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GYÁNYI ANDRÁS
DUATLON DIÁKOLIMPIAI
BAJNOK LETT

KÖZÖS ‘56-OS EMLÉKEZÉSRE
HÍVJÁK A POLGÁROKAT 14. OLDAL 13. OLDAL

Csütörtökön, a Hospice világnap
alkalmából, az országos „Méltó-
ság Mezeje” elnevezésű mozga-
lomhoz csatlakozva rendezett
programot a szekszárdi „Méltó-
sággal az út végén” Hospice Ala-
pítvány.

A mozgalom – amelybe több nagyvá-
ros után Szekszárd is bekapcsolódott –
célja, hogy a Hospice mozgalmak or-
szágszerte nárciszültetéssel közösen fe-
jezzék ki együttérzésüket a gyógyítha-
tatlan betegek iránt. A Szekszárdi „Mél-
tósággal az út végén” Hospice Alapít-

vány kuratóriuma által szervezett virág-
ültetésre eredetileg a mûvelõdési ház
mögött került volna sor, azonban a
rossz idõ miatt ezt egy megható ünnep-
ség keretén belül jelképesen a Mûvelõ-
dési Házban, balkonládákban tették
meg. Írásunk a 2. oldalon.

Az élet szép, az élet minden
Hospice világnap nárciszültetéssel és jótékonysági koncerttel

KÖZÖS, JÓTÉKONY
ELŐADÓI ESTET
SZERVEZNEK

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

9. OLDAL

A program résztvevõi papírból készült nárcisz-kitûzõket kaptak
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„Az élet szép, az élet minden”
Hospice világnap nárciszültetéssel és jótékonysági koncerttel

HÍRSÁV

Bánki József
a Liszt Klubban
A Liszt Ferenc Társaság szekszárdi
csoportja október 21-én, szerdán,
17.30-kor tartja következõ klub-est-
jét a Liszt Ferenc Zeneiskola nagy-
termében. Az est elõadója Bánki Jó-
zsef zongoramûvész (Pécs), aki
Liszt h-moll szonátáját mutatja be.
A szervezõk minden érdeklõdõt sze-
retettel várnak!

Meseíró pályázat
a természetrõl

A Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága, a pécsi Eszperantó
utcai „Zöld óvoda” és a Duna-Drá-
va Nemzeti Park Igazgatósága kör-
nyezet- és természetvédelmi témá-
ban meseíró pályázatot hirdet. Kor-
határ nélkül bárki pályázhat leg-
feljebb kétoldalas, a témaként meg-
jelölt mesével. A pályázatok beér-
kezési határideje 2009. november
30. A legjobb meséket a pécsi Eszpe-
rantó utcai óvodába járó kicsinye-
inek illusztrációival mesekönyv-
ben jelentetik meg. A legjobb mese-
írók egyéni díjazásban is részesül-
nek. A pályázatokat elektronikus
levélben a denes.andrea@jpm.hu,
postai úton Dénes Andrea, Bara-
nya Megyei Múzeumok Igazgató-
sága 7601 Pécs pf: 158 címre vár-
ják. További információkat a fen-
ti e-mail címen, illetve a 72/213-419
telefonszámon Dénes Andreától
kaphatnak. - hm -

Elhunyt Szekszárd díszpolgára, dr. Szabópál Antal
■ Nem kellett volna sok hozzá, hogy
pap legyen. A negyvenes évek elején
a helyi plébános figyelt fel a szegény,
de jó eszû gyerekre, akit alkalmasnak
tartott az egyházi pályára. Ám Sz-
abópál Antal ekkor már – mindössze
12 évesen – beállt kõmûvesnek, és
mezítlábas inasként napszámban épí-
tette Szekszárdon az Oncsa telepet.
Egyik visszaemlékezésében elmond-
ta: rengeteget nélkülözött, nem sok
kellemes élményben volt része – a
munkán kívül. Ugyanis megszerette
ezt a szakmát, amiben csak azért nem
dolgozott még évtizedekig, mert elér-
kezett a számára is a – távlatilag – sors-
fordító 1945-ös esztendõ. Aztán 1950-
ben, 19 éves korában munkáskáder-
ként került a Tolna Megyei Tanács épí-
tési osztályára, 1951-ben pedig már a
paksi járási pártbizottság elsõ titkára-
ként ténykedett. A begyûjtés is hozzá
tartozott, így tapasztalnia kellett a nél-
külözõ parasztemberek tiltakozását.
Késõbb, 1957-tõl városi-járási pártbi-
zottsági elsõ titkár, majd 1963 márci-
usától – 32 évesen – megyei tanácsel-

nök lett. Ezt az utóbbi tisztet közel
húsz esztendõn át töltötte be.

„Máig büszke vagyok arra, hogy eb-
ben a két évtizedben épült fel Szek-

szárdon többek között a Bõrdíszmû,
a BHG, az MMG, a Tejipari Vállalat, a
Borkombinát, a Borsodi Vegyikom-
binát, a TÁÉV, a Tervezõ Vállalat, a

Gemenc Hotel, a fõiskola, aztán a
Húsipari Vállalat. Dombóváron a
Láng Gépgyár, a Pátria Nyomda, Ta-
másiban az Orion és a Vegyépszer,
Hõgyészen a Textilfeldolgozó, Simon-
tornyán a Bõr- és Szõrmefeldolgozó,
végül, de nem utolsósorban pedig
Pakson az atomerõmû. Megannyi
mûvelõdési házzal, orvosi rendelõvel,
iskolával, kereskedelmi egységgel és
új, fürdõszobás lakások ezreivel gya-
rapítottuk a megyét” – sorolta egy ve-
le készített interjúban elnöki idõsza-
kának eredményeit. Ami akkor is
eredmény, ha személye, mint a rend-
szerváltás elõtti idõszak jelképes
alakja, ellentétes, sõt, végletes meg-
ítélést vált ki.

Az egykori, egyszerû kõmûves inas
idõvel nemcsak leérettségizett, de
utána vörös diplomát kapott a fõisko-
lán, cum laude végzett a jogtudomá-
nyi egyetemen, s végül Moszkvában
szerzett akadémiai oklevelet.

Az életének 79. évében elhunyt dr.
Szabópál Antalt az újvárosi temetõ-
ben helyezték örök nyugalomra.

Egy felvétel 1968-ból: dr. Szabópál Antal (középen), a megye elsõ
embere hivatalában fogadta Cserhát József pécsi püspököt (bal-
ról) és Dörnyei István szekszárdi apátplébánost
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Csütörtökön, a Hospice világnap
alkalmából, a „Méltóság Mezeje”
elnevezésű mozgalomhoz csatla-
kozva rendezett programot a
szekszárdi „Méltósággal az út vé-
gén” Hospice Alapítvány.

Sas Erzsébet

A mozgalom – amelybe több nagyváros
után Szekszárd is bekapcsolódott – cél-
ja, hogy a Hospice mozgalmak ország-
szerte nárciszültetéssel közösen fejez-
zék ki együttérzésüket a gyógyíthatat-
lan betegek iránt. 

A Szekszárdi „Méltósággal az út vé-
gén” Hospice Alapítvány kuratóriuma
által szervezett virágültetésre eredeti-
leg a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
mögötti virágágyásokban került volna
sor, azonban a rossz idõ miatt ezt egy
megható ünnepség keretén belül jel-
képesen a Mûvelõdési Házban, bal-
konládákban tették meg. Az ünnepi
mûsor a Garay János Általános Iskola
és AMI tanulóinak mûsorával kezdõ-
dött, akik Haffnerné Hauszer Beáta ta-
nárnõ vezetésével énekelték el a „Az
élet szép, az élet minden” címû dalt.

Dr. Haag Éva, Szekszárd város alpol-
gármestere beszédében a Hospice
mozgalom fontosságán túl, az emberi
élet értékérõl szólt. Meleg szavakkal
emlékezett meg Polcz Aleinrõl, a ma-
gyar Hospice mozgalom megalapítójá-
ról, akivel közeli ismeretségbe került.
Dr. Sólyom Bódog, az Alapítvány leg-
fõbb támogatójaként számon tartott a

Rotary Club soros elnöke beszédében
hangsúlyozta a civil szerveztek segíté-
sének fontosságát. Fõképp olyan em-
berek számára, akiknek a legnagyobb
szükségük van a segítségre, s ezek a
gyógyíthatatlan betegek.

Gliedné Tillmann Erzsébet, a „Mél-
tósággal az út végén” Hospice Alapít-
vány kuratóriumiának elnöke a nem-
zetközi és a magyar, valamint a szek-
szárdi Hospice Alapítvány megalaku-
lásáról, fontosságáról beszélt, s arról a
mozgalomról, amit a „Méltóság meze-
je” jelent. A Mûvészetek Házát betöltõ
hallgatóság megtudhatta, hogy az elül-
tetésre kerülõ nárciszok tavasszal,
amikor kinyílnak, újabb alkalmat ad-
nak arra, hogy kifejezzük együttérzé-
sünket a gyógyíthatatlan betegek
iránt, egy szolidaritási sétával.

Rácz József esperes, a „Méltósággal
az út végén” egyik alapítója, a Reformá-
tus Egyházközség képviseletében – a
másik alapítót, a Szekszárdi Nõegyletet
dr. Szabó Zsoltné képviselte – elmond-
ta, hogy minden halálos betegnek, s a
Hospice valamennyi segítõjének ad-
jon erõt a feltámadásban vetett hit.

A beszédeket követõen, az ünnepi
gondolatokat jelképesen egy-egy nár-
cisz virághagymával elültették, majd a
Garay iskola diákjai szétosztották a
kézzel készített papírvirágokat, s a je-
lenlévõk egy-egy szép ajándékba ka-
pott képeslappal emlékezhettek a
meghitt délutánra.

A késõ délutáni program 18 órakor
kezdõdött, ahol Béres Réka szavalata,

Haffnerné Hauszer Beáta tanárnõ és a
Garay iskola tanulói az est hangulatát
ismét a „Légy jó mindhalálig” musical
betétdalával (Az élet szép az élet min-
den) alapozták meg, majd a Liszt Fe-
renc Zeneiskola Növendékei és taná-
rai adtak a „Méltóság mezeje” mozga-
lomhoz méltó jótékonysági hangver-
senyt. Köszöntõt mondott dr. Muth
Lajos, az alapítvány kuratóriumának
tagja, aki beszédében hangsúlyozta:
rendkívüli fontosságot tulajdonít an-
nak, hogy ezen a megemlékezésen, a
mûsorban gyerekek vettek részt, s a
mozgalomba bekapcsolódott az ifjú-
ság. Meleg szavakkal méltatta azoknak
az embereknek a pótolhatatlan, lélek-
emelõ tevékenységét, akik a gyógyít-
hatatlan betegek ágya mellett igyekez-
nek mindent megtenni, hogy azok
utolsó napjaikat, óráikat is emberhez
méltóan élhessék meg.

A „Méltósággal az út végén” Alapít-
vány kuratóriumának rendezvénye,
amely kapcsolódott az országos „Mél-
tóság mezeje” mozgalomhoz, valóban
méltó volt a célhoz, a Hospice Hitvallá-
sához: „Ön élete utolsó percéig fontos
nekünk, s nemcsak azért fogunk min-
dent elkövetni, hogy békében halhas-
son meg, hanem, hogy mindvégig em-
berhez méltóan tudjon élni.”

A program résztvevõit és minden
érdeklõdõt szeretettel és tisztelttel
várnak tavasszal, a nárciszok virágzá-
sakor egy szolidaritási sétára, melynek
pontos idejét a sajtón keresztül közlik
majd a rendezõk.
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Balassa-napi ünnepség
Szoboravató, tudományos ülés és díjátadó a megyei kórház hagyományos rendezvényén

A Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórháza október
10-én tartotta meg hagyomá-
nyos Balassa-napi ünnepi ren-
dezvényét. A rendkívül sokszínű
előadások, az egész napos prog-
ramsorozat igényes, tartalmas,
felejthetetlen napot szerzett a
résztvevőknek.

Sas Erzsébet

A program délelõtt fél tízkor szobor-
avatással kezdõdött. A kórház régi fõ-
bejáratán, a mai Bõrgyógyászati Osz-
tályon újra a helyére került két méltat-
lanul eltávolított szobor: dr. Pesthy Pál
egykori igazságügyi miniszter, gyönki
országgyûlési képviselõ, illetve dr. Vass
József egykori népjóléti és munkaügyi
miniszter mellszobra. Az avatáson dr.
Csordás Jenõ nyugalmazott osztályve-
zetõ fõorvos ünnepi beszédében
hangsúlyozta: „Amikor beléptem ma
kórház kapuján, eszembe jutott az a
44 évvel ezelõtti nap, amikor elõször
nyitottam ki ezt a kaput, amely egykor
a kórház fõbejárata volt, s ahol két szép
szobor fogadta belépõt. Ma már a kór-
ház teljesen átalakult, s bár a rozsdás ka-
put nem tudjuk többé véglegesen
megnyitni, de ma újra a régi helyére ke-
rül annak a két embernek a szobra,
akiknek - s az akkori patrónusoknak -
köszönhetjük, hogy két év alatt felépült
ez ma is idõtálló épület.”

