
SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
XVIII. évfolyam, 30. szám                                                     Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2008. szeptember 7.

BOROSS NEM HISZI,
HOGY GYURCSÁNY
LEMOND

SCHERER TAMÁS:
MAGYAROK AZ
OLIMPIÁN II.

A SZEKSZÁRDI SZÜRETI
NAPOK PROGRAMJA 12. OLDAL14. OLDAL5. OLDAL

Vége a szünidõnek
Szeptember elején a szekszárdi iskolákban is becsengettek

Vége a nyárnak, vége a szünidő-
nek. Becsengettek. Szeptember
első napjaiban több ezer (kis)di-
ák kezdte meg az új tanévet
Szekszárd iskoláiban.

Kinyíltak az iskolák kapui, újra gye-
rekzsivajtól hangosak a folyosók, az
osztálytermek. A nyári szünet változá-
sokat is hozott az intézmények életé-
ben: az egyik új keretek között, a má-

sik új igazgatóval, a harmadik új épü-
letben kezdte tanévet. A Garay téri
Szent József Katolikus Általános Isko-
la évnyitóján mi is ott jártunk.

Cikkünk a 3. oldalon.

A Szent József katolikus iskola évnyitóján az elsõsök még a nyári élményeiket mesélték

Léleképítõ
Szarvas Józseffel

A Léleképítõ sorozat vendége szep-
tember 15-én, hétfõn, 18 órától Szar-
vas József lesz.

A Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas
színmûvésze az élet általa fontosnak
tartott dolgairól vall a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház színháztermében
(Szent István tér 10.)

A belépés díjtalan!

Kiváló közszolga:
felelõsséggel,

lelkiismeretesen
A Tolna Megyei Önkormányzat Köz-
gyûlése jubileumi 10. alkalommal ren-
dezte meg a Megyenapot. Az ozorai
ünnepi közgyûléshez kapcsolódva
több kitüntetés is gazdára talált: Par-
rag Ferencné, Szekszárd Megyei Jogú
Város fõtanácsosa a megye „Kiváló
köztisztviselõje” címet érdemelte ki.

Az indoklás szerint „a közigazgatás
különbözõ területein nagy szakmai
hozzáértéssel végzett, közel három
évtizedes munkája, felelõsségteljes
magatartása, hivatástudata elismeré-
séül” vehette át a díjat.

A kitüntetettel készült interjút
lapunk 5. oldalán olvashatják.
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Hatvannyolc új lakás és két üz-
lethelyiség épül majd meg a
Fecskeház melletti, bő félhektá-
ros területen.

Kurz Patrik

Amennyiben minden a tervek szerint
alakul, 2009 õszén beköltözhetnek a
lakók az elsõ ütemben épült lakásokba
– tájékoztatott dr. Kiss Gyula, a Szek-
szárdi Vagyonkezelõ Kft. igazgatója a
Fecskeház melletti üres telek hasznosí-
tási terveirõl. Itt épül meg egy három
épületegységbõl álló komplexum,
melyben 68 lakás és két üzlethelyiség
lesz majd. A lakások 40 négyzetméte-
res alapterülettõl kezdõdnek, de lehe-
tõség van a 100 négyzetmétert meg-
haladó lakótér kialakítására is. Az
építkezés ütemét az ingatlanfoglalások
határozzák meg.

A telek kialakítása után bõ fél hek-
tárnyi terület áll majd rendelkezésre.
Környezetrendezés és parkosítás is
szerepel a tanulmánytervben, így fá-
kat is ültetnek majd. Terveztek egy ár-
kádsort is, amely nemcsak árnyékot
vet, de az idõjárás viszontagságaitól is
óv. A körültekintõ tervezésben helyet
kapott a parkolóhelyek kialakítása,
amit kötelezõen is elõírnak.

Dr. Kiss Gyula elmondta, az idén a
terv elkészítésére és az engedélyezési
eljárásra kerül sor, majd az idõjárástól
függõen szeretnék minél hamarabb
elkezdeni a munkát. Az épületek kife-
jezetten elõnyös hõszigetelési és

energiatakarékossági paraméterekkel
készülnek. Ez azért is fontos, mert az
esztétikus látvány mellett takarékos
lakások lesznek az új házban.

Az ingatlanok elkészültével a Szek-
szárdon mûködõ cégek, illetve a fel-
lendülõ ipari park szakemberigényeit
is segíteni tudják, hiszen nem kell vi-
dékrõl bejárniuk, hanem új lakóhe-
lyen élhetnek a városban. A kisebb la-
kások pedig jó kiindulási alapot jelen-
tenek majd a pályakezdõ szekszárdi
fiataloknak. Az építkezés része a Szek-

szárd hazavár programnak, vélhetõen
több embert is haza tudnak csábítani
a megyeszékhelyre.

A tanulmányterv még nem tartal-
maz költségbecslést. Az önkormányzat
arra törekszik, hogy az új lakások sza-
badpiaci ára alatt tartsák az árakat. Az új
lakásokra vonatkozó vásárlási kedvez-
ményeket is igénybe lehet majd venni.
Az önkormányzat felveszi a pénzintéze-
tekkel a kapcsolatot, hogy kedvezõ la-
káshiteleket és szakszerû ügyintézést
biztosítsanak a leendõ lakóknak.

Hazavárják a fiatalokat
Esztétikus és takarékos lakások épülnek a Fecskeház melletti telken

Dr. Kiss
Gyula, a
Szekszárdi
Vagyonke-
zelõ Kft.
igazgatója
az új ház
tanulmány-
tervét mu-
tatja az
építkezési
terület
mellett
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Szabadidõs csekk
Egyre többen fordítják a munkahely-
üktõl kapott üdülési csekket szabad-
idõs sportszolgáltatásra, s ennek révén
sokak életvitelébe épül be a rendszeres
testmozgás. A Magyar Nemzeti Üdülé-
si Alapítványtól kapott adatok szerint
235 helyen fogadják el az üdülési csek-
ket közvetlen sportszolgáltatásra, érté-
ke július végéig 323 millió forint volt.

Az ország 126 uszodájában és fürdõ-
jében 970 millió forint értékû üdülési
csekket „költöttek” az állampolgárok.
Ugyancsak vízi sportolásra – szállás-
helyhez kötötten – már közel 3000 he-
lyen egyenlíthetjük ki számlánkat a
kedvelt csekkekkel. Ennek értéke – az
elsõ hét hónapban – egymilliárd fo-
rint volt, szemben az elõzõ év hasonló
idõszakának 700 millió forintjával. -h-

Rendõrök segítik
a közlekedést
az iskoláknál

Nemcsak Szekszárdon, hanem az
egész megyében kiemelt figyelmet
kap a rendõrségi feladatok között az ál-
talános iskolák környékének védelme
– tájékoztatott Bótáné Kiss Gabriella
rendõralezredes, a Tolna Megyei Rend-
õr-fõkapitányság baleset-megelõzési
bizottságának fõelõadója. Külön fel-
adattervet készítettek erre a célra. En-
nek értelmében a reggeli és a kora dél-
utáni órákban minden általános isko-
lánál egyenruhás rendõrök felügyelik
a közlekedést, de a pedagógusok is se-
gítenek nekik, valamint a polgárõrsé-
get is bevonják a munkába.



Szeptember elsején az iskola tan-
évnyitója ünnepi szentmisével kez-
dődött, majd az új épületben, a
Garay téri iskolában folytatódott.

V. H. M. - F. L.

A tanévnyitó Veni Sancte szentmisét
Mayer Mihály megyéspüspök celebrál-
ta a belvárosi templomban, majd
ugyanõ kért áldást immár a Garay téri
iskola udvarán az intézménynek ott-
hont adó épületre és „lakóira”. Ünnepi
beszédében Mayer Mihály köszönetet
mondott Horváth István polgármes-
ternek és az önkormányzat munkatár-
sainak, hogy az új tanévet új épületben
kezdhetik meg a szekszárdi katolikus
iskola diákjai. „Úgy vagyunk, mint ma-
napság sok fiatal család: eladósodunk,
de örülünk, hogy van saját lakásunk”
fogalmazott a püspök utalva az egyház-
megye kasszáját megterhelõ vásárlásra.

Horváth István köszöntõjében elõ-
ször is gratulált a szekszárdi keresz-
tény gyülekezetnek, hogy megfogal-
mazták az igényt, és volt türelmük, hi-
tük kivárni, hogy a Garay téri iskola

visszakapja régi funkcióját. A polgár-
mester úgy látja: a katolikus iskola di-
ákjai fogékonyak az értékek befogadá-
sára, a pedagógusok pedig képesek
azokat átadni a gyermekeknek.

A tanévnyitót sajtótájékoztató kö-
vette, melyen Horváth István polgár-
mester úgy fogalmazott: a patinás is-
kolaépület életében lezárult egy kor-
szak, az új pedig úgy
kezdõdött, hogy visz-
szakapta eredeti
funkcióját, s „így lesz
ez a következõ száz
esztendõben”. Ennél jobb helyen,
mint a belvárosi templom közelében
nem is mûködhetne az intézmény. A
polgármester felvetette, hogy a késõb-
biekben – amennyiben minden felté-
tel biztosított lesz – katolikus gimnázi-
um alapítását is érdemes lesz megfon-
tolni, igény ugyanis lenne rá. Horváth
István emlékeztetett arra, hogy a város
300 millió forintért adta el az épületet
a püspökségnek, a befolyt összeget
infrastruktúrafejlesztésre fordítják.

