 

Helyszín: a Garay gimnázium
díszterme. Szólójegy ára: 400 Ft.

PANORÁMA MOZI
NAGYTEREM

Február 5-11-ig
17.30 Négy karácsony – színes szink-
ronizált amerikai vígjáték
20.00 Szextúra – színes hangos ame-
rikai vígjáték

ART TEREM
Február 5-11-ig
17.00 El Greco – színes feliratos görög
életrajzi-dráma
19.00 Érzékeny pont – színes felira-
tos amerikai film
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI

HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

FEBRUÁR 12-ÉN, csütörtökön, 17 órakor: Lehetséges-e a feketedõ képek
megmentése? Munkácsy Mihály mûveinek állagmegóvási és restaurálási
kérdései
Elõadó: Velledits Lajos mûvész-restaurátor
FEBRUÁR 19-ÉN, csütörtökön, 17.00 órakor
Munkácsy és a fotográfia (Segédeszköz a festéshez vagy valami más is?)
Elõadó: Farkas Zsuzsa fotótörténész, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa
Bérletek és jegyek elõvételben megvásárolhatók a Mûvészetek Háza jegypénz-
tárában, hétfõ kivételével naponta 9-19-ig, illetve elõadások elõtt a helyszínen.
Bérlet ára: 2000 Ft, mellyel a Munkácsy-kiállítás megtekinthetõ, jegyár: 500 Ft

Szabadegyetem Munkácsy művészetéről

Február 20-án, pénteken Munkácsy Mihály festõmûvész születésének
165. évfordulójára Munkácsy-estélyt rendezünk.
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési Ház márványterme
A rendezvény fõvédnökei: v. Pákh Imre mûgyûjtõ, aki részvételével megtisz-
teli a rendezvényt és Horváth István, Szekszárd polgármestere
Díszvendég:Vágó Bernadett, 2008 Musical színésze
Az estélyen fellép a pécsi Bordalnokok együttes
Báli zenét a Szabó Band szolgáltat.
Részvételi díj 6000 Ft, amely büfévacsorát tartalmaz.
Vendégkártya igényelhetõ: 74/529-610-es telefonszámon.

Munkácsy-estély

Társastánc tanfolyam

Társastánc tanfolyam indul kezdõk-
nek és haladóknak a Babitsban.
2009. február 12-tõl, csütörtö-
könként, 18.30 órától kezdõ szin-
ten, 20 órától haladó szinten tár-
sastánc tanfolyamot indítunk. 10 al-
kalom (alkalmanként 2x45 perc)
Latin és standard táncok (rum-
ba, szamba, cha-cha-cha, jive, ke-
ringõ, tangó, slowfox) tanítása
A tanfolyamot vezeti: Hitter Zsolt 
Részvételi költség: 10 000 Ft/Fõ,
melyet a jelentkezéskor egy ösz-
szegben kell befizetni. A csoporto-
kat 20 fõ esetén indítjuk!
További információ: Karácsonyi
Zoltán, 74/529-610.

ALKOTÓI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Polgári Védelem Szekszárdi Kirendeltsége
A Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából

/2009. március 01. /
VIII. alkalommal alkotói pályázatot hirdet. 
Olyan mûvek elkészítését várjuk, amelyek a ve-

szélyhelyzetek, a veszélyek és katasztrófák megelõ-
zésére, az azok elleni védekezésben az összefogásra
hívja fel a figyelmet. (árvíz, földrengés, szökõár, há-
ború, terrorizmus, nukleáris, tûz, robbanás, drog,
AIDS, éhínség, környezetszennyezés-környezet
védelem, globális felmelegedés, nemzeti, nemzetkö-
zi összefogás stb. )

A pályamûvek, bármilyen technikával készíthe-
tõk /fotó, kollázs, rajz, festmény, montázs, textil, pa-
pír és vegyes technikával, illetve ezek kombinációjá-
val, stb. /.

A pályamûvek hátulján kérjük feltüntetni: a mû
címét, az alkotó nevét (any-ja nevét, születési idejét,
születési helyét, adószámát), oktatási intézmé-
nyének nevét és címét, az alkotásban segítõ nevét.

Kategóriák:
I. óvódás korúak
II. 7-10 év (általános iskola, alsó tagozat)
III. 10-14 év (általános iskola, felsõ tagozat)
IV. 14- 18 év (középiskola)

A mûveket kérjük 2009. február 25-ig
Szekszárd Polgári Védelem Kirendeltség
7100 Szekszárd, Béla király tér 1. címre bekül-

deni.
A beérkezett munkák értékelését szakmai zsûri

végzi és azt követõen a beküldött mûvekbõl, kiállí-
tás nyílik az V. számú Általános Iskola 

Folyosógalériájában, melyen az 1.-3. helyezettek,
és a külön jutalmazottak számára, díjak kerülnek át-
adásra.