Dr. Gaál Attila, a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum igazgatója a szoborát-
adás elõtt beszélt azok „sorsáról”.
Megtudhattuk, hogy abban az idõben
is voltak a városnak olyan vezetõi,
akik úgy gondolták, ezeket a méltatla-
nul eltávolított értékeket a megsem-
misítés helyett meg kell õrizni. Erre a
legjobb hely a múzeum volt, ahol nyil-

vántartásba kerültek, s most közös
akarattal jogos tulajdonosukhoz visz-
szakerültek. A szobrokat dr. Pálos Mik-
lós a megyei közgyûlés alelnöke és dr.
Muth Lajos a kórház fõigazgató-fõor-

vosa leplezte le. Az ünnepi esemény-
hez a Szekszárdi Gitár Quartet és Né-
meth Judit elõadómûvész adott méltó
keretet.

Tudományos ülés
A Balassa napi rendezvény sorozat

11 órakor a Vármegyeháza dísztermé-
ben folytatódott, ahol tudományos
ülés keretében a 35 év alatti munka-
társak körében kiírt pályázat díjnyer-
tes pályamûvei hangoztak el. Az orvo-
sok között elsõ díjas lett dr. Tam Beat-
rix, a II. sz. Belgyógyászati Osztály ad-
junktusa, a II. díjat dr. Harang Gábor,
a Sebészeti Osztály szakorvosjelöltje
érdemelte ki. A szakdolgozók elsõ dí-
ját Csanálosi Katalin, a Pszichiátriai
Osztály diplomás ápolója vehette át, a
II. díjat Murelné Budai Beáta, a Gyer-
mek és Ifjúságpszichiátria Gondozó
és Gyermekosztály munkatársa érde-
melte ki, míg a III. díjat Wágner Ildikó,
az Izotópdiagnosztikai Labor diag-
nosztikai képalkotója nyerte el. 

A tudományos ülés délutáni prog-
ramjában három érdekes, s egyben
rendhagyó elõadást élvezhettek a hall-
gatók. Elsõként prof. dr. Kovács Bálint
nyugalmazott klinikavezetõ fõorvos

(PTE Szemészeti Klinika) a „Szembe-
tegségek a képzõmûvészetben” cím-
mel tartott elõadást, egy mûvészettör-
téneti órával egyenrangú elõadásban
összevetette a képzõmûvészeti alkotá-
sokat, alkotókat a szemorvoslással. Dr.
Hardicsay Klára osztályvezetõ fõor-
vos (Bõr- és Nemibeteg Gondozó) „A
szekszárdi kórház elõcsarnokában lé-
võ szobrok története” címû hiánypót-
ló elõadásából megtudhattuk, milyen
körülmények között, és miért kerül-
tek a kórház szobrai a múzeumba,
kiknek az érdeme, hogy nem semmi-
sítették meg õket, illetve kiknek kö-
szönhetõ, hogy újra a régi, õket meg-
illetõ helyre kerültek.

Dr. Med.Habil Balikó Zoltán osz-
tályvezetõ fõorvos (Baranya Megyei
Kórház Tüdõgyógyászati Osztály) ha-
zajött Szekszárdra, hiszen több évig
dolgozott városunkban. A „Honnan
jöttünk? Mik vagyunk? Hová me-
gyünk?” címet viselõ elõadásában el-
sõsorban az orvostudománynak a di-
agnosztikában és terápiában elért fan-
tasztikus és gyors fejlõdésérõl beszélt.
Kedves és igazán megható szavakkal
emlékezett szekszárdi évekre, és elõ-
adásának végén egy orvosi jegyzettel
lepte meg a hallgatóságot, amely ma-
gában foglalta a hivatás szépségét és
nehézségét. 

A tudományos ülés egyik elnöke,
dr. Vastag Oszkár osztályvezetõ fõor-
vos (Szemészeti Osztály) a következõ-
képpen jellemezte az elõadásokat:
„Nemcsak a kórházat, hanem azt a
szép és felemelõ munkát is ünnepel-
jük ma, amit a jelenlévõk mûvelnek...
Múltunk egy szép darabját kaptuk
vissza ma délután. A gyökereinket.”
Dr. Tornóczky János fõorvos, az ülés
másik elnöke megköszönte a nosztal-
giát sem nélkülözõ visszatekintést, s
mint a jelenlévõ orvosok egy részé-
nek példaképe és „tanítómestere” két
szóval fejezte ki köszönetét: „Boldog
vagyok.” 

A program ökumenikus Istentisz-
telettel folytatódott, a történelmi egy-
házak lelkészeinek szolgálatával. A
meghitt hangulatot a Gárdonyi Zoltán
Református Kórus elõadása tette még
ünnepibbé.

Kitüntetések átadása
A vármegyeháza dísztermében es-

te tartották a Balassa napi ünnepség
fénypontját, a kitüntetések átadását.
Ünnepi beszédében dr. Pálos Miklós
hangsúlyozta, hogy a megyei önkor-
mányzat tiszteli és becsüli a kórház
minden dolgozójának önfeláldozó
munkáját, s lehetõségeikhez mérten
továbbra is támogatják az intézményt.
Dr. Muth Lajos fõigazgató-fõorvos
mintegy összegzést adott a kórház el-
múlt és jelenlegi évérõl, helyzetérõl, a
nehézségekrõl, a feladatokról, a helyt-
állásról.

Dr. Muth Lajos ezt követõen átadta
a miniszteri kitüntetéseket (dr. Helf
László részlegvezetõ fõorvos, Tüdõ-
gyógyászati Osztály, Péter Erzsébet

vezetõ asszisztens, Radiológiai Osz-
tály, dr. Pintér Tibor fõorvos, pince-
helyi Radiológiai Osztály, Stölkler Er-
zsébet nyugalmazott ápoló, Fertõzõ
Osztály), a Balassa díjakat, valamint a
fõorvosi és adjunktusi kinevezéseket,
és sor került a kórház új orvosainak és
rezidenseinek bemutatására is. Az ün-
nepség fényét Sándor Dániel, dr.
Mateisz Lénárt és a Keresztmetszet
Együttes verssel, zenével, énekkel
emelte. A Balassa napi programok le-
bonyolítása Cser Ildikó sajtóreferens
és munkatársai, az ünnepi mûsor Né-
meth Judit elõadómûvész munkáját
dicséri.

A kitüntetetteket és a kórház új
munkatársainak bemutatását a követ-
kezõ lapszámunkban olvashatják.

Az ünnepség résztvevõi – elöl díjazottak – a megyeháza dísztermében

Dr. Pálos Miklós és dr. Muth Lajos leleplezi dr. Pesthy Pál szobrát

Dr. Balikó Zoltán fõorvos haza-
jött Szekszárdra
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nA 2009. március 15-én bevezetett he-
lyi menetrenddel kapcsolatban beér-
kezett észrevételek alapján az alábbi
módosításokat tervezzük bevezetni a
közeljövõben.

8-8A JÁRATOK
Régi igény válhat valóra a 8-8A vonalak
déli irányú meghosszabbításával. A
Szõlõhegynél kialakított körforgalom-
nak köszönhetõen lehetõvé válik az au-
tóbuszok megfordítása, így az említett
járatok útvonala meghosszabbítható a
Szõlõhegyi elágazás megállóig. Ennek
eredményeként az Ebes-puszta, Szesz-
fõzde és a Szõlõhegyi elágazás megál-
lóhelyek környékének ellátottsága je-
lentõsen javul a járatsûrûség tekinteté-
ben. A megnövekedõ menetidõ a 8-8A
járatok indulási idõpontjaiban kismér-
tékû módosítást tesz szükségessé.

88-89-ES JÁRATOK
Visszajelzések érkeztek a 88-89-es jára-
tok Béla király téri betérésével kapcso-
latban. Az utasok túlnyomó többségé-
nek ez kényelmetlenséget okoz, s
emellett csak nagyon kevesen veszik

igénybe az említett megállóhelyet fel-
és leszállás céljából. Utasforgalmi szám-
lálást végeztünk különbözõ napokon a
betérés indokoltságát vizsgálva. Ennek
eredménye alátámasztotta a többségi
véleményt, ezért a 88-89-es járatokat a
Béla király tér érintése nélkül tervez-
zük közlekedtetni.

2Y-OS JÁRAT
Utasészrevétel érkezett a 7.15-kor Pa-
lánkról induló 2Y jelzésû járattal kap-
csolatban, miszerint a jelenleginél ko-
rábbi idõpont jobban megfelelne az
igényeknek. Amennyiben jelentõs szá-
mú ellenvélemény nem érkezik, az em-
lített járat indulási idõpontja módosí-
tásra kerül.

A tervezett módosításokkal kap-
csolatos észrevételeket kérjük, októ-
ber 16-ig írásban jelezzék a Polgár-
mesteri Hivatal címén (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.).

Tervezett menetrendi fejlesztések és
módosítások a helyi tömegközlekedésben

Különdíjas lett a város
Az önkormányzat és a lakosság összefogása

n Az országgyûlés alelnökének külön-
díját nyerte el Szekszárd városa a Virá-
gos Magyarországért Környezetszépí-
tõ versenyben. Az elismerést dr. Haag
Éva alpolgármester és Katz Zoltánné
városi fõkertész Solymos Mónikától,
az Országos Önkormányzati Fõkertész
Szövetség titkárától vehette át az el-
múlt pénteken Sopronban megrende-
zett ünnepségen.

Miként az a méltatásban elhang-
zott, Szekszárd – amely a kezdetektõl
részt vesz a Virágos Magyarországért

mozgalomban – az elmúlt évek során
igen nagy gondot fordított parkjai fel-
újítására, EU-konform játszóterek lé-
tesítésére. Külön kiemelendõ az a
szakmai gondosság, amivel a táj jelleg-
zetes növényeit, illetve a magyar vi-
rágfajtákat alkalmazzák a parképítés-
kor. A városszépítésben a helyi lakos-
ság részvétele is meghatározó. A sok-
éves, igényes szakmai munkát, az ön-
kormányzat és lakosság példamutató
összefogásának eredményét ismerték
el most a különdíjjal.

Dr. Haag Éva alpolgármester és Katz Zoltánné városi fõkertész 
vették át a különdíjat a soproni ünnepségen
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Szekszárd õsszel 250 fát ültethet
A természet védelmében – a klímaváltozás ellen

Több szempontból is igen hasz-
nos új mozgalmat indított útjára
a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság
Zrt., amit szerdán Pörbölyön, a
gazdaság ökoturisztikai központ-
jában hoztak nyilvánosságra.

V. H. M.

Célul tûzték ki, hogy minden újszü-
lött tiszteletére egy-egy fát ültetnek,
természetesen összefogva a csatlako-
zó települések önkormányzataival és
a kisbabák szüleivel. Baranya, Bács-
Kiskun és Tolna megyébõl máris 36
település határozta el a csatlakozást,
miután abszolút egyetértenek a cél-
lal. Vagyis azzal, hogy az elültetett fa-
csemetékkel együtt cseperedõ gyer-
mekek – és nyilvánvalóan környeze-
tük is – a korábbiakhoz képest egy-
re jobban kötõdnek a fához, az erdõ-
höz, valamint idejében megérzik,
majd megértik, mennyire fontos ter-
mészeti környezetünk védelme. Ez-
zel párhuzamosan a gyermekekben
kialakul a lokálpatriotizmus, szülõ-
helyük megbecsülése, szeretete. A
Gemenc a mozgalom elindításakor
kapcsolódott a Klíma Klub „ültes-
sünk fát” akciójához, s annak céljá-
hoz, miszerint az egyre több fa egy-
re jobban tompítja a kedvezõtlen klí-
maváltozás hatását. A folyamatos fa-
ültetések révén a mozgalomhoz kap-
csolódó településeken bõvül a város,
vagy község természetes környezete,
illetve annak védelmére irányuló te-
vékenység, miközben szépül a lakó-
hely környezete.

A Gemenc Zrt. vállalja, hogy
évente a született gyermekek szá-
mának megfelelõen biztosítja a
szükséges facsemetéket, ugyanak-
kor a tavaszi és az õszi faültetéskor

szakmai segítséget nyújt az önkor-
mányzatoknak. Az utóbbiak pedig a
neves faültetési napokra biztosítják
az ültetéshez szükséges szerszámo-
kat és a személyzetet, bár a gazda-
ság javaslata szerint a szülõket is be
kellene vonni a fák elültetésébe,
amelyek gyermekeik tiszteletére
növekednek, lombosodnak. Ugyan-
csak az önkormányzatok biztosítják
a várhatóan kis erdõkké növekedõ
helyszíneket, akár belterületi par-
kokban, akár a település közvetlen
közelében. A fákat névazonosítóval
látják el, s most õsszel, az elsõ ülte-

téskor megnyitják „az én fám” ka-
tasztert, amit folyamatosan vezet-
nek.