Mayer Mihály megyéspüspök ki-
emelte, hogy a püspökség a keresz-

tény szülõket képviselte, amikor meg-
vásárolta a városközponti épületet. Ki-
fejtette, hogy Magyarországon is az
alapvetõ emberi jogok közé tartozik a
vallásszabadság. Így tehát – mint fogal-
mazott – a szülõ joga saját értékrendje
szerint megválasztani gyermeke szá-
mára a legideálisabb oktatást és neve-
lést. Az államnak biztosítani kellene a

struktúrát az egyházi
értékeket közvetítõ
iskolák mûködésé-
hez is, nem csak a ki-
sebbségek esetében.

A vallásos embernek is ugyanannyi
joggal kell rendelkeznie, mint bárki
másnak, „ez normális állapot”.

Az egyházmegye területén össze-
sen 11 katolikus iskola mûködik, ahol
keresztény módon nevelkednek a diá-
kok. Bacsmai László szekszárdi plébá-
nos ezen iskoláknak a jó hírnevét
emelte ki, s felsorolta, hogy a magas
színvonalon mûködõ szekszárdi in-
tézmény – ahol egy-egy osztály létszá-
ma átlagosan húsz – tanulói milyen ki-
váló eredményeket értek el országos
versenyeken.
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Évnyitó a Garay téren
Felavatták a Szent József Katolikus Általános Iskola új épületét

A katolikus iskolában huszonkét elsõs kisdiák kezdte meg tanulmányait

Méltó helyre költöztek
SZEKSZÁRDON 1927-TÕL 1948-ig mûködött katolikus iskola
a Béla király téren (a templom és a vármegyeháza közötti te-
rületen). Az egyház 1993-ban indított ismét iskolát a megye-
székhelyen: az intézmény egy elsõ osztállyal a Gyermekek
Házában (volt Úttörõház) üzemelt egészen a közelmúltig.
BERTÁNÉ HARGITAI MARGARÉTA, a Szent József Katolikus
Iskola igazgatója elmondta: amikor értesültek a szülõk az in-
tézmény új helyérõl, a Garay téri iskolaépületrõl, néhányan az
utolsó pillanatban döntöttek, s katolikus iskolába íratták be
gyermeküket. Jelenleg a tanulók létszáma 155 fõ, az elsõ
osztályba 22 gyermek jár.

A püspökség 
a keresztény szü-
lőket képviselte.”

Mayer Mihály megyéspüspök (balról) 

és Bacsmai László plébános mondott áldást
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Kicserélik a szigetelést
a beázott bölcsõdében

n Kijavítják a lapostetõn keresztül
beázott városi bölcsõde szigetelését.
A foglalkoztató terem felett a közel
harmincéves tetõszigetelés megsérült,
emiatt a helyiség beázott – tudtuk
meg Szelecki Józseftõl, az önkor-
mányzat mûszaki irodavezetõjétõl.
Mivel a komplett tetõfelújításra a vá-
rosnak nincs fedezete, ezért a szigete-
lés cseréje szakaszosan zajlik. A
munkát az önkormányzat a költség-
vetés tartalékából elkülönített közel
hatszázezer forintból finanszírozza.
Az ajánlattétel már megtörtént, a na-
pokban megköthetik a szerzõdést, és
egy héten belül elkezdõdhet a mun-
ka – mondta az irodavezetõ. 

Speciális felszereléssel
gyarapodtak a búvárok
n Európai színvonalú készülékek-
kel dolgozhat hamarosan az Óce-
án Könnyûbúvár Egyesület. Hortai
Tamás, a szervezet elnöke elmond-
ta, egy teljesen zárt rendszerû, vala-
mint egy kifejezetten a számukra
készült, többek közt a partról leve-
gõvel ellátott búvárfelszereléssel
gyarapodtak. Emellett szonár köny-
nyíti meg a speciális egységek kö-
zött az õ munkájukat is.

Az önkéntesek adták
a munkát és a festéket

n Sárgára, pirosra és kékre festették a
szekszárdi Mérey óvoda kerítését a Po-
lip Ifjúsági Iroda Önkéntes klubjának
tagjai. A 18 fõs csapathoz – amelyben
öt, Szekszárdon önkénteskedõ török
fiatal is dolgozott – csatlakoztak az
óvoda dolgozói és néhány szülõ. – Az
idén már a második programunkat
indítjuk, ennek elsõ része volt ez a ke-
rítésfestés – mondta Pegler Erika, a
klub koordinátora. A festéket is õk hoz-
ták, a pénzt pályázaton nyerték. A Po-
lip önkéntes klubjának tagjai fõként
középiskolások, de egyetemisták, fõis-
kolások is vannak köztük. Szívesen
fogadnak új tagokat, akik készek ten-
ni társaikért, környezetükért.

Ezúttal a férfiakat
várják vizsgálatra

nAz országos prosztata naphoz kap-
csolódóan szûrõvizsgálatot tartanak
szeptember 8. és 12. között naponta
14-17 óráig a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Balassa János Kórháza
Urológiai Osztályának munkatár-
sai. A vizsgálat helye: urológiai szak-
rendelés (Mûtõ és Diagnosztikai Köz-
pont, földszint). A vizsgálatra elõzetes
bejelentés (74/501–500, 456-os mel-
lék) után kerül sor.
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Szeretne továbbtanulni, képezni magát?
Ne késlekedjen!

Jelentkezzen a Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Fõiskolai Kar továbbképzési szakjaira!

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEINK:
Pedagógus szakvizsga – szakirányú továbbképzések tanítóknak,

óvodapedagógusoknak:
• óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés pedagógus szakvizsgára

felkészítõ szakirányú továbbképzési szak 
• fejlesztõ pedagógia pedagógus szakvizsgára felkészítõ szakirányú

továbbképzési szak
• differenciáló pedagógia pedagógus szakvizsgára felkészítõ

szakirányú továbbképzési szak 

Szociális szakvizsga – szakirányú továbbképzések szociális
munkásoknak:

• szociális szakvizsga
• szociálgerontológia szakirányú továbbképzési szak
• komplex rehabilitációs mentor szakirányú továbbképzési szak

Iskolarendszeren kívüli képzések érettségizetteknek:
• gyógypedagógiai asszisztens
• népi játékok és kismesterségek oktatója
• idegenvezetõ, idegenforgalmi ügyintézõ

Jelentkezési lap Szekszárdon a Kar épületeinek portájánál 
(Rákóczi u. 1. és Szent István tér 15-17 beszerezhetõ, vagy letölthetõ 

a Kar honlapjáról (http://www.igyfk.pte.hu).

A kitöltött jelentkezési lapot a bizonyítványok fénymásolatával együtt
kérjük beküldeni vagy személyesen leadni az alábbi címen:

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Kar Fõigazgatói Hivatal
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Beérkezési határidõ: 2008. szeptember 20.
További tájékoztatás tel.: 74/528-306; e-mail: felveteliinfo@igyfk.pte.hu

www.igyfk.pte.hu

Újra itt az ősz, a kellemes nyári pihenést fel-

váltja  az iskola, a munka és az önként vál-

lalt tanulás. Ezzel kapcsolatban kérdeztem

Szabó Annamáriát, a Grammaticus Nyelvis-

kola vezetőjét. 

– Mi a legfontosabb, amikor az emberben

már megszületett a elhatározás, hogy ide-

gen nyelvet tanuljon ?

– Mindenképpen fontos, hogy kialakuljon

egy rendszeresség, rutin a nyelvtanulásban,

hiszen csak így lehet biztos alapokat létre-

hozni, amire később építeni lehet a megszer-

zett tudást. A rendszertelenség a tanulás el-

hanyagolásához vezet, és ez a nyelvtanulás-

ban nem fordulhat elő. 

– Ti hogyan segítetek ebben?

– Iskolánk figyelembe veszi a felnőttképzés

megváltozott társadalmi funkcióját, az egész

életen át tartó tanulás, a tudásalapú társa-

dalom és gazdaság követelményeit. 

– Milyen programmal nyitjátok az új tanévet?

– Szeptember végén indítjuk tanfolyamain-

kat angol, német, olasz és spanyol nyelvből.

Hallgatóinknak most is igyekszünk a legked-

vezőbb feltételeket biztosítani a tudásszint-

jüknek és igényeiknek megfelelő csoportok-

ban. Újra meghirdettük a 420 órás rendkívül

kedvezményes, intenzív tanfolyamainkat is

angol nyelvből, melyekre regisztrált munka-

nélküliek jelentkezését is várjuk, hiszen őket

a Munkaügyi Központ is támogatja. Tavasz-

szal megújítottuk intézmény és programakk-

reditációinkat, és a képzéseink listája is bő-

vült. Újdonságként jelenik meg a Business

English és a Turizmus szaknyelv németből.