Bõvebb információ: Szekszárd Polgári Védelmi
Kirendeltség (Béla király tér 1.). Tel. /fax: 74/312-
027. E-mail: titkarsag@pvkirszd.t-online.hu.
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KÖZLEMÉNYEK

SVÁB BÁL A DIENES ISKOLÁBAN
A Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule február 14-én 15 órai
kezdettel tartja mûsoros, hagyomány-
õrzõ Sváb bálját a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház márványtermében. A ze-
nét a Jákob Band szolgáltatja. A ren-
dezõk szeretettel várnak minden szü-
lõt, nagyszülõt, tanulót.

A NÕ HÉTSZER, ÉS MÁS-OK
Bágyi Zsuzsanna szekszárdi alkotó-
mûvész kiállítása nyílik február 9-én,
hétfõn 17 órakor a bonyhádi Vörös-
marty Mihály Ifjúsági és Mûvelõdési
Központban (Széchenyi tér 2.). A
feburár 27-ig munkanapokon 8 és 16
óra között látogatható tárlatot Szûcs
István mérnök, író nyitja meg.

KÖZGYÛLÉS A TÁRSASKÖRBEN
A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör Választmánya az alapsza-
bályban elõírt kötelezettségét teljesít-
ve február 8-án, 15 órára összehívja a
Szent István Házba (Szekszárd, Rákó-
czi u. 69.) a Szekszárd-újvárosi Római
Katolikus Társaskör Közgyûlését. Na-
pirenden: beszámoló a Társaskör
2008. évi tevékenységérõl; a 2008.
évi zárszámadás és a 2009. évi költ-
ségvetés elõterjesztése; az Ellenõrzõ
Bizottság beszámolója; a 2009. évre
tervezett program ismertetése. Az el-
nökség kéri a társaskör tagjait, jelen-
létükkel tiszteljék meg a közgyûlést, ja-
vaslataikkal, észrevételeikkel segítsék
munkájukat.

DIABETES EGYESÜLET KÖZGYÛLÉSE.
A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének beszámoló
közgyûlése február 24-én 14 órakor
lesz a szekszárdi Kórház Kultúrtermé-
ben, a Lila épületben. Minden tagunkat
szeretettel várjuk. Kérjük, hogy adójuk
1%-ával jövõben is segítsék egyesüle-
tünket! Adószám: 18855946-1-17.
Számlaszám: 71900058-10032873.

KÖSZÖNET AZ 1 SZÁZALÉKÉRT
A Szókincskeresõ Alapítvány kuratóri-
uma köszönetét fejezi ki az SZJA 1%-
ból felajánlott 66 035 Ft-ért, melyet
szakemberei az idei tanévben is a rá-
szoruló gyermekek ingyenes képzé-
sére fordítanak.

HORVÁTH ISTVÁN POLGÁRMESTER

Február 17. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Február 24. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA ALPOLGÁRMESTER

Február 17. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Február 24. (kedd) 16-17 óráig

Gyakorló Iskola, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSÕ ALPOLGÁRMESTER

A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap második csütörtöke 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN KÉPVISELÕ  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Kadarka utcai 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

Február 9. (hétfõ) 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 harmadikkeddjén 16-17

óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER KÉPVISELÕ
XII. sz. választókerület

Február 10. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS KÉPVISELÕ
XIII. sz. választókerület

Február 9. (hétfõ) 17-18 óráig

Február 23. (hétfõ) 17-18 óráig

5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS KÉPVISELÕ

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ KÉPVISELÕ

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

SCHOECK KÁROLY KÉPVISELÕ

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 óráig

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN KÉPVISELÕ

A hónap második keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ KÉPVISELÕ

A hónap elsõ és harmadik keddjén 16-18

óráig, Szent István Ház, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS KÉPVISELÕ

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú 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-es telefonon

ILOSFAI GÁBOR KÉPVISELÕ

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS KÉPVISELÕK
FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁI

VÁLTOZÓ RENDELÉSI IDÕ
Dr. Domány Eszter, a szekszárdi IX.
számú körzet (Wigand J. tér 1.) új há-
ziorvosa értesíti betegeit, hogy a ren-
delési idõ és a telefonszám megválto-
zott. Hétfõn, szerdán és pénteken 8-
12-ig, kedden 13-17-ig, csütörtökön
pedig 12-16 óráig várja a betegeket.
Telefon: 74/317-193, 20/453-9769.

A Vöröskereszt
aktuális hírei

HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁS

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete használtru-
ha adományozást tart a Dózsa Gy. u. 1.
szám alatt február 9-én (hétfõ) 9-10
óráig. Szeretettel várjuk tagjainkat, a
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége tagjait, a nagycsaládo-
sokat és minden rászorulót.

ÜGYFÉLFOGADÁS

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi alapszervezet értesíti tagja-
it, és minden kedves érdeklõdõt, hogy
a 2009. évben az ügyfélfogadás hétfõ
és csütörtöki napokon 8-tól 10 óráig
tart. Az ügyfélfogadás ideje alatt szere-
tettel várjuk jelenlegi és leendõ tagja-
inkat, hogy az esetleges problémáik
megoldásában segítséget nyújtsunk.
Az éves tagdíj befizetésére is lehetõ-
ség van. Az üdülési csekk igényléséhez
szükséges nyomtatványok rendelke-
zésre állnak, melyek kitöltését, továb-
bítását vállalják.
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