A közelgõ faültetéskor földbe ke-
rül az idén született minden kisbaba
facsemetéje, ami Szekszárdon 250
csecsemõ 250 fáját jelenti. Hogy mi-
lyen fák lesznek? Az erdõgazdaság a
települések tájegységének és a helyi
talajviszonyoknak megfelelõ õsho-
nos csemetéket adományoz. Fõleg
magyar és virágos kõris, korai juhar,
madárberkenye és közönséges nyír-
fák jelzik majd a született gyerme-
kek számát.

A szülõket is bevonnák az „újszülött-fák” ültetésébe
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A Kadarka utcában létesült szelektív gyûjtõsziget
Újabb iskolák csatlakoztak a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” programhoz

Az Alisca Terra Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Kft. újabb, im-
már az 52. szelektívhulladék
gyűjtőszigetét helyezte el szer-
dán a Kadarka utca elején, a volt
sajtérlelő melletti területen.

SzV

Az hulladékgyûjtõket az eddig szelek-
tív szigettel el nem látott IV. körzet la-
kói kérték Csillagné Szántó Polixéna
képviselõtõl.
Az új „edényzetek” többek között a
Klapka ltp., a Klapka u., az Esze T. u.,
a Mecsek és Bakony utcák szelektí-
ven gyûjtõ lakóinak dolgát könnyítik
meg.

Iskolák a programban

Október 5-én a Garay iskola diákjai ta-
karították a környezõ utcákat. A gyûj-
tésben mintegy 370 diák vett részt, és
közel 600 liter hulladékot szedtek ösz-
sze a gyerekek. Utánuk a Comenius Ál-
talános Iskola következett, amely 20 di-
ákkal képviseltette magát a „Szépítsük
együtt Szekszárdot!” programban.

Október 19-ei iskolai hulladékgyûj-
tésen két intézmény tesz a város szé-
pítéséért. Elõbb a Kolping Katolikus
Szakképzõ Iskola, majd pedig a Babits
iskola diákjai gyûjtik a hulladékot az
intézmény környékén. Elõrelátható-
an több mint 300 diák tesz majd hét-
fõn az utcák tisztaságáért.Csillagné Szántó Polixéna képviselõ dobta az elsõ palackot a gyûjtõbe

FO
T

Ó
: S

Z
E

K
SZ

Á
R

D
I 

V
A

SÁ
R

N
A

P

HÍRSÁV

Kiállítás a fõvárosban
Biszák László szekszárdi alkotó ki-
állítása október 26-án, 18 órakor
nyílik Budapesten, a Duna Palotá-
ban (V. ker., Zrínyi utca 5.) A tárla-
tot megnyitja: Juhász Attila mûpár-
toló (Hinterland Mérnöki Iroda), és
Hadházi László dumaszobrász (Du-
maszínház Zrt). A kiállítás novem-
ber 15-ig tekinthetõ meg.

Országos tárlat 
Immár 11. alkalommal ad helyet a
fõvárosi Pataky Mûvelõdési Köz-
pont galériája a "Mûvészetbarátok
Egyesülete" festõ, grafikus, szobrász,
keramikus és fafaragó tagjainak a
bemutatkozásra. A kollektív kiállí-
tást Kratochwill Mimi mûvészettör-
ténész nyitja meg október 21-én, 15
órakor. Az országos tárlatnak szek-
szárdi résztvevõje is lesz Rotkay Zsu-
zsanna üvegfestõ személyében, aki-
nek „Õsi magyar motívumaink” cí-
mû alkotását láthatja a közönség. A
tárlat – amely egyúttal tisztelgés az
1956-os forradalom és szabadság-
harc emléke elõtt – november 14-ig
várja az érdeklõdõket.

RáKérdés 
Az Echo Televízió RáKérdés címû so-
rozatban dr. Dávid Tamás pro-
fesszor vendége október 17-én 16
órakor Szabó László, az Elixír Szak-
üzlet társtulajdonosa lesz. (A mûsort
vasárnap reggel 7.30-tól megismét-
lik.) A sorozat témája a rák, napja-
ink legrettegettebb betegsége, a mû-
sor annak sokoldalú megközelítésé-
vel – tünetek, gyógyítás, alternatív
gyógymódok – foglalkozik. A soro-
zatban világhírû tudósokat, kutató-
kat, orvosokat, gyógyult betegeket lát
vendégül Dávid professzor, a tévéné-
zõk pedig kérdéseket tehetnek fel.
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Az idõ telik, a türelem fogy
Szekszárdi pinceszövetkezet: füstbe ment terv?

A rendszerváltozás utáni nagy-
nagy „füstbe ment tervek” kate-
góriájába lesz sorolható a szek-
szárdi pinceszövetkezet roppant
ígéretes indulása? Nagy a
csönd most már több mint egy
éve – sajnos.

Bálint György

Pedig tényleg összefogtak, saját pénzt
is tettek be – ki-ki pénztárcája vastag-
ságához igazítottan fél- vagy egymilliót
–, bejegyezték õket, vezetõséget is vá-
lasztottak – és fél év alatt felkészültek
az uniós pénzek és a nemzeti támoga-
tás fogadására. Az EU malmai persze
ehhez képest felettébb lassan õröltek:
több mint egy év telt el a pályázat fel-
bukkanásáig. Aztán csak kiírták, de
mint kiderült, nem nekik. Mert ehhez
a félmillió hektós üzemhez kellett vol-
na százmilliós saját erõ, de ennek jó ha
fele volt meg banki letétben...

Az ügyvezetõ, a volt városi pénz-
ügyõr Takács István futott még jó né-
hány nagy kört: hátha a Sióagárdtól
Bátáig terjedõ történelmi borvidék-
rõl még meg lehet nyerni tucatnyi
szõlõtermelõt, boros gazdát, aki a fej-

lesztésben, a minõségben gondolko-
dik, de nincs annyi önereje, (hitel-)
teherbíró képessége, banki kapcsola-
ta, hogy önálló vállalkozásba kezdjen,
s éppen egy ilyen szövetkezés hidal-
hatná át tõkehiányát?

De a némi pénzmaggal azért bírók
nem láttak fantáziát a harmincas évek
mintájára egyéni termelésen, egyéni
vagy éppen közös feldolgozáson, és
kollektív értékesítésen alapuló straté-
gia újra gyakorlattá válásában. Abban,

aminek semmi köze az átkoshoz, ami-
lyen szervezõdés tõlünk nyugatabbra
a hosszú távú sikeres mûködés alfája
és omegája évtizedek óta. Amit a múlt-
béli külföldi látogatások során a mi
kis gazdáink saját szemmel láthattak.
Nem sikerült a 2000 hektáros terület-
rõl újabb gazdákat megnyerni az ügy-
nek. Az idõ csak telt, a türelem fo-
gyott, és külsõ befektetõ sem jelentke-
zett. Úgy hírlik, a tagok már vissza-
vennék a pénzüket. Az ötletadó, a be-

indítást elõkészítõ városi gazdasági és
mezõgazdasági bizottsági elnök, Kõ-
vári László azonban nem hagyja, hogy
az ismert Petõfi idézettel illessék az
ötletet.

– Nem szabad még feladni, legfel-
jebb le kell mondani a félmillió hek-
tós nagyüzem tervérõl, hiszen ennél
kisebbre van meg az önerõ. Szüksé-
gét látom a tõkebevonásnak, ezért a
napokban tárgyalásokat kezdeménye-
zek az egyik komoly térségbeli taka-
rékszövetkezettel, amelynek a vezetõi
ismerik a gondjainkat, s a válság elle-
nére látnak fantáziát a borászati in-
vesztícióban. Remélem, hogy az e
támában kiírásra kerülõ újabb EU-s
pályázat már kisebb üzem építése
esetén is megadja a lehetõséget –
mondja az elnök. Kõvári László bízik
benne, hogy az a közel félszáz egyéni
gazda, vagy más termelõszervezet
képviselõje, aki az indulásnál roppant
lelkes volt, látott fantáziát a minõségi
borok nagy mennyiségben történõ
elõállításában – válság ide vagy oda –,
ha már vissza is kérte a pénzét, hajlan-
dó azt újra egy életképesnek látszó
szekszárdi pinceszövetkezet megvaló-
sítására adni.

– Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy le-
hetséges ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát
tenni, méghozzá elõtanulmányok nélkül.
Kérem, mondja el, hogy sikerült elérnie ezt a
nem mindennapi eredményt! 

– Valójában én sem gondoltam, hogy ké-
pes leszek rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s ah-
hoz bizony hosszú évekig gyûjtögettem a tu-
dást s a bátorságot, mielõtt belevágtam.

– Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizs-
gaidõszak után, július elején egy egészen új
nyelvet kezdett tanulni, s szeptemberben sike-
res középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul
egyéni tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz?

– Valóban így történt. Egy ismerõsöm java-
solta, hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási
módszert, amelynek segítségével õ néhány
hónap alatt levizsgázott angolból. Ez felkeltette
az érdeklõdésemet, és vásároltam egy tananya-
got. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, mely-
nek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú
állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni
bajnoka hazánkban. 

– Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a
módszer? Tudtommal ugyanis megtalálható
a Miniszterelnöki Hivatalban, a Külkereske-
delmi Fõiskolán, a világbajnoki és olimpiai
ezüstérmes nõi kézilabda-válogatottnál, az
úszóválogatottnál, a magyar bíróságokon,
de olyan kiváló emberek könyvespolcain is,
mint Freund Tamás Bolyai-díjas akadémi-
kus vagy Szakcsi Lakatos Béla.

– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal
célnyelven kellett megszólalnom, miközben a
kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan
ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz,
de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Mi-
re végigértem az anyagon, mintegy kettõszáz
órát beszéltem célnyelven. Így gyorsan kiala-

kul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibák-
tól mentesen! A két oktatócsomag és a CD-mi-
nõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga
követelményeit veszik célba. Én szeretnék to-
vábbi nyelveket is ezzel a módszerrel elsajátíta-
ni – és belõlük nyelvvizsgázni.

– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Krea-
tív Nyelvtanulási Módszer?

– Angol, német, francia, olasz, spanyol,
svéd és norvég nyelvre készült tananyag.

– Ön szerint mennyi idõ szükséges a tan-
anyag elvégzéséhez?

– Nekem a nyári szünetben sok idõm volt,
s gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók
többsége egy tanév alatt elvégzi. Én nem talál-
tam drágának, a két oktatócsomag ára hang-
anyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig egy tucat
magánóra költségeinek felel meg.

– Úgy tudom, Szekszárdon a Gyermek-
könyvtárban (Szt. László középiskola kollé-
giuma) lesz vásárlással egybekötött termék-
bemutató, amelyen Önnel személyesen is ta-
lálkozhatnak az érdeklõdõk.

– Igen, október 22-én (csütörtökön) 16-18
óráig, és október 29-én (csütörtökön) 16-18
óráig a tananyagokat bárki megtekintheti, és
szívesen megosztom tapasztalataimat ezzel
az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kap-
csolatban. Szeretettel várok minden tanácsot
kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel, akár prob-
lémáival!

– Kedves Gina, sok sikert  a további tanu-
láshoz, és még tíz nyelvvizsgát! 

(A kívánság részben teljesült, a cikk megje-
lenése óta újabb sikeres középfokú nyelvvizs-
gát tett a Kreatív Nyelvtanulás Módszerrel, ez-
úttal angolból.)

Info: Behring Balázs 
w w w . k r e a t i v n y e l v . h u

Tíz hét alatt középfokú nyelvvizsga
Interjú a fõiskolás Szekeres Georginával

A Sani Luludyi
Közhasznú Ér-
d e k v é d e l m i
Egyesület 5 éve
színesíti a me-
g y e s z é k h e l y
nonprofit palet-
táját. Eddigi
munkájuk mint-
egy elismerése-
ként, a napok-
ban közel 22
millió forint uni-
ós támogatás-
ban részesültek.
Az összegbõl to-
vábbi két évig
tudják mûköd-
tetni a 2006 jú-
niusában indult
Cinka Panna Tanoda programot. 
A TÁMOP-3.3.5. projekt legalább
harminc, halmozottan hátrányos
helyzetû fiatal iskolai eredményes-
ségének javítását, továbbtanulásá-
nak támogatását segíti majd, rend-
szeres délutáni foglalkozások kere-
tében. Amennyiben a tanulásban
teljesítenek, úgy lesz lehetõség ki-
rándulni, táncolni, zenélni, kikap-
csolódni is. Ez az elsõ lépés a mun-
kára nevelés hosszú folyamatában,
ahol a következetesség, kitartás,
céltudatosság kell kísérõül szegõd-

jön. A feladat erõ-
feszítéseket kí-
ván mindenkitõl.
„ N y i l v á n v a ló ,
hogy rengeteg
feszültség van a
romák és a több-
ségi társadalom
között. Lehet el-
határolódni, de
bárki érintett le-
het, és önmagá-
tól nem oldódik
meg a probléma.
Mi, egyesületi
tagként és egy-
ben szülõként
aggódunk, de bí-
zunk egy nyugod-
tabb, élhetõbb jö-

võben gyermekeink számára. Ezért
dolgozunk. Függetlenül attól, hogy
családnevünk Kolompár, Schmidt,
Kovács vagy Jankovics” – mondta
Dömötörné Solymár Orsika, a
Cinka Panna Tanoda vezetõje. 
Aki segíteni szeretne, elsõ lépés-
ként hívja fel a tanoda munkatársa-
inak figyelmét a környezetükben
élõ nehéz sorsú, de törekvõ fiata-
lokra, hogy az arra leginkább érde-
meseket támogathassák! Harminc
gyerek élete jobbá válhat.
Info: tanodaprogram@freemail.hu

Uniós támogatást nyert a Tanoda

Cinka Panna, a névadó prímás
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Kató néni rubint diplomát vehetett át
Még 75 évesen is tanított – Bíró László püspök is a tanítványa volt

Dr. Mártonfai Adorjánné, Kató
néni, 70 évnyi tanítás után, októ-
ber 9-én Pécsett, a kaposvári
egyetem dékánjától vehette át
rubint diplomáját.