Ezekenkívül igyekszünk a kisiskolásoknak is

lehetőséget biztosítani Junior csoportjaink-

ban, illetve magánórák keretében.

– Milyen kedvezményekkel várjátok a jelent-

kezõket?

– A tandíjat kamatmentes részletfizetéssel

is ki lehet egyenlíteni és egyösszegű befize-

tés esetén 10% kedvezményt kínálunk.

– Hol találunk meg benneteket?

– Ügyfélszolgálatun-

kon reggel 9-től este

8-ig várjuk az érdeklő-

dőket Szekszárdon, a

Wesselényi u. 16.

szám alatt, de szíve-

sen adunk felvilágosí-

tást a 74/318-800-as

vagy 70/5458-214-

es telefonszámokon

is, illetve internetes

honlapunkon, a

www.grammaticus.hu

címen

A siker titka a rendszeresség!

Nem csalt a szeme annak, aki
megannyi narancsszínű Audi TT
személygépkocsit látott a megye-
székhelyen átvonulni a múlt hét
péntekén. A XIII. Magyar Borok
Útja Rali első napi szakasza érin-
tette ugyanis Tolna megyét.

V. M.

A Takler Pincéhez, a három szekszár-
di állomás egyikéhez elsõként a 3-as
számú narancssárga autó érkezett
meg, benne a szekszárdi Takler And-
rás-Csankó Tímea párossal. Nemso-
kára befutott a másik szekszárdi ér-
dekeltségû jármû is, „fedélzetén”
Horváth Istvánnal, a megyeszékhely
polgármesterével és Koller Attilával,
a Tolnatej Zrt. vezérigazgatójával. 

– Szeretnénk, ha a rali résztvevõi
kellemes benyomásokat szerezné-
nek a szekszárdi borvidéken és a vá-
rosunkban – mondta Horváth Ist-
ván. – Szekszárd a bor és a sajt váro-
sa, mindezt, valamint az összefogást
szimbolizálja két csapatunk.

– A legjobb borok és a legjobb saj-
tok természetesen Szekszárdon ké-
szülnek – tette hozzá Koller Attila. –
A célunk az, hogy mindezt a rali
résztvevõi is megismerjék. A szek-
szárdi indulók a helyi borászatot, a

tejipart és a városi önkormányzatot
képviselik, és egyben jelzik, hogy
elõrejutni, fejlõdni csak közös erõ-
vel tudunk.

A háromnapos viadal résztvevõi
az ország ismert borvidékeit láto-

gatták meg. A Ferjáncz Attila magyar
rali bajnok által tervezett 800 kilomé-
teres útvonalon 120 páros indult. A
mezõny Szekszárdon a Takler Pince
mellett a Bodri és a Fritz Pincészetet
kereste fel.

Szekszárdon járt a rali mezõnye
A bor és a sajt városa vendégül látta a Magyar Borok Útja Rali versenyzõpárosait

Koller Attila (jobbról) és Horváth István „hazajött” a szekszárdi borvidékre, a Takler pincéhez
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A Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlése immár 10. alkalom-
mal rendezte meg a Megyenapot.
Az ünnepi közgyűléshez kapcso-
lódva több kitüntetés is gazdára
talált: Parrag Ferencné, Szek-
szárd Megyei Jogú Város főtaná-
csosa a megye „Kiváló köztisztvi-
selője” címet vehette át.

Sas Erzsébet

Parrag Ferencné, Kati az indoklás sze-
rint „a közigazgatás különbözõ terüle-
tein nagy szakmai hozzáértéssel vég-
zett, közel három évtizedes munkája, a
helyi és területi választások lebonyolí-
tásában vállalt koordináló szerepe, az
ügyfelekkel és a munkatársaival szem-
ben tanúsított empatikus magatartá-
sa, a társszervekkel való hatékony
együttmûködés kialakítása érdekében
kifejtett tevékenysége, felelõsségteljes
magatartása, hivatástudata elismerésé-
ül” vehette át a díjat dr. Puskás Imrétõl,
a megyei közgyûlés elnökétõl az ozorai
megyenapon.

– Mit jelent számodra a hivatás,
köztisztviselõnek lenni? 

– A köztisztviselõ a közérdeket szol-
gálja a törvényesség betartásával.
Mindezt magas szakmai felkészültség-
gel, pártatlansággal kell tennie, szem
elõtt tartva az igazságot, a méltányos-
ságot, az emberséget, de azt is, hogy
az állampolgárok elégedetten távozza-
nak, hogy ügyüket gyorsan, eredmé-
nyesen intézték el. Minden ügy mö-
gött látni kell az embert. Jómagam
minden esetben, képzeletben helyet
cserélek az ügyféllel, s úgy intézem a
dolgait, ahogy én elvárnám másoktól.
Felelõsséggel, lelkiismeretesen kell
dolgozni annak, aki ezt a szolgálatot
vállalta. Mindig lojálisnak kell lennie a
mindenkori vezetéshez, a munkálta-

tóhoz, s emellett a törvények betartá-
sára és betartatására kell törekednie.
Az állampolgároknak a közigazgatás-
ba vetett bizalma csak abban az eset-
ben teremthetõ meg és tartható fenn
hosszú távon, ha biztosított a köz-
ügyek intézésének pártatlansága, ha a
hatóságok elõtt minden állampolgár
egyenlõnek érezheti magát. Köztiszt-
viselõként az Alkotmányra tettem es-
küt, de emellett arra is, hogy köteles-
ségeimet lelkiismeretesen, személyes
erkölcsi értékrendemet is szem elõtt
tartva végezzem. A közbizalom meg-
teremtése feltételezi azt is, hogy a tár-
sadalom megbecsülje a köztisztvise-
lõt, és ez a kitüntetés ennek a megbe-
csülésnek szép példája.

– A szigorúan hivatalos munkakö-
ri leírásodon túl sok mindenben
vettél részt: szerveztél, rendeztél,
tanítottál, mint elkötelezett köz-
tisztviselõ, aki tudja, nem csak az
a dolga, ami le van írva.

– Bármilyen feladattal bíztak meg,
soha nem mondtam, hogy nem az én
„asztalom”. Évekig vettem részt a Szüre-
ti Fesztivál rendezvényeinek lebonyolí-
tásában, kísértem a vendégeket, szer-
veztem hivatali összejöveteleket, nyug-
díjastalálkozókat – ami azóta sincs –, az
önkormányzati bálokat, de részt vettem
sportrendezvényeken is. Hosszú évek
óta részt veszek a szekszárdi borverse-
nyeken, és bármerre járok az ország-
ban, a szekszárdi bort népszerûsítem.
Tagja vagyok a Közigazgatási karnak, az
Anyakönyvvezetõk Egyesületének. Ta-
nári hivatásomat sem felejtettem el,
több iskolában tanítok gépírást, levele-
zési és ügyviteli ismereteket.

– Kik voltak azok a köztisztvise-
lõk, akikre fiatalon felnéztél, tanul-
tál tõlük? Te mit szeretnél átadni a
fiataloknak?

– Pályám során több embernek volt
meghatározó szerepe abban, hogy ezt
a kitüntetést megkaphattam. Dr.

Bõszné dr. Wéber Aranka, Ganczerné
dr. Rausch Mária és Dr. Ferincz János
voltak azok, akik olyan példát mutat-
tak, amit érdemes volt követni. Kiváló
tanáraim voltak az Államigazgatási Fõ-
iskolán is, szakmailag tõlük is sokat
kaptam, néhánnyal a mai napig tartom
a kapcsolatot. A fiataloknak szeretném
átadni azt az örömet és felelõsséget,
ami a köztisztviselõséggel együtt jár, s
ha jók akarnak lenni, szakmailag felké-
szültnek, szorgalmasnak, emberséges-
nek kell lenniük. Sosem szabad elfelej-
teniük, hogy mi az ügyfélért vagyunk,
és nem fordítva. Az emberség, a tiszte-
let, a tisztesség és a jó kommunikáció
nélkülözhetetlen ezen a pályán.

– Milyen érzés volt átvenni a kitün-
tetést, mit szólt a család, hogy fo-
gadták a kollégák?

– Igazi ünnepet hozott az életem-
be, elõször el sem hittem. A családom,
a férjem, gyermekeim és szeretett
anyósom és apósom velem örültek,
hiszen sokat segítettek abban, amit el-
értem. A kollégáim, a fõnökeim is
együtt örültek velem. Annyi meglepe-
tést és szeretetet kaptam tõlük, hogy
el sem tudom mondani. Fantasztikus,
hogy milyen sokan gratuláltak telefo-
non vagy személyesen. S ami a leg-
jobb érzés: mindannyian hozzátették:
jó helyre került az elismerés.

– Mit erõsített meg benned ez a ki-
tüntetés?

– Az élet megy tovább, nem válto-
zott semmi. Eddig csak a saját lelkiis-
meretem, ma már a kitüntetés is köte-
lez a kitartó munkára. Szeretnék az
maradni, aki mindig is voltam, akit a
szekszárdi emberek megismertek és
megszerettek. Közel három évtizede,
amikor idekerültem, „gyüttment” vol-
tam, ma már idetartozom, ehhez a vá-
roshoz és lakóihoz.