Sas Erzsébet

Dr. Mártonfai Adorjánné Szekszárdon
született 1918. április 26-án. Az elemi és
a polgári iskolát szülõvárosában végez-
te, majd a pécsi Népiskolai Tanítókép-
zõ Intézetben szerzett tanítói diplomát
1938. júniusában. Három évig tartó he-
lyettesítési megbízások után 1941-ben
nevezték ki tanítónak Bajsán, majd
1944 és 1948. között a Tolna megyei
Janyapusztán látott el tanítói feladato-
kat. Ezt követõen került Szekszárdra,
ahol egészen 1991-ig tanított.

Hivatása gyakorlása lehetõvé tette,
hogy megismerje és megszeresse azt
a több ezer gyermeket, családot,
akiknek emlékezetében örökké meg-
maradt, mert egész tanítói tevékeny-

sége alatt Viktor Hugo gondolatait él-
te, és adta tovább tanítványainak:
„Egyetlen dolgom e földön, a szere-
tet.” Tanított, nevelt, színdarabokat

rendezett, közösségeket épített, erõ-
sítette a mindenkori összetartozást.

Egyik legkedvesebb tanítványa
volt Bíró László püspök, s talán so-

kan nem tudják, de a kórház mellet-
ti kis kápolna felújítása is az õ ötle-
te volt. Tanítványai közül sokan
most is tarják vele a kapcsolatot, ke-
resik még a határon túlról is. Több
mint fél évszázados tevékenysége
során kitüntetésekkel ismerték el
nevelõi-oktatói munkáját. Nyugdí-
jazását követõen sem vált meg imá-
dott hivatásától, s még 75 éves ko-
rában is tanított. Sokáig a Béri Ba-
logh Ádám utcai iskolában, majd a
Garayban, illetve a IV. számú általá-
nos iskolában.

Kató néni máig fontosnak tartja,
hogy figyelemmel kísérje tanítványai
sorsát, s ha kell, bíztassa õket, s õszin-
te örömmel hallja boldogulásukat.
Tanítványai szeretetének és tisztele-
tének szép momentuma, hogy nem-
régiben a Vajdaságból kapott köny-
vet, melyben õ is szerepel.

Szívbõl gratulálunk, és további jó
egészséget kívánunk dr. Mártonfai
Andrásnénak!

Dr. Mártonfai Adorjánné Pécsett vehette át rubint diplomáját

Töttõs Pali bácsi kopjafája
Hiteles dokumentum készült az utókornak

n A POFOSZ  megyei elnöke, a 90. élet-
évében járó Töttõs Pali bácsi a szokott-
nál is jobban várja a jövõ pénteki, '56-os
ünnepség helyi eseményeit, az 53 évfor-
dulót. Az ok egy kopjafa, annak húsz év-
vel ezelõtti története, országos kuriózu-
ma, Bakó László szobrász alkotása, ame-
ly a közhiedelemmel ellentétben nem
egy a késõbb száz (talán ezer) számra
születõ emlékmûvek közül. Ennek olyan
története van, hogy némi média-mene-
dzseléssel „be lehetne kerülni vele a
nagytévébe is”, ha az 1989-2009 össze-
függésében fogant összeállításokban a
nagy politika mellett a vidéki érdekessé-
gek is reflektorfényben lennének.

Mi már az év elején, a POFOSZ-
évforduló kapcsán Pali bácsival készült
interjúban fókuszáltunk a kopjafa szü-
letésére, küldetésére, de kellõképpen
még nem tudatosult – állítják 1956 cse-
lekvõ helyi résztvevõi –, hogy 1989. ok-
tóber 23-án olyasmi történt a Béla ki-
rály téren, ami addig máshol sehol az
országban. Krónikások, helytörténé-
szek figyelem: az elsõ hivatalos, az ak-
kori városi tanács által engedélyezett, a
rendõrségnek bejelentett, általa bizto-
sított '56-os ünnepség legalább ötezer
embert vonzott, s az elsõ emlékhely ki-
alakítás is megtörtént az akkor zson-
gásban levõ Magyarországon. A békés
rendszerváltozás elõhírnöke volt ez az
esemény, amire a különösebb
„pofo(s)zkodásra” soha semmilyen
hajlandóságot sem érzõ, mindig hig-
gadt szemlélõdésre intõ Töttõs Pál rop-
pant büszke. Lakitelek, Szárszó, Pilvax.

Ezek a veretes helyek jut-
nak eszébe az ünnep
emelkedettsége, fegyel-
mezettsége mellett. No
meg a könnyezõk a soka-
dalomban, akik között a
forradalom és szabadság-
harc áldozatainak hozzá-
tartozói is ott sorjáztak,
és megvárták a szervezõ-
ket, hogy velük, a megtor-
lás elszenvedõivel végre
nyíltan, õszintén összebo-
rulhassanak.

„Katartikus érzés volt, amit nehéz
visszadni szavakban, de ez az esemény
adott életerõt nekem, hogy hajlott ko-
rom ellenére is tenni tudjak 1956 esz-
méjéért, elismertetéséért, életben ma-
radt, meglett korú bajtársaimért” – ér-
tékelte Pali bácsi a két évtizeddel ez-
elõtt történteket.

Aztán a rá jellemzõ jó stílusban pa-
pírra vetette az akkori esemény elõz-
ményeit, a helyi ellenzéki kerekasztal
megalakulását, õ és a karizmatikus, az-
óta már eltávozott harcostárs, Kapi-
tány Feri ötletét az ünnepség megren-
dezésére, az engedélyeztetési kérelem
megírását a városi tanácsnak, a téma
szavazásra bocsátását, a döntõ többség
igenlését a tanácsülésen. Az akkori
MSZP megyei elsõ embere, Jánosy
György támogatását, no és régi párttit-
kár kulisszák mögötti vitáját a nála jó-
val szenvedélyesebb Kapitány Ferivel
ugyan nem jegyzi le, de a kíváncsiság
okán beavatja ebbe a téma iránt érdek-

lõdõt. Föl is olvashatná,
vagy olvastathatná az iro-
mányt október 23-án vala-
kivel, de az nem ebbõl a
célból született. Sokkal in-
kább azért, hogy legyen
minderrõl hiteles doku-
mentum az utókornak, s
az sem árt, ha a szónokok
a húsz éves jubileum
okán errõl az eseményrõl
is szólnak, ami csak szûk
tudósításban jelenhetett
meg a helyi sajtóban,

amit az országos média sem kaphatott
fel. Részint azért, mert az '56-os esemé-
nyek publikálásával még zavarodott-
ság uralkodott a szerkesztõségekben, a
már csírájában létezõ bulvárnak pedig
„balhé” hiányában nem volt kuriózum
a szekszárdi esemény.

A kopjafa a Szent László szobor szü-
letésével az új '56-os emlékhelyre, a
Szent László térre került évekkel ez-
elõtt. A POFOSZ megyei vezetõsége itt
külön, szûk körû megemlékezést tart a
délelõtti és a délutáni városi ünnepsé-
gek elõtt. Pali bácsi jön, megy, intézke-
dik, pontosabban az egyik harcostárs
hozza-viszi. Nem csak a kopjafánál idõ-
zik és mereng el, hanem a városháza
elõterében levõ '56-os emléktáblánál
is. Amit nagyon akart, amire támogató-
kat szerzett, amiért kritikát is kapott:
miért szerepelnek ezen – köztük õ ma-
ga is – még élõ személyek. E tekintet-
ben mára, az újabb évfordulóra a korel-
nök sajnos egyedül maradt...  B. Gy.

Töttõs Pál

Õsi gyógymódok
jelenünkbe ültetve
A szekszárdi MAG Hagyományõrzõ
Egyesületnek a Szivárvány Iskolában
havi rendszerességgel tartott, sok ér-
deklõdõt vonzó elõadásaikon pró-
bálják õsi kultúránk eredendõ sok-
színûségét „újra tanítani”.

Az október 10-én, az iskola udva-
rán zajlott rendezvényen is egy ilyen
„újratanításnak” lehettünk tanúi
Vígvári János hajdúsági népi gyógyí-
tóval. A Természetes Gyógymódok
Szabadegyetemének elõadója a hall-
gatóságnak elárulta: eleink nem is-
mertek rákot, cukorbetegséget,
mert természetes eredetû növé-
nyekkel, tiszta húsokkal táplálkoz-
tak, és kiegyensúlyozottabban éltek.

Vígvári elmondta többek között,
hogy korábban a kenyér kovásza,
„maradéka” félre lett téve a sütés-
hez, így hordozta az a család élõ vo-
nalát évszázadokon át, s a nemzet-
ség „benne volt mindennapi kenye-
rünkben”. A kamillát õseink fedetle-
nül fõzték, megtartva erõs hatásfo-
kát. A tejfélék közül fogyasztásra
legjobb a szamártej lenne, legegész-
ségesebb húsfélét pedig a termé-
szetesen tartott mangalica adná.

Magas vérnyomásnál forró láb-
fürdõvel lehet lecsökkenteni annak
kialakulását, kocsonyás anyaggal
gyógyítható az ízületi gyulladás. A
daganatok pedig gyakran azért jön-
nek létre, mert nem beszéljük ki fáj-
dalmainkat egy trauma után –
hangsúlyozta az elõadó. 

Gyimóthy Levente
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A víz segíti a gyerek fejlõdését
Szekszárdon is népszerû a babaúszás – 3 hónapos kortól ajánlottak a foglalkozások

A babaúszás immár több mint
másfél évtizedes hagyományok-
kal rendelkezik hazánkban. Tolna
megyében többek között Szek-
szárdon is részt vehetnek a ba-
bák a fejlesztő foglalkozásokon.

Hargitai Éva

A városi uszodában tartott foglalkozá-
sokat is több apróság látogatja. Ki-ki
apukája, anyukája vagy nagymamája
segítségével szelte a habokat. Szemmel
láthatóan jól érezik magukat, akárcsak
szüleik.

– Általában 3-3,5 hónapos kortól
ajánlott a foglalkozás – mondta Kor-
sós Rita, babaúszás-oktató, gyógy-
testnevelõ pedagógus. Egyéves koru-
kig csak a vizet szokják a kicsik, majd
amikor már szépen merülnek, elkez-
dõdhet az úszás alapelemeinek okta-
tása, olyan gyakorlatokkal, mint a sik-
lás, vízbe ugrás, merülés, vízbe fújás.
A végsõ elem a szülõtõl való elszaka-
dás három éves kor körül.

Az úszásnak számos jótékony hatá-
sa van. Ilyen pici korban az izomzat és
a motorikus képességek legjobb fej-

lesztõ eszköze a vízben való irányított
pancsolás. Sok esetben – például oxi-
génhiányosan világra jött babáknál –
segíthet a megkésett, elmaradt moz-
gásfejlõdés beindításában, a kúszás,
mászás megkezdésében. Ugyanakkor
megelõzheti a késõbbiekben kialaku-
ló tartáshibák vagy éppen a lúdtalp ki-

alakulását. A foglalkozásokon a moz-
gásokat mondókákhoz, dalokhoz kö-
tik, ezzel a beszéd, illetve a ritmusér-
zék fejlõdését segítik. A kicsik szociá-
lis fejlõdésékre is pozitívan hat, hi-
szen több kortársukkal találkoznak
rendszeresen, ugyanakkor a szülõhöz
fûzõdõ kapcsolat is elmélyülhet.

Az sem elhanyagolható szempont,
hogy a víz természetes közeg a szá-
mukra, amelytõl nem félnek. Ráadá-
sul a sport is korán szerves részévé vá-
lik az életüknek. Persze kár azt várni,
hogy három éves korára minden gyer-
mek úszóbajnok lesz, de általában ek-
kor már önállóan vesznek részt a fog-
lalkozásokon. Négy-ötéves korukra
pedig a hátúszást, valamint a gyors-
úszás alapjait is megtanulhatják.