„Jó helyre került az elismerés”
Parrag Ferencné: „A jó köztisztviselõ felkészült, szorgalmas, emberséges”

Parrag Ferencné dr. Puskás Imrétõl vette át a díjat

Boross Péter szerint aggasztó a nemzet idegállapota
Boross Péter, volt miniszterelnök
az MDF megyei választmánya
meghívását elfogadva sajtóbeszél-
getésen is részt vett városunkban.

Mint kifejtette, azt tapasztalja – s ezt a
nemzetközi megítélés is igazolja –,
hogy meglehetõsen rossz a nemzet
idegállapota. Boross Péter sokkal ag-
gasztóbbnak tartja a nép lelki és szelle-
mi állapotát, mint a gazdaság helyzetét.
Megjegyezte, hogy az emberek érzel-
mi hullámzásának negatív tapasztala-
tai vannak, s „ilyen körülmények kö-
zött nehéz kitartani.” Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök nem rég azt
mondta, amennyiben nem fogadják el

programcsomagját és a költségvetést,
lemond. Ezzel kapcsolatban elõdje
megjegyezte: a lemondásban egyálta-
lán nem hisz. Majd feltette a kérdést: a
lemondási szándék vajon milyen gon-
dolatokat indít el az SZDSZ-ben? Hi-
szen az elfogadáshoz mindössze öt-hat
más pártból érkezõ igenlõ voks szük-
séges. A politikus hozzátette: az MSZP
sem teljesen egységes, ám ebben az
esetben feltehetõen fegyelmezetten és
egységesen szavaznak majd.

Az MDF elnökválasztási idõszaká-
val kapcsolatban úgy fogalmazott a
volt miniszterelnök, hogy nem nézi
rokonszenvvel Almássy Kornélnak a
pártelnöki pozícióra való törekvését,

megfontolatlan lépéseit. Bár – mint le-
szögezte – a pártelnöki pozíció nem
örökéletû, az elnökcsere jelenleg nem
idõszerû.

Dávid Ibolya MDF elnök eddigi te-
vékenységét méltatva Boross Péter ki-
jelentette: az elnökasszony valóságos
szabadságharcot vívott pártjáért,
szemben azokkal, akiknek a párt fel-
számolása, illetve beolvasztása állt az
érdekükben. „Dávid Ibolya Zrínyi Ilo-
naként állta, állja a sarat.”

Boross Péter augusztus 27-én töl-
tötte be nyolcvanadik életévét. A ke-
rek évforduló alkalmával jó egészsé-
get, további munkájához erõt és sike-
reket kívánunk. V. H. M.Boross Péter
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Az elmúlt nyár több sikert hozott a
szekszárdi Swing Mazsorettcsoport-
nak. Mûvészeti vezetõjüket, Huszá-
rikné Böröcz Zsófiát arra kértük, me-
sélje el, hol szerepeltek a nyáron.

– Mozgalmasan telt el ez a két hó-
nap, hiszen két programunk is volt.
Elsõként a szekszárdi önkormányzat
jóvoltából július 27. és augusztus 4.
között Németországban, Bietig-
heim-Bissingenben vettünk részt
egy nemzetközi tánctáborban. Test-
vérvárosunkban angol, amerikai és
német táncosokkal találkoztunk. A
magyar lányok mazsorett-technikát
mutattak be az egyhetes tánctanítás
folyamán.
– Elégedettek voltak a szervezéssel,
a programokkal?

– Maximálisan. Családoknál kap-
tunk szállást, így szoros barátságok
szövõdhettek a gyerekek között.
Ezenkívül színes programokon vehet-
tünk részt: megtekintettük a Hei-
delbergi egyetemet, és folyami hajó-
zásra is elvittek bennünket.
– Az ilyen fesztiválok általában gá-
laesttel zárulnak...

– Ezúttal is. Csodálatos környezet-
ben, a Bietigheim-Bissingen-i vár ud-
varán közös bemutatóval búcsúztunk
egymástól, vendéglátóinktól és a vá-
rostól.
– És a másik esemény?

– Hazaérkezésünk után hosszú
próbákkal töltöttük az idõt, hiszen
egy hetünk volt az Országos
Mazsorettbajnokságig, melyet Duna-
földváron rendeztek augusztus 10-én.
Ezen nagy örömünkre a Csizolszki
Eszter, Jakab Réka, Kapéter Dóra,
Palkovics Erika, Tarr-Bera Ramóna és
Valkay Alexandra alkotta Senior csa-
pat a Mini formáció/Botos kategóriá-
ban a 3. helyen végzett a 14 települést
képviselõ, 200 fõs mezõnyben.  

Lakatos Orsolya

Mazsorettek sikerei
Külföldön és itthon is helytállt a szekszárdi Swing csoport

Mazsorett felvételi
A Swing Mazsorettcsoport felvételt

hirdet 7-14 éves korig junior és

kadett csoportjaiba. Várjuk a moz-

gást, táncot, zenét kedvelõ gyer-

mekeket! A felvételi idõpontja:

2008. szeptember 10., 16-18

óráig. Helyszíne: Babits Mihály

Mûvelõdési Ház. További informá-

ció: Huszárikné Böröcz Zsófia

(30/233-90-86).

Véradásra várják
a Szüreti Napok

látogatóit is
A Magyar Vöröskereszt rendkívüli

véradást szervez a Szüreti Napok ke-
retében szeptember 20-án, szomba-
ton, 14 és 18 óra között a Vöröske-
reszt Székházában (Szekszárd, Dózsa
György u. 1.)

Szeretettel várják a 18 és 65 életév
közötti, egészséges, segíteni szándé-
kozó embereket. Várják továbbá az
eddig vért még nem adott fiatalokat
is. A szervezõk kérik, a véradók hoz-
zák magukkal személyi igazolványu-
kat és TAJ-kártyájukat.

Azon véradók között, akik a Szüre-
ti Napok keretében, illetve szeptem-
ber 8-án vagy 15-én a Véradó Állomá-
son (Béri B. Á. u. 5-7.) adtak vért, az
Óceán Sportegyesület jóvoltából 3
darab mobiltelefont és további érté-
kes ajándékokat sorsolnak ki szep-
tember 20-án, várhatóan 19 órakor a
nagyszínpadon.

A Swing Mazsorettcsoport harmadik lett az országos bajnokságon

Bibliotéka: filléres 
könyvek vására

Újabb akcióval várja olvasóközönség-
ét a nyári szünetben megújult Illyés
Gyula Megyei Könyvtár. A jövõ héten
több ezer kötetbõl tartanak filléres
könyvvásárt a Széchenyi u. 51. szám
alatti épületben.

„Szépen és dalolva,
meglesz a pénz a kenóra”

Az ígért több százmillió forint remé-
nyében ötvenmilliót áldozott fel egy
férfi – kezdte e történetet Kasznár
Gyula százados. A Szekszárdi Rend-
õrkapitányság gazdaságvédelmi cso-
portjának vezetõje hozzátette, hogy
négy évvel ezelõtt már nyomoztak a
mostanival abszolút egyezõ ügyben,
ráadásul a szereplõk is azonosak vol-
tak – kivéve a feljelentõt.

Dörzsölt munkanélküliek tõkével
rendelkezõ „kenós” társakat keres-
tek. Aki bedõlt, azt azzal kábították,
hogy százmilliókat nyerhet tuti
szisztémájukkal. Ezt, vagyis a kockás
füzetbe (!) vésett nyerõ rendszert
meg is mutatták neki. Egyik játékos-
társukkal úgy állapodtak meg, hogy
elkerülendõ a feltûnést, õ maga teszi
meg a számokat az általuk kidolgo-
zottak szerint. Ennek fejében folya-
matosan támogatja, azaz eltartja a
„csalókat”, akik kényelmesen élde-
géltek. A rászedett férfinak fogyott a

pénze, de biztatták, hogy „szépen és
dalolva, meglesz a pénz a kenóra”.
Úgyhogy igyekezett elõteremteni a
megadott összegeket a végjáték si-
kere érdekében. Így ment ez bõ egy
évig, míg emberünk teljesen le nem
gatyásodott. Amikor már ötvenmil-
lió forintot (!) költött a „bulira”, rá-
jött, hogy svindli az egész, és felje-
lentést tett a rendõrségen.

A vizsgálat során kiderült, hogy
nem történt bûncselekmény – kö-
zölte Kasznár Gyula, így a rendõrség
elutasította a feljelentést. A százados
hozzátette: ha valóban létezne tuti
biztos szisztéma, akkor az nem vol-
na szerencsejáték. A csoportvezetõ
százados azt is megjegyezte: ne dõl-
jünk be ilyen és hasonló trükkök-
nek, ne hagyjuk magunkat ily mó-
don tévedésbe ejteni, mert az ilyen
„pénzmegszabadítós” esetekben
mindig a rászedettek húzzák a rövi-
debbet. -hm-

EGYPERCES KRIMIFellobban a Szeretet Lángja
Szeptember 12. (péntek), Garay tér

A szervezõ munkát 2008-ban felválla-

ló Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-

gyei Egyesülete (VGYTME) nagy sze-

retettel hívja és várja a szekszárdiakat

a „Szeretet Lángja” elnevezésû ren-

dezvényre szeptember 12-én, pénte-

ken, 13 órai kezdettel Szekszárd szí-

vében, a Garay téren.