A foglalkozásokban fontos rendsze-
resség, mivel a kicsik könnyen felejte-
nek, és nehezebben rázódnak vissza.

Nem kell aggódni
Természetesen felmerül a szülõ-

ben a kérdés, nem lehet-e az úszás ve-
szélyes a babák számára. A víz tüdõbe
kerülését a búvár reflex kizárja, a mi-
nõségére odafigyelnek az uszodában,
ugyanakkor csak egészséges baba le-
het a többiekkel, így a fertõzések esé-
lye kicsi. Sokan aggódnak a fülgyulla-
dás miatt is, de egy egészséges dob-
hártyával rendelkezõ gyermeket ez
sem fenyeget. Általában elmondható,
hogy az úszástól csak erõsödik a baba
immunrendszere.

A babák természetes közege a víz, az úszás fejleszti izomzatukat
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Leposa De-
zső matematikus, zongorista-komponista, művészeti szervező és
Lotz Kata, a Deutche Bühne Ungarn színésznője. Kettőjük kapcso-
lódási pontja egy előadói est, mely randevúnk apropója, illetve két
művészetet szerető művelő ember, szép és nemes feladataiba va-
ló betekintés.

Egy férfi:
Leposa Dezsõ

Egy nõ: 
Lotz Kata

– Éppen két évtizede, hogy házi
feladatom voltál az újságíró stú-
dióban, s most annak a 20 évvel
ezelõtti interjúnak a címét „lop-
tam el” magamtól. A Te életedben
ugyanis ez a kettõség mindig is
jelen volt és van...

– A matematika és a zene, nemkü-
lönben a szervezés – bármily furcsa
– nagyon közeli viszonyban vannak
egymáshoz. Az utóbbi években az
érzelmi részét élem ennek a kettõ-
ségnek, s örömmel mondom el,
hogy Szekszárd város idei civil pá-
lyázatán az eSz HÍD Társulás 100
ezer Ft-ot nyert, amelyet egy jó mi-
nõségû, hordozható pianínó megvá-
sárlására kaptunk. Ehhez az összeg-
hez még három-négyszer ennyi
pénz szükséges, s ennek megszerzé-
séhez két rendezvényt tervezünk.
Képzõ és iparmûvész barátaim fel-
ajánlásával, „für PIANO” címmel a
Tolna megyei Gyermek- és Ifjúsági
Közalapítvány székhelyén (Béla ki-
rály tér 6.) szervezünk egy Pre-
Adventi kiállítást és vásárt, amely-
nek megnyitóját október 31-én
(szombat) 18 órakor tartjuk, s amely
november 1. és 13. között naponta
látogatható. A kiállításhoz egy auk-
ció is kapcsolódik, amely november
13-án (péntek) 18 órakor kezdõdik.
A másik rendezvény egy gála-
koncert lesz ugyanezzel cím-
mel, amelyet zenész barátaim-
mal – akik felajánlották segít-
ségüket – november 28-án,
szombaton, 19 és 22 óra tar-
tunk a Német Színházban, s
aztán JAM a ZUG-ban.

– Bizonyára vannak, akik
nem ismerik e civil társulás
célkitûzéseit...

– Összefoglalva: nemzetkö-
zi mûvészeti, kulturális, okta-
tási, tudományos és kommu-
nikációs társulás. Célunk a
mûvészet és a kultúra minden
területén kapcsolatok ápolása
és építése Szekszárd, Tolna
megye, a dél-dunántúli régió,
a Kárpát medence, az Európai
Unió és a világ más országai-

ban alkotók és befogadók között.
Névválasztásunk is tükrözi azt a hi-
dat (Szent László híd), amely össze-
köti Keletet Nyugattal, és azt a fo-
lyót (Duna), amely összeköti észa-
kot déllel. Célunk még Szekszárd és
környezete megtartó erejének nö-
velése színvonalas elõadások, mûvé-
szeti produktumok és produkciók
létrehozásával, továbbá természeti
és épített környezetünk védelme,
hátrányos helyzetûek támogatása -
kiemelten a fiatal és a kisebbségben
élõ alkotók, kommunikációs mód-
szertan fejlesztése és gyakorlati al-
kalmazása. A személyes kommuni-
káció és a nyelvismeret fontosságát
aláhúzva, a mû, alkotója és befoga-
dója közötti kommunikáción ke-
resztül a világháló nyújtotta lehetõ-
ségek kihasználásáig. A praxis fon-
tosságát aláhúzva az oktatás és a ku-
tatásfejlesztés támogatása a fenti te-
rületeken. 

– Kikbõl áll az eSz HÍD Társulás?
– A tagság fele egyesületet, alapít-

ványt, oktatási intézetet, mûvelõdé-
si házat, galériát, alkotó közösséget
képvisel. Több mint 100 taggal mû-
ködünk, zömmel alkotó fiatalok, va-
lamint oktatók és tudományos kuta-
tók alkotják a társulást.

– A DBU színésznõjeként immár
négy éve élsz Szekszárdon. Elmesél-
néd az utat, ami hozzánk vezetett?

– Ózdon gyerekeskedtem, kamasz-
ként kerültem Budapestre. Késõbb
négy évig Münchenben dolgoztam, s
ott jártam színitanodába. Az elsõ vég-
zettségem közgazdász.

– Így vonatkozik rád is a raciona-
litás és érzelem, hiszen amit elõ-
ször tanultál, s ami most az életed
elég távol áll egymástól. Mikor ha-
tároztad el, hogy színésznõ leszel?

– A színpad iránti vonzalmam már
gyermekkoromban kezdõdött. Zenét
tanultam, kórusban énekeltem, sokat
jártam színházba. A közgazdász diplo-
mámat is színház-marketingbõl ír-
tam. Mielõtt Szekszárdra jöttem, any-
nyit tudtam a városról, hogy itt jó bo-
rok vannak, szép szõlõhegyek, és az
egész táj gyönyörû dimbes-dombos.
A családom egy részének a munkája
kötõdött ide, s a véletlenek egybeesé-
se volt, hogy éppen itt van az ország
egyetlen németnyelvû színháza, aho-
vá én müncheni tanulmányaim után
szívesen jöttem. Az itt eltöltött idõ
alatt megszerettem a várost. Egyre
több szekszárdit ismerek, így el-
mondhatom, hogy nagyon sok krea-
tív ember él itt, s ettõl úgy érzem, én

is kinyílok. Mindig „belebotlok” egy-
egy gyöngyszembe, legyen az a zene,
vagy a képzõmûvészet világa. Ellentét-
ben Budapesttel, ez a kisváros szá-
momra emberi, közvetlen, élhetõ. 

– Milyen szerepek találtak meg a
DBU-ban? Milyen darabokban sze-
retsz igazán játszani?

– Szeretem a változatosságot, és azt
szeretem a DBU-ban, hogy a reperto-
árja nagyon színes, így játszhatok
klasszikus, könnyedebb zenés és gyer-
mekdarabokban is. A következõ gyer-
mekelõadásunk, a Hamupipõke, tiszta
táncelõadás. Nagyon tetszik a nemzet-
közi a társulat, mert a sokféle kultúra
találkozása izgalmassá teszi minden-
napjaim. A DBU a Dienes iskolával
együttmûködésben otthont ad egy né-
metnyelvû gyerek-színjátszócsoport-
nak, melyet harmadmagammal veze-
tek, és így foglalkozhatok fiatalokkal is.

– Igen érdekes és eredeti estet hoz-
tatok létre Leposa Dezsõvel, mesél-
nél errõl?

– A Dunaföldvári Várfesztiválon ját-
szottuk elõször a „A NÕ, az örök
kétkedÕ” címû mûsorunkat. Az is-
mert magyar, német és spanyol sanzo-
nokból álló est témája a szerelem, s az,
hogy mire vágyik a nõ. A tanulság,
hogy mindig másra, mint ami éppen
van. Az alapötlet az enyém, az összekö-
tõ szövegeket is én írtam, a dalokat
együtt kerestük. Én vagyok a „NÕ”, De-
zsõ kísér zongorán. Keressük a lehetõ-
séget, hogy ezt a 40 perces, de bõvíthe-
tõ mûsort új helyszíneken is elõadhas-
suk. Itt, a Belvárosi Kávéházban is el
tudnám képzelni, s talán a DBU-ban is,
akkor természetesen német nyelven.

– Szabadidõdben mi pihentet?
– Gyermekkorom óta ugyanazok-

kal a számomra kellemes dolgokkal
töltöm a szabadidõmet. Nagyon szere-
tek zenélni, gitározom és énekelek
hobbi szinten, másokkal közösen. So-
kat mozgok: úszom, nyáron evezek, a
víz az igazi elemem. Fontos számomra
a nagy családom, ahonnan jövök – a
sajátom még várat magára –, s akikhez
mindig szívesen térek haza.Lotz Kata és Laposa Dezsõ: elõadói estet szerveznek

SAS ERZSÉBET ROVATA

Kettõsség: racionalitás és érzelem
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N
em egy borvidékünkön telve
vannak a pincék, mindenfé-
le nehéz értékesítési viszo-

nyokról panaszkodnak. Nemzeti só-
haj ez már. Nem az EU-csatlakozás
utáni állapotokról szólnak e monda-
tok, hanem 1904. december 31-én,
elsõ szülõhelyére szánt cikkében ír-
ta Dicenty Dezsõ. Nem ez az egyet-
len látnoki pillanata…

Unokatestvére Dienes Valéria, az
elsõ magyar professzornõ: négy
hónappal idõsebb nála, iskolatársa,
a világhírû Leopold Lajos két hó-
nappal fiatalabb: Dicenty Dezsõ
1879. október 16-án született Szek-
szárdon. 

Az elsõ felsza-
badított megyei
jobbágy házában
mûködõ Májer-
Arlow-intézet -
ben már kisisko-
lásként magas
szintû képzést
kap, németül,
franciául is tud.
Gazdasági akadé-
miát, majd az
egyetemet vé-
gez, a XX. század
elején a felsõbb
szõlõ- és borgaz-
dasági tanfolya-
mot fejezi be
földtani intézeti munkája mellett. 

Ennek utolsó évére esik három je-
lentõs helyi cikke, melyekben 1905-
1906-ban a talajvizsgálat, a mûtrá-
gyázás és az értékesítés kérdéseirõl
mondta el magvas gondolatait. A
Magyar Királyi Szõlõ- és Borgazda-
sági Központi Kísérleti Állomás
(Ampelológiai Intézet) gyakornoka-
ként kezd ekkor, s 36 év alatt igazga-
tóságig emelkedik. Közben 1921-
ben minisztériumi megbízottként

szénkéneggyárat alapít, az országos
szõlõ- és borgazdasági tanfolyam és
a borvizsgáló szakértõ bizottság el-
nöke. 

Már 1909-ben, majd 1935-ben is
francia tanulmánya jelenik meg: ta-
lán ez utóbbi irányította rá az Euró-
pát járt szakemberre a gallok figyel-
mét, s hozta meg számára a legna-
gyobb elismerést 1938-ban: a becsü-

letrend pa-
rancsnoki ke-
resztjét. Há-
rom magyar ta-
nulmányából,
A szõlõmûve-
lés racionalizá-
lása Európá-
ban, A talaj ter-
m õ e r e j é n e k
r a c i o n á l i s
fenntartása a
termelési költ-
ségek szem-
pontjából és A
megfelelõ mû-
trágya-fajták
kiválasztása a
gyakorlatban a

szõlõtalaj-típusok jellegzetes tulaj-
donságai alapjánból állította össze
ma is helytálló mondanivalóját.
Könnyen tette, hiszen némely témá-
ján 30 éve dolgozott: a borbemuta-
tók létesítésérõl s a mûtrágyázásról
1905-ben, szõlõ jövedelmezõségérõl
és a melléktermékek (például a ma
is gondot okozó törköly) felhaszná-
lásáról már 1916-ban írt. Szintén
1935-ben jelent meg tanulmánya A
must alkoholmentes felhasználásá-

nak technikai módjai és a fogyasztás
fejlesztése és Kísérletek a betegsé-
gek elleni védekezések hatásosságá-
nak biztosítására… címmel.

„Volt, van és ki tudja még meddig
lesz meg borforgalmunk eminens
fejlõdésének azon gátló akadálya,
amely nem a kereskedelmi bûnös
üzelmek keretében, hanem a túl
jámbor magyar bortermelõ munká-
jának tervnélküliségében keresen-
dõ, és amely nem csak most érezte-
ti hatását a nehezebb körülmények
válságosabb idejében, hanem meg-
volt már a múltban is, a dicsõ kánaá-
ni múltban is” – írta 1905-ben, de
még ma sem értjük kellõen. S
ugyanez mondható el többi meglá-
tásáról is.