PROGRAM:

13.00: Himnusz
13.05: Megnyitó: Dr. Puskás Imre, a

megyei közgyûlése elnöke
A résztvevõket köszönti: dr. Haag

Éva Szekszárd alpolgármestere
Fõvédnöki beszéd: Hirt Ferenc or-

szággyûlési képviselõ
Köszöntõt mond: Kovács Lászlóné,

a VGYTME elnöke
A Vakok és Gyengénlátók Tolna

Megyei Egyesületének mûsora, kísér
a Bartina zenekar

14.00-15.00:

Fogyatékosok Rehabilitációs Intéz-
ménye Regöly-Majsapuszta

5. sz. Általános Iskola Gyógypeda-
gógiai Tagozata

Rozmaring Pálfai Népdalkör

Bálicsi Integrációs Nevelési Oktatá-
si Központ Világ Világossága Alapít-
vány 

Fogyatékosok Otthona, Pálfa
15.00-16.00:

Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon,
Bonyhád

Ifjú Szív Német Nemzetiségû Tánc-
együttes

Bezerédj Amália Általános Iskola,
Kakasd

VGYTME
„Segíts Rajtam” Hátrányos Helyze-

tûekért Alapítvány, Szekszárd
16.00-17.00:

Ifjú Szív Német Nemzetiségû Tánc-
együttes

Fogyatékosok Otthona, Szekszárd
Mechwart András Otthon, Belecska
„Hétszínvilág” Otthon, Szekszárd
17.00-18.30:

VGYTME
I. Béla Gimnázium, Szekszárd
Gemenc Tánc Sport Egyesület
Tücsök Klub Zenés Színpad
18.30: A „Szeretet Lángja” ünnepé-

lyes átadása a 2009. évi rendezõknek
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Hajóúttal emlékeznek
Esztergom és Szekszárd között, visszafelé haladnak az életúton

Teljesen összeállt a szekszárdi
Babits emlékbizottság által
Visszafelé az életúton – Emlékha-
jóval a Dunán címmel szervezett
irodalmi kirándulás programja –
mondta el sajtótájékoztatón Fusz
György, a bizottság elnöke, 
a PTE főiskolai kar főigazgatója. 

H. É.

A programok szeptember 18-án Esz-
tergomban kezdõdnek, ahol Babits
utolsó napjait töltötte, végül pedig
Szekszárdon, szülõföldjén zárulnak. A
két város között pedig hajóval, változa-
tos irodalmi és könnyed szórakoztató
programok kíséretében tehetik meg
az utat a résztvevõk. A Rákóczi, illetve
a rendezvény idejére Babits nevét fel-
vevõ rendezvényhajó fedélzetén mód
lesz a költõ rokonaival, irodalomtörté-
nészekkel való beszélgetésre, kiemel-
kedõ mûvészek elõadásának élvezeté-
re, borkóstolásra. – Az irodalombará-
tok itt olyan történeteket, verseket hall-
hatnak, amelyek a nagyközönség szá-
mára jobbára ismeretlenek, Szekszárd
nevét pedig egy egyedülálló, színvona-
las rendezvény öregbíti majd – mond-
ta Tóbiás Györgyi, a program fõszerve-
zõje. A program szekszárdi állomásán
verses irodalmi séta, az V. Szekszárdi

Festészeti Triennálé, és a szüreti felvo-
nulás várja majd a kirándulókat.

Közel kétszáz vendégre számíta-
nak: egyrészt az önkormányzatok de-
legálják azokat, akik a témában érin-
tettek, vagy sokat tettek városukért,
de reményeik szerint a többséget civi-

lek teszik majd ki. A program összkölt-
sége 8 millió forint, ebbõl várhatóan a
mától kaphatók jegyek eladásából két-
millió forint visszatérül majd, a fenn-
maradó részt pedig támogatók segít-
ségével fõként a szekszárdi és az esz-
tergomi önkormányzat finanszírozza.

Fusz György és Tóbiás Györgyi a sajtótájékoztatón
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NYUGAT 100

Szekszárdon a busz

A PETÕFI IRODALMI Múzeum moz-

gókiállítása 2008. szeptember 17-

18-án (szerda, csütörtökön) a

Wosinsky Mór Megyei múzeum

elõtti téren látható.

A PETÕFI IRODALMI Múzeumban

2008 márciusában nyílt meg a

százéves Nyugatot többféle meg-

közelítésben, négy termen át be-

mutató, reprezentatív kiállítás. En-

nek az átfogó, máris népszerûvé

vált kiállításnak elkészült utazó vál-

tozata is.

EGY ÁTALAKÍTOTT autóbusz, a

„Nyugat 100 busz” júniustól járja

az országot, és egy-egy helyszí-

nen néhány napot tölt. A kiállítás a

korszakos jelentõségû folyóirat

történetét és fontosabb alkotóit

dokumentumok és fotók százaival

mutatja be, de a szerzõk hangfel-

vételek és archív filmfelvételek se-

gítségével is megelevenednek. A

Nyugat mûködésével kapcsolatos

egyéb információkat (a Nyugat és

a társmûvészetek kapcsolata; a

Nyugat Könyvkiadó tevékenysé-

ge; budapesti és országos topo-

gráfia) érintõképernyõs számító-

gépeken lehet olvasni, és (a helyi

viszonyok függvényében) inter-

netkapcsolat is lesz a Petõfi mú-

zeum és az OSZK honlapjához.

A kiállítás megtekintése ingyenes!

Bucsányi Endre mintha nem lenne je-
len... Szerencsére...  Az övére(!), no
meg a mienkre, akik tanul(gat)juk al-
kotásait. Legalábbis ott nincsen jelen,
ahonnan pár ember„jó dilettánsi” kö-
vült akarnoksággal faggatja õt világá-
ról, technikájáról, ahol lelkébõl próbál-
nak kivájni darabkát, hogy aztán trófe-
aként tûzzék pellengérre. Õ teszi a dol-
gát, hallgat, figyel. Innentõl lehet tisz-
telni valakit! Egyébiránt ugyan mit vá-
laszolhatna a mûvész? Értsétek mun-
káim? Ugye...

A fiatal alkotó nevét mind többen
jegyzik; amihez is hangulatot, pasztell-
be, olajba és tollba rögzült tanulságo-
kat, egymásba olvadó, sápadt-irizáló
színeket kapcsolnak. Hazaviszik mé-
lyükbe, otthonukba a látottakat.

Beszélhetnénk elrendelt vargabe-
tûirõl, például bõrdíszmûves szakmá-
járól. Arról, hogy édesapja – a megyei
múzeum restaurátora – a legfõbb
szakmai tanácsadója. Az alkotóról, aki
polgári hivatásából kíván megélni, és
„föláldozza” talentumát. Aki vér és
arany vezérelte világegyetemünkben
hazai és külföldi tanulmányutak, alko-
tótáborok helyett kénytelen beérni a
pályázatok nyújtotta lehetõségekkel.

A kezdetben autodidakta módon,

majd intézményi keretek között fejlõ-
dõ képzõmûvészre méltán lehetünk
büszkék: öt éve lépett közönség elé,
azóta viszi hírét megyénknek az or-
szágban s határainkon túlra. Az idei
reneszánsz évre meghirdetett képzõ-
mûvészeti pályázat negyedik helyét
mondhatja magáénak, de említhetjük
a szintén ez évi sárospataki Centená-
riumi Wass Albert-pályázat harmadik
helyezését is. A Biblia éve alkalmából

jelenik meg Sze-
rencs városában
egy antológia „Él-
tetõ forrás” cím-
mel, ehhez terve-
zett könyvborí-
tót a mûvész,
akit bevallottan
vonz a könyvil-
lusztrálás világa.

A Bor István Iván-díjat a tavalyi év
hozta meg Bucsányi Endre számára:
az Ady Endre születésének 130. évfor-
dulójára hirdetett festmény-grafika pá-
lyázaton elsõ helyezést ért el munkájá-
val. Legalább ennyire büszke arra a kü-
löndíjra, melyet Szekszárd város ítélt
neki három éve a Szent István Házban
kiállított grafikáiért. Azóta számos
csoportos tárlaton mutatkozott már
be, képei Európa több országában, de
Kanadában és az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban is megtalálták helyüket. A
Magyar Alkotók Internetes Társulásá-
nak egy évre tiszteletbeli tagjának vá-
lasztott képzõmûvész nemrégiben ad-
ta le mûveit Badacsonyba a Jelen-Lét
címû verseskötet könyvillusztrációs
pályázatára. Bízik benne, sikerrel jár. 