Amikor 1929-ben elõször mondta
ki, hogy a magukat antialkoholista
harcosként feltüntetõk a kábítószer

felé terelik a jövõ ifjúságát, még mo-
solyoghattak rajta. Ma már nem mo-
solygunk. Akkor még 600 000 szõ-
lõmunkásról szólt, ma 90 000 ag-
gódhat, hogy megértjük-e álmait és
tanácsait.

Dr. Töttõs Gábor

Dicenty Dezsõ tettei és álmai
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Ódon időben

OKTÓBER 19-ÉN

105 éve, 1904-ben a megye 220
legnagyobb adózója közt 33 szek-
szárdi volt.
OKTÓBER 20-ÁN

120 éve, 1889-ben Spányi Antal
várkapitányunk biztonsági fegyver-
szeget talált föl. 75 éve, 1934-ben
Horváth Lajos helyi detektív díjat
nyert a rendõr-fotókiállításon.
OKTÓBER 21-ÉN

135 éve, 1874-ben boraink angliai
sikerérõl kaptunk hírt. 120 éve,
1889-ben indítványozták: bõvítsék
polgári iskolánkat kereskedelmivel.
OKTÓBER 22-ÉN

100 éve, 1909-ben a miniszter az
alispán javaslatára a szekszárdi tele-
fondíjakat felére szállította le.
OKTÓBER 23-ÁN

120 éve, 1889-ben Kardos Gyula
megfestette Vizsolyi Gusztáv hon-
atya, pártelnök vármegyeháza dísz-
termébe került képét.
OKTÓBER 24-ÉN

100 éve, 1909-ben nagyüzemi per-
metezõgép-bemutatót láttak eleink.
35 éve, 1974-ben meghalt szülöt-
tünk, Egri László újságíró, illusztrá-
tor, karikaturista.
OKTÓBER 25-ÉN

105 éve, 1904-ben lemondott járá-
si fõszolgabírónk, „már el is költö-
zött: Afrikában keres magának
gyógyulást”.

Gondtalanul vagy
szabadabban? 
„Vénségetekig ugyanaz mara-
dok, ősz korotokig én hordoz-
lak! Én alkottalak, én viszlek,
én hordozlak, én mentelek
meg.”(Ézs 46, 4)

Mindig arra vártam, Istenem, hogy
éveim multával majd egyre gondtala-
nabb napok köszöntenek rám. Re-
méltem, hogy tapasztaltabb leszek,
és az akadályokat magabiztos rutin-
nal kikerülhetem. Csak vártam a jö-
võt fürkészve, hogy egyszer majd a
nehézségek terhe nélkül örülhetek
szeretteimnek, s végezhetem tõled
kapott munkámat. Utam közepét el-
hagyva, most be kell látnom: téved-
tem - erre hiába várok! Abban is bíz-
tam, hogy én változhatok: ha átala-

kíthatnám aggodalmas énem, talán
majd könnyedebbé válok, és nem
látom gondnak a nehézséget. Fájó a
felismerés: alaptermészetem szerint
még mindig az a Péter vagyok, aki-
nek ugyan van esélye a vízen járni,
de csak a viharra tud figyelni. Lelkes
hõsöd, aki ugyan a halálba is követ-
ne téged, de már az elsõ akadálynál
félelmei miatt megtorpan...
De éveim múltával te sem változtál,
Uram! És ha erre gondolok, újra
éled reménységem és örömöm:
„Vénségetekig ugyanaz maradok,
õsz korotokig én hordozlak! Én al-
kottalak, én viszlek, én hordozlak,
én mentelek meg.” (Ézs 46,4) -
mondod, és én erre gondolva kez-
dem érteni, hogy amiben van esé-
lyem változni, gyarapodni, az irántad
való bizalom. Engem hordozó szere-
teted az, ami átemel nehézségek
kõfalain, kiszabadít félelmeim fogsá-
gából. Látod, Uram, gondtalanságra
vágytam, pedig igazából a gondvise-

lésedre hagyatkozó szabadságra
volt igazán szükségem! 
Azt is látni vélem, Megváltó Uram,
hogy errõl a gondviselésrõl szóló
szavaid, nem egyszerûen jótaná-
csok. Te inkább egy csoda lehetõ-
ségét tártad elénk. Mert amirõl a
Hegyibeszédben szólsz, az ellenté-
te a mi Édenkerten kívüli gondolko-
dásmódunknak. Mi azt nézzük, ami
félelmet kelt: nem a derûlátásra, ha-
nem a veszély figyelésére szakoso-
dott tõled elszakadt idegrendsze-
rünk. Te pedig Isten gyermekeinek
szabadságról beszélsz: a csoda le-
hetõségét kínálod, hogy valóban
azok legyünk – kegyelmed áldása,
Lelked uralma alatt.
Pártfogó, Vigasztaló Uram! Most ve-
led indulok tovább, és hálát adok
azért, hogy – a még nekem adatott
idõben – a te gyermekeid szabadsá-
gának útját tanulgathatom. 

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM

A francia becsületrend

Dicenty Dezsõ Farkas Pál plakettjén

A Szt. Cecília kórus
ad hangversenyt

A Szekszárd Alsóvárosi Római katoli-
kus Közhasznú Egyesület tisztelettel
meghív minden érdeklõdõt október
18-án, vasárnap 11 órára, a belvárosi
katolikus templomba, ahol a szentmi-
sén közremûködik, majd rövid hang-
versenyt ad a dunaharaszti Szent Cecí-
lia Kórus. Vezényel: Bánky Tamás kar-
nagy, Fazekas Tamás kántor-karnagy.

A Szent Cecília Kórus Dunaharasz-
tiban, a Szent István plébánia temp-
lomban teljesít egyházi szolgálatot. A
18 éve alakult, most 33 tagú kórus fõ
szerepe a vasárnapi mise meghitteb-
bé tétele. Részt vesznek városi rendez-
vényeken, hazai és külföldi vendégsze-
repléseken. Egymást óvó, szeretõ fi-
gyelemmel, összetartással dolgoznak.

A Szent Cecília Kórus felajánlásá-
val, szereplésével segíti a szekszárdi
Szent János és Pál Kápolna felújítta-
tást, életre keltését.
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Miért nem lettem
reklámarc?

112009. október 18. MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2009. október 27-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Október 4-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Lehajtja rõt aranyfejét az erdõ, a levegõ friss, újbor íze csíp”
(Kálnoky László: Október). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Berkes Miklós, Csapó D. u. 14. és Sza-
bó Gáborné, Perczel M. u. 1. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

A
MIÓTA egy fenomenális minõségû és össze-
tételû margarinféleségnek reklámarca van,

azóta szinte csak azon a koleszterinszintet csök-
kentõ csodaszeren, vagyis élelmiszeren élek. Mél-
tán közkedvelt mûvésznõnk Oscar-díjra is esé-
lyes alakítása szerintem óriásit lendített holtpont-
ra jutott egészségügyi helyzetünk mai rettenete-
sen nyomorúságos állapotán. Bár az igazság
kedvéért azért meg kell jegyeznem, hogy bájos ar-
cocskája szerintem mintha kissé túl drámaira,
tragikusra sikeredett volna. Idõnként az az érzé-
sem, hogy ez az alakítás eredetileg a 2010-es ma-
gyar költségvetési tervezet népszerûsítésére lett
volna megrendelve, de az egészségügy (a marga-
rint gyártó céggel karöltve) a kellõ pillanatban
egy visszautasíthatatlan ajánlattal levette szép
hosszú lábairól a mûvésznõt a reklámarcával
együtt. Az idõ sürgetett, az arc újraformálására
már nem volt idõ.

N
em akarok felvágni, de a minap engem is
felkértek reklámarcnak. Az Országos Nyug-

díjfolyósító Intézet reklámfõnöke megkeresett,
hogy vállalnám-e egy mostanában készülõ rek-
lámfilmjükben a kisnyugdíjasok reklámarcát.
Azért esett végül is rám a választásuk, mert az
egyik sajtótájékoztatójukon az operatõrüknek
feltûnt, hogy olyan elkámpicsorodott, kétség-
beesett és nyomorúságos arckifejezéseket tudok
produkálni, hogy vízvezetékszerelõként, vagy
mosógépszerelõként, netán fogorvosként víz-
kõ/fogkõ oldószert is reklámozhatnék. Egy Kos-
suth-díjas filmrendezõ ismertette velem, hogy mi
lenne a feladatom: "Derûs arccal, boldogságtól
csillogó szemekkel csak annyit kell mondania,
hogy a kisnyugdíjasság nem betegség, csak átme-
neti állapot, ami nem tart örökké. Ahogy bein-
dul a gazdasági fellendülés, egy 169 cm-es testma-
gasságú kisnyugdíjas rövid idõn belül akár két-
méteres nagynyugdíjas is lehet. Ennyi!" Mondom
neki: mennyi? Mi mennyi - kérdezett vissza. Hát
a gázsi, amit ezért a marhaságért kapok, mond-
jon egy összeget! Hát mondott egy összeget, én
meg azt mondtam neki: Tudja, mit? Kamerák
elõtt ajánlja fel ezt az összeget a koleszterinszint-
jét hipp-hopp helyreállító reklámarcnak, mert
nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen is az az
arc, amikor önfeledten kacarászni kezd... Hát
ezért nem lettem én reklámarc.

Bálint György Lajos
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A végére elfáradtak a hazai menõk
Asztalitenisz-show legendákkal: Klampár, Jónyer és Gergely a szekszárdi sportcsarnokban

Az elmúlt hétvégén a saját klub-
juk által szervezett rangos meg-
méretésen, a Szekszárd Kupán
állhattak asztalhoz a SZAC játé-
kosai. A felnőtteknél a korábban
Szekszárdon is megfordult Lovas
Petra duplázott. 

Bálint György

Tekintettel a szekszárdi csapat fiatal, a
hivatalos felnõtt kor alatti átlagéletko-
rára, a verseny elsõ napján, amikor a
magyar mezõny legkiválóbbjai – nem
hiánytalanul persze – asztalhoz álltak,
csupán az ukrán Motsykkal és Wit-
tinger Judittal volt érdekelt a házigazda.
Az elõbbi a bizonyítási vágytól változat-
lanul roppant kapkodóan játszik, nem
lehetett eredményes, pedig technikai
felkészültsége, stílusa alapján van fantá-
zia az ukrán lányban. Wittinger a jelek-
bõl ítélve kezd megnyugodni: gyõzött
azok ellen, akik ellen tudása alapján fel-
tétlenül kell, sõt: az egyik feltörekvõ ha-
zai tehetséget, a statisztikás Tóth Katát
– aki másnap az ifik között döntõt ját-
szott – móresre tanította a nagy tapasz-
talatú, de tavaly ingadozó formában ját-
szó szekszárdi pongpongos.

Kommunikációs gondok
Kíváncsiak voltunk, mire megy a

legjobb magyar ifik között a maga 14
és fél évével még serdülõnek számító
„szekszárdi kínai”, Liu Siyu. Ígéretesen
menetelt, de a négy közé jutásért, a ha-
zai „krémmel” szemben már megtor-
pant. Ami persze betudható fiatalabb
korának, a kisebb versenytapasztalat-
nak is. A már említett Tóth Kata bú-
csúztatta a negyeddöntõben, ahol más
taktikát kellett volna alkalmaznia a kí-
nai tininek a játékot gyorsító, kontra-
csatákat erõszakoló statisztikás ellen,

de... Ez a torna is jelezte: a kommuniká-
ciós gondokat mihamarabb orvosol-
nia kell Sáth Sándor szakmai igazgató-
nak. Az angol ugyanis nem összekötõ
kapocs ezúttal. Liu csak kínaiul ért, az
õ nyelvét viszont nem beszéli senki a
csapat háza táján. Így akár Sáth Sándor,
akár Pata Erika, vagy játékostársai ad-
nának tanácsokat neki: erõsen kérdé-
ses, hogy a kézzel-lábbal való magyará-
zatból eljut-e hozzá a lényeg. Pedig
Wittinger mutatta neki – a saját példá-
jából kiindulva �, hogy Tóth ellen a
„droppolás” ezúttal is eredményes le-
het, mint elõzõ nap. A kínai azonban
csak a „minden labdát” megtámadó stí-
lust játszotta a továbbiakban is. Mint
hírlik, Irina Motsykkal is nehéz megta-
lálni a közös nyelvet, így Sáth mester
nem tehet mást, mint tolmácsot alkal-
maz, amíg a magyarban, vagy az angol-
ban nem lesz elõrelépés.

Ami a döntõket illeti: a felnõtteknél
fáradtan állt asztalhoz, mind Lovas
Petra és Pergel Szandra, így a meccs
bõven elmaradt a Szekszárd Kupák fi-
náléit jellemzõ színvonaltól. A rutino-
sabb, egykor Szekszárdon is megfor-
dult Európa-bajnoki csapattag rutin-
ból hozta a döntõt. A két játékos a pá-
ros fináléban már egymás oldalán ra-
gadott ütõt, és gyõzött a rutinos Mol-
nár, Kertai duó ellen.