Ha impresszionizmus, romantika,
alkotó és kor reneszánsza, akkor tisz-

tultság, egyszerûség, Stíl – ezek lehet-
nének hívószavai Bucsányi Endre mû-
vészetének, sarkítva természetesen.

Végezetül álljon itt egy vallomása:
„Mindig érdekelt a tónusokkal való ér-
zéki játék (…) érzékenyen befolyásol
Cézanne, Chagall, Würtz Ádám, Egry
József, Kondor Béla szín- és képvilága.
Tanulni kiállításokon, szakirodalmak-
ból lehetséges. Alkotásaimnak elsõ
kritikus bírája önmagam vagyok.”  P.

Bucsányi Endre

Jelenlét, avagy a mûvész az elsõ bírája alkotásainak

A Wass-pályázat III. díjas alkotása

„Kell a kötõdés, legyen az
közösség, legyen Szekszárd.”



A humán papillómavírus, mai tu-
dásunk szerint a méhnyakrák
egyik legfőbb kóroka. Egy nagy
víruscsaládról van szó, melynek
tagjai különbözőképpen betegít-
hetik meg az emberi szervezetet. 

N. S. 

Napjainkig több mint 130 típusát azo-
nosították. Ami közös bennük: hám-
szövettel borított szerveket támadnak
meg, és csak emberekben okoznak ko-
molyabb betegséget. Daganatkeltõ ké-
pességük szerint a magas kockázatúak
közül a legveszélyesebb a tizenhatos
és a tizennyolcas típus, ezek okozzák a
méhnyakrák mintegy 95 %-át. 

Dr. Tóth János fõorvos, az Onkológi-
ai Gondozó, egyben az idei év májusá-
tól mûködõ Szekszárdi HPV-Centrum
vezetõje fókuszálja figyelmünk a szû-
rés fontosságára, s tájékoztat a méh-
nyak rákos megbetegedésérõl. 

– Mennyire élnek ma a nõk a pre-
ventív vizsgálat biztosította lehetõ-
ségekkel? 

– Gyakorlatilag az kell mondanom,
ott tartunk, ahol az ‘50-es években, mi-
kor szûrni kezdték e rákfajtát. Magyar-
országon a nõk körülbelül 20-25%-a
veszi igénybe az ingyenes szûrést. Ez
rémesen alacsony szám! Míg nálunk
az aktív nõk 75%-a fertõzõdik meg a
vírussal – s itt hangsúlyoznám: ez nem
egyenlõ a rák kialakulásával –, addig
ugyanilyen számú fertõzöttség mellett
a fejlettebb országokban hatványozot-
tan kevesebben betegednek meg,
mert ott az aktív nõk 90-95%-a vesz
részt rákszûrésen. Hazánkban évente
500 asszonyt veszítünk el méhnyak-
rákban, míg Finnországban például ez
a szám évente egy-két esetet tesz csak
ki. Az Amerikai Egyesült Államokban
még a biztosítással nem rendelkezõk
is 70 %-ban vesznek részt a méhnyak-
rákot is kimutató szûrésen. 

– Mekkora pontossággal ad ered-
ményt e szûrés?

– Egyedül ez az a szûrés, amely nagy
biztonsággal korai állapotban kimutat-
ja a rákot és a rákot megelõzõ állapoto-
kat. E betegségnek hosszú, 10-15 éves
lefolyási ideje van, ezért a korán felfe-
dezett esetek szinte száz százalékosan
gyógyíthatóak. Az utóbbi évek nagy

felfedezése, hogy a HPV-vírus a
méhnyakrák kialakulásának fõ oka, tu-
lajdonképpen egy fertõzésrõl van szó. 

– Mit kell tudni róla? 
– Akinek 2-3 szexuális partnere

volt, majdnem biztos, hogy élete so-
rán fertõzõdött már valamelyik fajtá-
jával. Ha a nõ kiváló immunrendszer-
rel rendelkezik, néhány hónap alatt
megszabadulhat a vírustól gyógysze-
rek nélkül is. Férfiaknál általában nem
okoz elváltozást, azonban e vírus ná-
luk is szerepet játszhat a szájüregi- va-
lamint a végbélrák kialakulásában. Ál-
talánosságban elmondható, hogy bár-
miféle rák esetén rizikófaktor az alko-
hol, a dohányzás, de itt ideszámítjuk a
gyakori partnercserét is.

– Optimális körülmények között
mi a menete e rákfajta szûrésének?

Kinek, és milyen vizsgálatokon
ajánlott részt vennie? 

– Elsõ lépésként ajánlott minden
évben nõgyógyászati cytológiai vizs-
gálaton részt venni. Akinek ez pozitív
eredményt hoz, az orvosától további
irányítást kap. Akinek negatív, de na-
gyobb bizonyosságra vágyik, kérheti
a HPV-szûrés elvégzését, amely
jelenleg 5500 forintba kerül. Legyünk
rá büszkék: magyar kutatók fedezték
fel a speciális meghatározási mód-
szert, amellyel kiszûrhetõ, hogy a hu-
mán papillómavírus mely fajtájáról
van szó.  Ha a tipizálást követõen
hosszan áll fenn vírusfertõzöttség, el-
indulhat a rákosodási folyamat. Ha eb-
ben az esetben immunstimuláló
gyógyszert adunk betegeinknek, még
mindig nagy valószínûséggel megsza-
badulhatnak a vírustól, és így nem ala-
kul ki méhnyakrák. Amennyiben

több hónapot követõen sem szûnik
meg a vírusfertõzöttség, mûtétre van
szükség, mellyel még ekkor is száz
százalékos gyógyulást érhetünk el. 

– Mit jelent a biztonságos szex a
fentiek függvényében?  

– A kutatások azt mutatják, hogy az
óvszer használata sem véd meg a fertõ-
zéstõl. A médiában nagyon sok szó
esik a szexuális kultúráról, a higiénés
elvárásokról, de úgy látszik, ez az embe-
rekig nem jut el, mert azt tapasztaljuk,
hogy sem a reklámok, sem az internet,
a televízió nem tud kellõ segítséget
nyújtani abban, hogy érdemi változás
történjen. Valószínû már kisgyer-
mekkorban kellene tudatosítanunk az
igényességet önmagunkkal szemben,
és így hosszú távon kis lépésekkel le-
hetne javítani a mai áldatlan állapoton. 

– Hogyan lehet hozzájutni a HPV-
vírus elleni védõoltáshoz? 

– A gyógyszergyár ajánlása alapján
12 és 55 év között bárkinek beadha-
tó, de azt hiszem, ezt kritikával kell fo-
gadnunk. Szerintünk a leghatásosabb
azoknál, akik még nem éltek nemi éle-
tet, tehát a kislányoknál. Természete-
sen azzal egyetértek, hogy azoknál a
hölgyeknél, akiknél negatív cytológiai
és HPV-szûrési eredményük van,
nagy biztonsággal adható védõoltás.
Mivel a vakcina 7-8 éve áll rendelkezé-
sünkre, errõl az idõszakról tudunk
csak beszámolni. Azt tudom elmonda-
ni, ezen idõ alatt a védettség nem
csökkent azoknál, akik megkapták a
védõoltást. Az oltást három részletben
kapják meg a nõk. Van egy induló,
melyet egy hónap múlva követ a má-
sodik, végül pedig öt hónap múlva a
harmadik ismétlõ oltás. Nálunk saj-
nos az egészségbiztosító nem járul
hozzá a költségekhez, ezért a teljes
immunizálás körülbelül 90 000 fo-
rintba kerül.

– Különösen büszke egy címre…
– Jómagam lassan harminc éve fog-

lalkozom a méhnyakrák szûrésével,
gyógyításával, és három évvel ezelõtt
a Liliom Program keretében én végez-
tem az országban a legtöbb rákszû-
rést egy bizonyos idõ alatt. Remélem,
ennek következtében sikerült néhány
asszonynál korán felfedeznünk e ret-
tegett betegséget.

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

MAGYARORSZÁGON az emlõrák után az egyik leggyakoribb daganattípus,

amely a legtöbbször halálos szövõdményekkel jár. Kialakulhat akár harminc-

éves korban is. Szûréssel egyértelmûen megelõzhetõ lenne, azonban a nõk

többsége félvállról veszi a preventív vizsgálatokat. Mindez azért tragikus, mert

hazánkban évente több mint ezer új beteget fedeznek fel. Lényeges, hogy a

tudomány jelenlegi álláspontja szerint a méhnyakrák kialakulásában nincs je-

lentõs szerepe a genetikai öröklõdésnek. Ez jó hír a többi rákfajtával szem-

ben. Ugyanakkor ismeretes, hogy e betegség általában egyazon csoportok-

ban mutatkozik, akárcsak egyes fertõzõ nemi betegségek. Kockázatot jelent

például a túl korán megkezdett szexuális élet, a partnerek gyakori váltogatása,

beleértve a férfipartner nagyszámú megelõzõ ismeretségeit. 