Az ifik között a soltvadkerti Amb-
rus Krisztina nyert egyéniben, a pá-
rosban a statisztikás Tóth Kata a tol-
nai Nagyváradi Mercédesz oldalán di-
adalmaskodott.

Újra ütõt fog
a legendás trió

Már plakátok hirdetik: október 30-
án a maga nemében párját ritkító
sportesemény színhelye lesz Szek-

szárd. Vermes György decsi vállalkozó,
a megyei szövetség elnöke belevág
nagy tervébe. Még egyszer, talán utol-
jára együtt láthatjuk a magyar férfi asz-
talitenisz korszakalkotó nagy egyéni-
ségeit: Klampár Tibort, Jónyer Istvánt
és Gergely Gábort. Az éppen harminc
éve Kínát megállító phenjani gyõzõ-
ket, akik külön-külön is világszámok,
sajátos utat járó egyéniségek voltak.
Akik talán éppen emiatt is, no meg a
sportág irányítóinak közömbössége,
irigysége okán valahogy eltávolodtak a
sportágtól, vagy nem úgy vannak ben-
ne, ahogy mindenki boldogulására le-
hetettek volna... 

Ez a hármas elevenen él a közép- és
idõsebb generáció emlékezetében. Ez
a trió még olykor ütõt fog a kezébe – az
Isten-áldotta csuklóval bíró „Klampi” a
hatvan felé közeledve is még NB I-ben
játszott –, ez a trió még képes megmu-
tatni taníthatatlan apró ínyencségeket,
amire vevõ lehet a közönség Szekszár-
don is, ahová a legendák miatt – na-
gyon bíznak benne a szervezõk – távo-
labbról is érkezhetnek nézõk.

Persze nem elég csak Klampár vil-
lámcsuklója, Jónyer csak rá jellemzõ
„kifli-pörgetése”, vagy Gergely sport-
ági mindenessége, ezt a produkciót is
el kell tudni adni, show-t kell csinálni
belõle! Ez pedig a ping-pongban alig-
ha mehet Faházi „Janika” nélkül, aki
ezeket a sztárokat leste, akit sportági
csodabogárként is ismernek, s aki egy
kicsit a fizikai törvényszerûségeknek
is hadat üzenve strandpapuccsal, par-
kettával a kezében képes megszelídí-
teni a kaucsuklabdát. Naná, hogy itt
lesz, október 30-án este, ami további
sportági és nem sportági szereplõk-
kel egy nagyszerû szórakozást kikap-
csolódás ígér, mindössze ezer forin-
tos jegy megváltása ellenében.

A Wittinger-Liu Siyu duó a késõbbi gyõztestõl kapott ki

Sportmix
CSELGÁNCS.Folytatta remek szerep-
lését a korosztályos országos bajnoksá-
gokon a Gemenc Judo Klub. Az elmúlt
hétvégén a serdülõ B korosztály leg-
rangosabb hazai megméretését ren-
dezték Cegléden, ahol a 36 kg-os kate-
góriában szereplõ Ács Balázs második
elsõségét is megszerezte nagy riválisa,
az újpesti Telek Bence döntõbeli legyõ-
zésével. A dobogó csúcsára jutott az 52
kg-sok között Lovász Bálint is, és nem
talált legyõzõre a lányok 32 kg-os kate-
góriájában Petõ Réka sem.
Eddig öt aranynál tartanak a szekszár-
diak, akik a hó végé felé a németorszá-
gi Kufsteinben folytatják elõkészülete-
iket a novemberi, kétnapos szekszárdi
serdülõ országos egyéni és csapatbaj-
nokságra.

KÉZILABDA. Magabiztos idegenbeli
gyõzelemmel (27-43) hangolt az UKSE
Szekszárd a Szentendre ellen az októ-
ber 18-ai rangadóra, amelyen a legna-
gyobb rivális, a volt válogatottakkal fel-
álló Érd lesz az ellenfele a bajnoki cím-
re pályázó szekszárdiaknak. A szent-
endrei mérkõzésen Fauszt Éva 11,
Mizsák Dorina 9 találatig jutott. Rossz
elõjel a vasárnapi (18 óra) mérkõzés
elõtt, hogy Kurucz Annamária kapus
és a beálló, Gulya Krisztina bokasérü-
léssel küzd. Az UKSE vezetõsége szeret-
né, ha minél többen szurkolnának a
szekszárdi lányoknak, ezért minden
belépõt váltó egy 2000 forintos sport-
szervásárlási utalványt kap ajándékba.

LABDARUGÁS. Gól nélküli döntet-
lennel végzõdött a Szekszárdi UFC-
Paksi SE II megyei rangadó az NB III
Dráva-csoportjának 8 fordulójában. A

PSE NB I-es csapatának keretébõl ezút-
tal nem szerepelt senki, így is egyenlõ
erõk küzdelmét láthatták a nézõk. A
szekszárdiak 11 ponttal a 8. helyen áll-
nak a tabellán.

ÖKÖLVÍVÁS. Újabb versenyen vett
részt az elmúlt hétvégén a szekszárdi
Unio Box Team. Török István tanítvá-
nyai közül a juniorok 48 kg-os súlycso-
portjában szereplõ Horváth György
már a döntõ elsõ menetében kiütötte
székesfehérvári ellenfelét, s így tor-
nagyõztes lett a Melanje Kupán. A 60
kg-osok között Bokron Valentin szín-
vonalas mérkõzésen vívta ki a gyõzel-
met veszprémi riválisa ellen. Szoros
mérkõzésen maradt alul fehérvári ver-
senyzõkkel szemben Domokos Dániel
és Dobos Dávid, és lettek ezüstérme-
sek a 11 csapat részvételével megren-
dezett tornán.

Családi és baráti
triatlon váltó
Berta Tibor emlékére rendeznek
váltóversenyt Szekszárdon, októ-
ber 24-én 11 órától a városi uszo-
dában és környékén.
Nevezni a helyszínen 10 órától le-
het. Nevezési díj: 500Ft/fõ, vagy
család, vagy baráti csapat.
A táv: 200 m úszás, 5 km kerék-
pározás és 1 km futás, ami egyé-
nileg, vagy baráti közösségek,
családok részére váltóban is telje-
síthetõ.
Díjazás: nemenként és kategóri-
ánként az I-III. helyezett oklevél-
ben és ajándékcsomagban ré-
szesül.
Információ: 06-74/510-844,
30/645-2750
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Hozzávalók: 

l 50 dekagramm darált hús
l 1 zsemle
l 2 nyers, 4 főtt tojás
l 1 darab piros húsú paprika
l 1 csokor petrezselyemlevél
l 1 fej vöröshagyma
l 4 gerezd fokhagyma
l 10 dekagramm füstölt kolbász
l 1 csipet kakukkfű
l 1 evőkanál mustár
l1 kávéskanál csípős paprikakrém

A tojásokat megfőzzük, karikára

vágjuk. A kolbászt is karikára vágjuk. 

A paprikát 1x1 centiméter kockára

vágjuk.  A petrezselymet apróra vág-

juk. A vöröshagymát apró kockára vág-

juk, forró olajon puhára fonnyasztjuk.

A darált húshoz hozzáadjuk az alapo-

san kinyomkodott zsemlét, a vörös-

hagymát, a pertrezselymet, a 2 tojást,

kakukkfüvet, mustárt, paprikakrémet,

fokhagymát, sóval, borssal ízesítjük, és

jól összedolgozzuk. Alufóliából 30x40

centiméteres darabot vágunk, és egy

kis olajjal bekenjük. Erre rásimítjuk a

húsmasszát. Beterítjük a tojás- és kol-

bászkarikákkal és a paprikakockával,

föltekerjük, mint a beiglit. Végeit össze-

nyomkodjuk. Sütőben 40-50 perc alatt

pirosra sütjük. 

Rubint piros
színû, fûszeres
illatú vörös-
bor. Ízében pi-
ros húsú gyü-
mölcsök kísé-
retében kevés
piros papri-
kát és jól har-
monizáló fás
ízt fedezhe-
tünk fel. Nem
túl nagy test,
üde savak jel-
lemzik, kivá-
ló kísérõje a
töltött fasírt-
nak. Fo-
g ya s z t á s a :
15-16 °C-on
ajánlott.

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

Borajánló:
Mészáros Pince:
Kadarka 2007

Gyányi András diákolimpiai bajnok
Szoros verseny a duatlonisták lakitelki országos döntõiben

Kiemelkedő eredményt ért el
Gyányi András és Arató Csilla az
október 10-én a lakitelki Moto-
ros Tanyán megrendezett
Duatlon Diákolimpia Országos
„A” döntőjén.

Kovács Etelka

A versenyen indult 15 szekszárdi spor-
toló, egy kivételével mind a Dynamic
Triatlon Club versenyzõje, ezen a via-
dalon iskoláját képviselte. A Szent Lász-
ló Középiskola végzõs diákja, Gyányi
András nagyszerû versenyzéssel gyõ-
zött a VI. korcsoportban a férfiak kö-
zött. Egy másodperccel elõzte meg ve-
télytársát, a tiszaújvárosi Balogh Ben-
cét. A nõk mezõnyében Arató Csilla, a
Garay gimnázium tanulója szintén a
késõbbi második helyezettel versen-
gett, de õ két másodperccel alul ma-
radt, így bronzérmet hozhatott haza. A
triatlonban válogatottságig jutott
Gyányi a versenyeken rendszerint fej-
fej mellett halad klubtársával, a szintén
válogatott Rigó Attilával. Az I. Béla Gim-
názium diákjának azonban ezen a ver-
senyen meggyûlt a baja a terepviszo-
nyokkal, és a 8. helyen végzett, így is-
kolatársaival, Zákányi Tamással (12.) és
Bézsenyi Gergõvel (15.) a csapatver-
senyben sem érhettek el kiváló ered-

ményt. A szintén I. Bélás, s ugyancsak
válogatott Kaszpari Dorisz az V. kor-
csoportban az 5. helyet szerezte meg,
míg iskolatársa, Rigó Boglárka hatodik
lett az egyel idõsebbek között. A legfi-
atalabb szekszárdi leány versenyzõ,
Samai Zsuzsanna, a Babits Mihály Álta-
lános Iskola tanulójának 15. helyezése
edzõje, Sáthy István szerint nem rossz
eredmény, hiszen õ a III. korcsoport-
ban a fiatalabbak közé tartozik.

A versenyen az idõjárásra nem le-
hetett panasz, de a meglepetés-hely-

szín, a nagyközség melletti moto-
krossz pálya Sáthy István, a Dynamic
TC edzõjének elmondása szerint ko-
rántsem volt ideális a futáshoz és a
kerékpározáshoz. Talán ez is közre-
játszhatott abban, hogy az eredetileg
a Lakiteleki Népfõiskolára hirdetett
verseny több kategóriájában is közel
húszan nem álltak rajthoz a nevezet-
tek közül. A szekszárdi triatlon klub
versenyzõi így felkészültségüket
majd novemberben, Tatán mérhetik
fel igazán.

Gyányi András (elöl) nagyszerû hajrával nyerte meg a versenyt

Éremközelben
az ipponosok

Október 9. és 11. között zajlott Eger-
ben a 17. Shotokan Karate Világbaj-
nokság, ahová 42 ország 975 verseny-
zõje nevezett egyéni és csapat küzde-
lemben, illetve formagyakorlatban. A
nemzetközi mezõny erõssége – no
meg a bíráskodás okán – kevés magyar
versenyzõ jutott dobogó közelbe.

A Szekszárdi Ippon Karate Egye-
sület négy sportolója kitûnõen vette
az akadályokat, s az éjszakába nyúló
versenyeken bejutottak a nyolcas
döntõkbe. Póra Dániel, korábbi Eu-
rópa-bajnok formagyakorlatát a ne-
gyedik helyre rangsorolták a bírák.
Borbély Máté küzdelemben az ötö-
dik, míg Gombor Péter a hetedik he-
lyen végzett.

A világbajnoksággal párhuzamo-
san futó, az utánpótlás számára ren-
dezett Kohai Világkupán a 15 éves
Szarka Dávid az elõkelõ 6. helyen
végzett küzdelemben. Ugyanitt a
Paksi SE színeiben sportoló szekszár-
di fiatalok közül Rizsányi Kata küzde-
lemben a második, formagyakorlat-
ban a negyedik, míg Korom Péterrel
csapatküzdelemben a serdülõk kö-
zött bronzérmes lett. A felnõtt kez-
dõknél küzdelemben Bogdán Attila
ugyancsak a doboó alsó fokára álha-
tott, de Klieber Krisztina, Klieber Pé-
ter, Gyõri Zsófia és Ress Ditta is
helytállt a népes mezõnyben.

Töltött fasírttekercs



Kedves Színházbérleteseink! 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a

korábbi tájékoztatásunktól eltérõen
mégis hirdetünk a 2009/2010-es szín-
házi évadra bérletsorozatokat. Bérletes
elõadásainkat 2010 február végéig kell
megtartanunk, a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház átépítésének megkezdésé-
ig. Az idõszak beszûkülése, és a bérle-
tes rendszer  átépítés miatt amúgy is
teljes megújulása miatt csak a Hegedûs
és Sárdy felnõtt-, illetve Óvodás és
Gyermekbérletet hirdetjük meg.

A sorozatok 4-4 elõadásból állnak! A
lerövidített évadban a Garay bérletet
sajnos kénytelenek vagyunk beolvasz-
tani az elõbbi kettõbe. Ez azt jelenti,
hogy a Garay bérlet tulajdonosainak
sajnos nem tudjuk korábbi széküket
biztosítani. Az elõbbi bérletsorozatok-
ban az elmúlt években szabad jegy-
ként értékesített helyekkel azonban az
õ igényeiket is ki tudjuk elégíteni.

Mûsorunkról részletesen a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház honlapján
(www.babitsmuvhaz.hu), mûsorfü-
zetünkben és a sajtóból tájékozódhat-
nak.

SZÍNHÁZI ÉVAD
2009/2010

HEGEDÛS BÉRLET
1. elõadás:

2009. október 27.
Operettgála Az INTEROPERETT

kiváló mûvészeinek, táncosainak fel-
léptével. Közremûködik a 21 tagú Vá-
ci Szimfonikus zenekar.

Arthur Miller: Édes fiaim
Dráma két részben a Soproni Petõ-

fi Színház elõadása
Aldo Nicolaj: Hárman a padon
Komédia két részben a Budapesti

Kamaraszínház elõadása.
Brandon Thomas-Aldobolyi

Nagy György-Szenes Iván: Char-

ley nénje - zenés bohózat két rész-
ben a Budapesti Pódium Színház elõ-
adása

SÁRDY BÉRLET
1. elõadás

2009. november 11.
Vaszary Gábor-Fényes Szabolcs-

Szenes Iván: Az ördög nem alszik
a Budapesti FOGI Színház elõadása
Müller Péter: Szomorú vasár-

nap
Zenés játék Seres Rezsõ dalaival a

Veszprémi Pannon Várszínház elõ-
adása

Oli Peagen: Az ajándék gésa
vígjáték két részben a Budapesti

Körúti Színház elõadása
Nejcserés támadás
két felvonásos fergeteges vígjáték

a Gergely Theáter Utazószínház elõ-
adása

ÓVODÁS ÉS
GYERMEK BÉRLET
Kezdési idõpont: 10 és 14 óra.

2009. november 9.
Csuda világ
zenés interaktív játék a Száguldó

Orfeum Színház elõadása
Bolondvár
a Pécsi Grimaszk Színház elõadása
Fazekas Mihály-Schwajda

György: Ludas Matyi
zenés mesejáték két részben a Bu-

dapesti Pódium Színház elõadása
Nemes Nagy Ágnes-Thuróczy

Katalin-Bókai Zoltán: Bors néni
zenés kaland egy részben a Pécsi

Harmadik Színház elõadása

A régi bérletek megújíthatók és a
gyermekbérletek válthatók október
20-ig.

Új bérletek válthatók október 21-
22 között hétköznapokon 10-13 és
14-18 óráig. A bérletek ára nem

változik! Felnõtt bérlet: 6400 és
5900, gyermekbérlet: 2200 Ft.

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház
Október 19-én 17 órakor

az üvegteremben “Kezdõrúgás”
címmel Fusz Mátyás kiállításának
megnyitója. A tárlatot megnyitja: Fusz
György, Ferenczy Noémi díjas
kerámikusmûvész.

A kiállítás megtekinthetõ: hétköz-
napokon 10-18 óráig, szombaton 10-
14 óráig.

Mûvészetek Háza

DIGITÁLIS NYOMATOK – VI. Or-
szágos Színesnyomat Grafikai Kiállí-
tás. A tárlat megtekinthetõ: október
31-ig, hétfõ kivételével naponta 10-18
óráig.

Panoráma Mozi 

NAGYTEREM

Október 15-21.
17.30 és 20.00: A csúf igazság - szí-

nes feliratos amerikai vígjáték (12)
Október 22-28.
17.30 (23-25-ig 15.30-kor is): Gö-

rögbe fogadva - színes feliratos ame-
rikai vígjáték (12)

20.00: Pokolba taszítva - színes
feliratos amerikai horror (18)

ART TEREM

Október 15-21.
17.00: Utolsó jelentés Annáról -

színes magyar film (12)
19.00: Frost/Nixon - színes felira-

tos amerikai film (16)
Október 22-28.
17.00: Csiribiri - színes magyar film
19.00: Két szeretõ - színes felira-

tos amerikai romantikus film (16).
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Meghívó
léleképítőre
Októbert 19-én (hétfõ) 18 órakor
folytatódik a Léleképítõ sorozat. Dr.
Tóth Csaba Attila vendége ezúttal
Vesztergám Miklós, aki mûvészi já-
tékkal illusztrált „Halkan felsír a tá-
rogató” címû elõadásában a leg-
magyarabb hangszerrõl, s annak
sorsáról - a török-labanc, majd
kommunista idõkön át napjainkig -
beszél.

Helyszín: Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház színházterme ((Szent Ist-
ván tér 10.). A belépés díjtalan.

Ünnepeljünk
együtt!
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata idén is méltóképpen
kíván megemlékezni az 1956-os
októberi forradalom eseményeirõl.
Az ünnepi mûsor és a koszorúzás
október 23-án (pénteken) 14 óra-
kor kezdõdik a Szent István téri
'56-os emlékmûnél.
Kérjük, hogy a koszorúzási szán-
dékot október 22-én (csütörtök)
12 óráig jelezzék a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza információs szolgálatánál
(tel.: 74/529-610). A koszorúkat
kérjük közvetlenül az ünnepség
helyszínére szállítani.

2009. október 23. (péntek):
11.00: A POFOSZ Tolna Megyei
Szervezetének rendezvénye a Pol-
gármesteri Hivatal dísztermében
11.50: Az 1956-os emléktábla ko-
szorúzása a Polgármesteri Hivatal-
ban
13.30: Térzene a Szent István téren
az Alisca Brass Band elõadásában.
Karnagy: Kovács Zsolts
14.00: Ünnepi mûsor és koszorúzás
a Szent István téren, az 1956-
osemlékmûnél
- Díszõrség bevonulása a történelmi
zászlókkal
- Himnusz

- Köszöntõt mond: Horváth István
Szekszárd MJV polgármestere
- Ünnepi szónok: Kerekes Csaba
önkormányzati képviselõ
- Irodalmi mûsor: az I. Béla Gimnázi-
um tanulóinak elõadásában (mûvé-
szeti vezetõ: Kis Pál István)
-Egyházak ünnepi áldása
-Koszorúzás, Szózat
16.00: A Szekszárdi Kamarazene-
kar ünnepi hangversenye a Mûvé-
szetek Házában. Mûvészeti vezetõ:
Földesi Lajos.
POFOSZ TM Szervezete, Szekszárd
MJV Önkormányzata, Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza

Négy hajtás,
kis pajtás!

A november 13-15-ig tartandó orig-
ami hétvégéhez kapcsolódóan pályá-
zatot hirdet a Szekszárdi Origami Ba-
ráti Kör.

Pályázni lehet olyan modellekkel,
amelyek egy vagy több papírlapból
állnak (lehet ragasztani is), de egy pa-
pírlapon maximum 4 hajtást lehet ké-
szíteni oly módon, hogy az átélezések
nem számítanak új hajtásnak, és a
több réteg papír egyszerre hajtása is
egy hajtásnak számít függetlenül at-
tól, hogy több hajtásvonal keletkezik.

(A fentiek alapján például a tölcsér-
hajtás 2 hajtásból elkészíthetõ: Elsõ
lépés a szalvétahajtás, második lépés a
fél tölcsér hajtás a dupla réteg papí-
ron. A végén az átélezések nem szá-
mítanak új hajtásnak.)

A modelleken nem látható helyen
kérjük feltüntetni:

*a készítõ nevét, *címét, *életkorát
és azt, hogy *kinek a modelljét hajto-
gatta meg.

A pályázat a 2009 november 13-15-
ig tartandó origami hétvégéhez kap-
csolódik, ezért a résztvevõk számára
ingyenes.

Aki nem vesz részt az origami hét-
végén, annak 500 Ft a nevezési díj pá-
lyamunkánként.

A pályázatra érkezõ modelleket no-
vember 14-én este értékeljük, az érté-
kelés után pedig azonnal díjazzuk is.

Beérkezési határidõ: 2009 no-
vember 13. péntek

Beküldési cím:
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és

Mûvészetek Háza (7100 Szekszárd,
Szent István tér 10.)

Telefon: 74-529-610

Városi emlékünnep
az ‘56 forradalom 53. évfordulóján
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KÖZLEMÉNYEK

HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁS. A
Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete használt-
ruha adományozást tart október 19-
én, hétfõn 8 és 9 óra között a Dózsa
Gy. u. 1. szám alatt. Szeretettel és
meleg holmikkal várják tagjaikat, va-
lamint a nagycsaládosokat és min-
den rászorulót.

VIRÁGÁRUSÍTÁS. A Mentálhigiénés
Mûhely Önkéntes Központ Nyugdí-
jas Tagozata a Halottak Napjára ked-
vezményes áron virág, koszorú és
gyertya-árusítást tart október 26-án,
hétfõn 8 órától Szekszárdon, az
Arany János utca 12. szám alatti vi-
rágüzletben. Szeretettel várunk min-
den kedves nyugdíjas és nagycsalá-
dos vásárlóinkat!

DIABETES KLUB. A Tolna Megyei
Felnõtt Diabetesesek Egyesületé-
nek következõ elõadása 2009. ok-
tóber 27-én 14. órai kezdettel lesz
Szekszárdon a Kórház kultúrtermé-
ben a Lila épületben. Dr. Muth La-
jos, a kórház fõigazgató-fõorvosa
lesz a vendégünk. Elõadásának cí-
me: A cukorbetegség szövõdmé-
nyeinek megelõzése. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várunk!

HALOTTAK NAPJA. A Tolna Megyei
Vöröskereszt Nyugdíjas Területi Alap-
szervezete és a Szekszárdi Nyugdí-
jasok Érdekszövetsége október 27-
én, kedden 7 és 10 óra között akci-
ós koszorú, mécses és gyertyavá-
sárt tart a Hunyadi u. 4. szám alatt
(bajárat a gyógyszertár felõl).

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Október 20. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület:

Október 27. (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

Október 20. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Október 27. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap második csütörtökén 17-18

óráig, I. Béla Gimnázium és Informatikai

Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Kadarka óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ és harmadik keddjén

16-17 óráig. Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Október 6. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Október 12. (hétfõ) 17-18 óráig

Október 26. (hétfõ) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

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 képviselő

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap második keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ, EDIT képviselő

A hónap elsõ és harmadik keddjén

16-18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon, polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

APRÓHIRDETÉS

Szociális munkás, vagy szociálpeda-
gógus jelentkezését várjuk másodál-
lásban végezhetõ, heti 8-10 órás
munkára. Jogosítvány elõny. Érdek-
lõdni: 06/20 944-35-66.

Szekszárdon, a Tinódi utcában - frek-
ventált helyen - 40+20 nm-es üzlethe-
lyiség kiadó. Tel.: 06/20 944-35-66.

Az E.ON Hungária áramszolgáltató ér-
tesíti a lakosságot, hogy korszerûsítési
munkák miatt október 21-én 8.30 órá-
tól várhatóan 12.30 óráig az Akácfa ut-
cában áramszünet lesz. Ugyancsak
21-én 9 órától várhatóan 13 óráig,
majd október 28-án 8 órától várhatóan
17 óráig a Palánkihegyen, Mözsi-
hegyen, a Bor utcában, Miklósváros-
ban és a Rákóczi utcában az OPEL

Centrumtól a 6-os út felé, illetve 8 órá-
tól várhatóan 17 óráig a Béke telep és
Bogyiszlói u. területén, 29-én pedig 8
órától várhatóan 12:30 óráig a belvá-
rosban, az Arany J. u. 1-21-ig, a Szent
István téren a Garay tér és Arany J.u.
között, a Széchenyi u. páros oldalán, a
40-52.számig, valamint a Találka téren
áramszünet lesz.
Kérjük a fogyasztók megértését!

Áramszünet miatt kérnek türelmet Hollós-előadás

A Tolna Megyei Tudományos Is-
meretterjesztõ Egyesület a Hollós
László emlékévhez kapcsolódó
rendezvényét tart október 21-én,
szerdán 17 órakor a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum könyvtárter-
mében (Szent István tér 26.). Mó-
dos Ernõ borász elõadásának cí-
me: Bor és szarvasgomba. A szer-
vezõk minden érdeklõdõt szertet-
tel várnak.
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