A FERTÕZÉS ELTERJEDÉSÉT nemegyszer a rossz szociális és higiénés körül-

mények is befolyásolják. A kialakulási kockázatot növelheti a méhnyak sérü-

lése szüléskor, de legalább ennyire hajlamosító tényezõ a dohányzás, ugyan-

is a szervezetbe kerülõ rákkeltõ anyagok közül akadnak, amelyek a méhnya-

kon választódnak ki a szervezetbõl. 

A HPV-szûrés jelentõsége

A HPV-vírus elleni védõoltást az egészségbiztosító nem támogatja

SZÜLETETT: 1952. 
1976: Szegedi Orvostudományi
Egyetem
1980: szülészet-nõgyógyászat szak-
vizsga
1982: klinikai onkológiai szakvizsga
1982-TÕL az Ajkai Városi Onkológiai
Gondozóorvosa.
1986-TÓL a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Balassa János Kórház On-
kológiai Gondozójának vezetõ fõor-
vosa.

2007-TÕL a
HPV Centrum
vezetõje.
KÉT FELNÕTT

gyermek édes-
apja. Hobbija a
videózás, uta-
zás, természet-
járás. Részt vett
számos nemzetközi onkológiai kong-
resszuson, például Chicagóban, Mad-
ridban, Rómában, Brüsszelben. Idén
Barcelonában, az Emlõrák Világkong-
resszuson angolul tartott elõadást.

Dr. Tóth János

Dr. Tóth János
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Segítõ kezek a családoknak

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Papp Győző,
Szekszárd Megyei Jogú Város Családsegítő Központjának igazgatója,
és Szabó Aliz, a Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője. A két szak-
emberrel az egyének és a családok naponta jelentkező problémáiról
beszélgetünk. Az egyén és a család felelősségéről, a hivatalos szervek-
kel való együttműködésről, a társadalom felelősségéről, a központ
konkrét feladatairól. 

Egy férfi: 
Papp Gyõzõ

Egy nõ: 
Szabó Alíz

– Hány intézménybõl áll a Családse-
gítõ Központ, s mikor jöttek létre?

– Négy intézménybõl áll. A Család-
segítõ Szolgálat 1992, a Gyermekjóléti
Központ 1997, a Hajléktalangondozá-
si Központ 1998, míg a Családok Át-
meneti Otthona 2001 óta mûködik.

– Bemutatná a tevékenységüket?
– A Családsegítõ Szolgálat szociális

alapellátás, ha valakinek anyagi ne-
hézségei támadnak, tanácsért fordul-
hat hozzánk. Hangsúlyozni szeret-
ném: segítségért és nem segélyért!
Életvezetési tanácsokat adunk a csalá-
don belüli problémák kezelésére.
Fontos, hogy ezek a gondok komplex
módon kerüljenek kezelésre. Két spe-
ciális szolgáltatásunk van: a közösségi
pszichiátriai ellátás járóbetegeknek,
akiket a saját környezetükben segí-
tünk számukra természetes támasz, a
környezet felkutatásával. A konfliktu-
saikra közösen próbálunk megoldást
találni. Általában a társadalomban el-
szigetelt emberekrõl van szó, ezért se-
gítünk az elhelyezkedésben, a munka-
hely megtartásában, a szabadidõ ér-
telmes eltöltésében, mely utóbbihoz
van egy saját klubunk is. A másik az
adósságkezelési tanácsadás. Amennyi-
ben valaki meghatározott mennyisé-
gû köztartozást halmoz fel, kapcsolat-
ba lépünk azokkal a szervekkel, ahol
az adósság keletkezett. Igyekszünk
megakadályozni a teljes csõdöt,
amelyhez a segítséget az önkormány-
zattól az erre a célra létrehozott keret-
bõl kérjük. Sajnos, sokan veszik
igénybe.

– A Gyermekjóléti Központ tevé-
kenységi köre?

– A gyermekjóléti törvény rendel-
kezik arról, hogy egy intézmény kife-
jezetten a gyermekeikkel együtt élõ
családokat támogassa, megelõzõ szán-
dékkal. A cél, hogy a gyermek bizton-
ságban, szeretetben, családban nõjön
fel. Ha ez veszélybe kerül, akkor a
szolgálat a gyereknek nyújt segítsé-
get, akár a szülõvel „szemben.” Itt
döntõ többségben jelzés alapján tör-
ténik a kapcsolatfelvétel.

– A Hajléktalangondozási Köz-
pont több részre tagolódik...

– Négy intézménybõl áll: a nappali
melegedõbõl, a népkonyhából, az éj-
jeli menedékhelybõl és az átmeneti
szállásból – közismertebb nevén haj-
léktalanszálló –, amely hosszabb távú
jogviszonyon alapul, és egy évre nyer-
hetnek elhelyezést a rászorulók. Je-
lenlegi kapacitása 26 férfi. Rövidesen
változás várható: az önkormányzat pá-
lyázatával egy olyan intézmény épül-
het meg, ahol négy nõt is el tudunk
majd helyezni a régi épület bõvítésé-
vel és felújításával, és az akadálymen-
tesítés is megoldott lesz. 

– A nem látványos, ám emberi
sorsokat, családok életét segítõ,
széthullását megmentõ csapat
élén áll, lassan két évtizede. A sa-
ját családja?

– Feleségem a fõiskolán tanít,
több mint húsz éve. Két fiunk van,
Dávid egyetemista, Gergely középis-
kolás. Az egész család közös hobbija
egy kis vidéki ház, ahol mindig akad
tennivaló, és kikapcsolódásra is na-
gyon alkalmas. Nyaranta a barátaim-
mal vitorlázni járok, s reménykedem
abban, hogy egyszer nekem is lesz
saját vitorlásom.

– Tizenkét éve alakult meg a Gyer-
mekjóléti Központ, melyek voltak
az elsõ feladatai?

– Egy iskolai szociális munkás cso-
portból három fõvel alakultunk. Elõ-
ször az V., majd a II. számú általános
iskolában és óvodában szociális mun-
kát végeztünk. Amikor 1997 októbe-
rében érvénybe lépett a gyermekvé-
delmi törvény, amely minden telepü-
lést kötelezett Gyermekjóléti Szolgálat
létrehozására, akkor olyan munkatár-
sakat vettünk fel, akik családgondo-
zást és iskolai-óvodai szociális munkát
is végeztek. Ma már a Családsegítõ
Központ feladatait a Szekszárdhoz
társult településeken – Kéty, Murga,
Felsõnána, Harc, Zomba, Szálka,
Õcsény, Decs – is ellátja.

– Kik és milyen körülmények között
élõk veszik igénybe a szolgálatot?

– Az elsõ idõszakban csak nagyon
rossz szociális körülmények között
élõ családok kerültek a látókörünkbe.
Akkoriban ugyanis azt gondolták,
hogy csak velük foglalkozunk, s a
rendõrség, a védõnõk, gyermekvédel-
mi felelõsök, gyermekorvosok, a bíró-
ság és az ügyészség csak ilyen esetek-
re hívták fel a figyelmünket. Ma már
sok olyan állampolgár is jelez, akinek

környezetében veszélyeztetett csalá-
dok, vagy gyermek él, tehát a társada-
lom is felelõsséget érez. Maguk a csa-
ládok is jelentkeznek, amennyiben
olyan élethelyzetbe kerülnek, amely-
bõl nem látnak kiutat.

– Milyen problémákkal, élethelyze-
tekben fordulnak felétek?

– Válás utáni problémás láthatási
helyzetek, a gyermekek veszélyezteté-
se szülõk által, a család megoldhatat-
lannak látszó anyagi problémái. A szü-
lõk többsége a gyermek nevelésével
kapcsolatos tehetetlenségrõl panasz-
kodik. A gyerek „kezelhetetlen”, ami
persze visszavezethetõ arra, hogy a
szülõk keveset foglalkoznak vele, illet-
ve egyáltalán nem érdekli õket, mit csi-
nál a gyermek. Elõfordul, hogy a gyer-
meket önmagától kell megvédenünk:
ilyen az iskolakerülés, a szórakozóhe-
lyek látogatása, a csellengés, alkohol-,
cigaretta- vagy droghasználat.

– A fentiek az alapellátás feladatkö-
rébe tartoznak. Ezen túlmenõen
milyen más szolgáltatást nyújt a
Gyermekjóléti Központ?

– Kórházi szociális munkát is vég-
zünk, ha például a gyermeket nem lá-
togatják, nem megfelelõ a kapcsolat-
tartás a szülõkkel, nem viszik haza. Ut-
cai és lakótelepi szociális munka a
csellengõ, iskolakerülõ gyerekek segí-
tése, szabadidõs tevékenységük szer-
vezése. Van készenléti szolgáltatá-
sunk: éjjel-nappal hívható számun-
kon (30/229-4290) bárki bejelenthe-
ti, ha akár családon belül, akár azon kí-
vül egy gyermek veszélyben van.

– Miután egész nap más családok,
gyerekek gondjaival foglalkozol,
bizonyára jólesik hazatérni a sajá-
todhoz...

– Ahol szeretet és nyugalom vesz
körül. A férjem 12 éve dolgozik a
Tolnatej Zrt.-nél, két lányom van:
Bereniké 8, Sarolta 3 éves, és nagyon
sok örömet szereznek nekünk. Sze-
retjük a természetet, sokat kirándu-
lunk, s ezért is határoztuk el, hogy új
otthont építünk.Családok, gyerekek problémáin igyekeznek enyhíteni
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tólag természetes, s mindenki
azt hiszi, nem is lehetett más-
képp: a jogászcsaládba szüle-

tett Babits Mihályból kora meghatáro-
zó jelentõségû költõje lett. Amíg az iro-
dalomtörténet csak az 1902-ben megje-
lent Lenau-fordítást tartotta számon en-
nek elsõ jeleként, arra sem lehetett vá-
laszolni, vajon miért és hogyan vált köl-
tõvé Babits? Mikor és hol jelentek meg
– már öt évvel elõbb! – elsõ alkotásai?
Mi késztette õt erre, s a család miért
hagyta, hogy a nem túl sokra becsült
irodalomban próbálkozzék? Minderre,
bármily meglepõ, bõven találunk uta-
lást a Halálfiai címû regényben, amely
szinte pontosan elmeséli az eseménye-
ket, s ezután már csak a korabeli helyi
újságokat kell fellapoznunk.

Amikor 1898 májusában Babits Mi-
hály kúriai bíró meghalt, fia – a család
legnagyobb megdöbbenésére – a ra-
vatalnál elnevette magát. „Apám halá-
la volt gyermekkorom legnagyobb
eseménye” – vallja Szabó Lõrincnek,
akinek azt is elmondja: „IV osztályba
jártam, mikor elõször öntudatos ne-
mi érzéseim voltak. Borzasztóan meg
voltam rémülve. Szégyelltem maga-
mat önmagam elõtt, és nagy szellemi
tragédia volt...” Ha mindezt Babits 37
évesen érzi, nem kételkedünk benne:
valóban mély nyomot hagyott. A
többszörösen magára maradt fiú szá-
mára kínálja ugyan a környezet a jogá-
szi pályát, de ez nem jelent megoldást
a nyiladozó szellem égetõ gondjaira.

A kamaszodó Babits tudatában az
intelligencia, a mûveltségbe vetett bi-
zalom egyaránt szerepet játszott ab-
ban, hogy a kiút sajátosan babitsi lesz.
A Halálfiaiban ennek indoklása világo-
san fogalmazódik meg: „ez idõben
már végképp eldöntötte, hogy író
lesz: mert cselekvés lehetõségét nem
ígérte e szürke századvég: csak a fan-
tázia számára állt nyitva tér és hír.”

Ennek elsõ lépéseit 1898. augusz-
tus 15. és 26. között tehette meg vala-
hol a Keselyüsi út mellett. Az aggódó
család a (regényben Döme bácsiként
szereplõ) zsörtölõdõ '48-as Ujfalusy
Imrére bízza. Az öregnek nagy szerep
jutott Babits életében, hiszen õ ragad-
ta ki idegi feszültségébõl, vele együtt
ment el elsõ mûveivel a szerkesztõ-
ségbe. Mindez olvasható a Halálfiai-
ban. Az Élet és irodalom címû fejezet-
ben így jelenik meg a szántásban bot-
ladozó, Heinét „Hájné”-nak ejtõ Döme
bácsi mögött járó Sátordy Imrus, a re-
génybeli Babits. „Imrusnak már csak
a játékpuska jutott, noha Döme bácsi
komolyabb fegyvert ígért az elsõ elej-
tett fogolyért; de fog-e foglyot ejteni
valaha, aki még itt künn a mezõn is fo-
goly és nyúl helyett inkább rímre va-
dász, valami német verset fordítgatva
magában, amit Heine írt? Bizonnyal
nem magyar fiúnak való foglalkozás:
de hát ki szólhat ellene, ha a kölyök
mûvelõdni akar? (…) Döme dühös
volt a kedvtelen vadászatok miatt; de
nem lehetett kifogása Heine ellen.
Heine a népszabadság költõje, akár-

csak Petõfi, s német létére barátja a
magyar függetlenségnek...”

Így lépnek be a Szekszárd Vidéke
szerkesztõségébe, ahol az éppen nya-
raló Geiger Gyulát ifjabb Leopold La-
jos – a jövendõ világhírû szociológus –
helyettesíti. A regényben érzékletesen
bemutatott helyzet helyett olvassuk
inkább a végeredményt, az 1898. szep-
tember 2-án megjelent mûfordítást: 

Enyém vagy (Julius Sturm)

Ha két szép rózsa az enyém,
Két csillagot kívánok,

Oly nyájas az a csillag fény.
Nyájasak e világok.

A rózsák bájos ajkaid,
Róluk mi jó csók árad!

S lelkembe fényt két csillag hint,
Hûséges szép szempárod.

Robur

A Robur álnév nem sokáig maradt
az, mert az újság – némi túlzással és in-
diszkrécióval – ezt írta hozzá jegyzet-
ben: „E név alatt – bizalmasan megsúg-
juk olvasóinknak – Babits Mihály volt

királyi táblabírónak 5-ik gimnazista fia
rejtõzik a kinek már több sikeres költe-
ménye és fordítása jelent meg.” Az
1816 és 1896 között élt Julius Sturm je-
lentéktelen német késõromantikus
költõ, akárcsak Julius Mosen, akitõl a
következõ napon a Tolnamegyei Köz-
löny hozta Babits fordítását, amely
alatt elõször szerepelt a saját neve. A fõ-
szerkesztõ Boda Vilmos több okból is
szívesen tette ezt: Babits atyja valaha
beosztottja volt, Ujfalusy pedig az õt lel-
kesen megválasztó '48-asok vezetõje… 

Távolba száll... (Julius Mosen)

Távolba száll óhajtásom(,)
Felhõk közé pillantásom,

Könyek (!) folynak szempillámról,
Regélnek a boldogságról.

Szellõ, kinek gyors a röpted,
A fák ágát megrezzented,

Tudod-e te azt a helyet.
A hol az én rózsám lehet?

Sír a vándor bánatában,
Sír a forrás a sziklában,
Sírva regél, regélve szól
Csodálatos országokról.

Ki vigasztalja szívemet? 
Szellõ(,) hullám tovament,

Gyorsan szállnak földön, égen.
Még én lassú merengésben.

Babits Mihály

De mi van a regényben emlegetett
Heine-fordítással? A Szekszárd Vidéke
1898. szeptember 10-i 4. oldalán találjuk. 

Hol vannak õk (Heine)

Tengerbe nyúl a sziklakõ,
Én rajt ülök merengve,
Halálmadár sivítva jõ.
A hullámok kerengve.

Pár szép leányt szerettem én
S barátim is valának, 

Hol vannak õk? sivít a szél, 
Kerengnek a hullámok..

Persze az ifjú másért szereti a költõt,
mint Döme bácsi: „Imrust valóban (va-
lójában) nem a független politika szel-
leme vonzotta Heinéhoz, inkább a
független élet szelleme, vagyis a rakon-
cátlan életé, mely elõtt semmi se szent:
holott Imrus elõtt annyi minden szent
és unalmas volt. A költészet mindezek
fölött állt…” Babits a Nyugatban 1917-
ben még leírja: „Nincs-e meg Heiné-
ben is az ellentét: az erõs, lobogó és
könnyen-gyulladó érzékiség s a gú-
nyos, fölényes értelem ellentéte, mely
bizonyos nihilizmusba vezet?”

„Imrus úgy érezte, mintha egy
más világba csöppent volna. S szinte

megdobogott a gondolatra, mily
büszke belépõjegye van ebbe a világ-
ba; mert nincs-e a zsebében a lefordí-
tott Heine-vers, melyet nemsokára
nyilván a saját versei fognak követni?
…” Aztán rámosolyog a szerkesztõ: „–
Mindig szívesen látom a vonal alatt
(a tárcarovatban). Kellene is már va-
lamit csinálni Sóton, ifjú erõkért li-
hegünk, valami lüktetést szeretnék
hozni ebbe a szellemi sivárságba. Ma-
dagaszkárban nem olyan idegen az
irodalom, mint itt.”

A Halálfiai arról tanúskodik, a Heine-
fordítás olyan honoráriumot hozott
Babits számára, amilyet a Szekszárd Vi-
déke akkor sem tudott volna nyújtani,
ha fizetett volna... „A szépség babonáz,
– mondják a költõk, s szép arccal ábrá-
zolták az antik Medúzát is, aki kõvé me-
resztett tekintetével. Imrus is kõvé me-
redt e csitri Medúza elõtt… Még ideje
sem volt magához térni, s már új csoda
történt, mert a jelenés megmozdult, va-
lami hirtelen és ösztönszerû mozdulat-
tal, s egyetlen szó nélkül Imrus nyaka
köré vetette két karját Imrus egy me-
leg ajkat érzett ajakán, s váratlanul for-
róság öntötte el, noha a Noémi puszija
csak folytatta a rokoni viszontlátás
csókjainak sorozatát... Imrus elvörösö-
dött, s nem mert körülnézni a vasúti ál-
lomás oszladozó nyilvánosságában. (...)
– Tudja, miért kapta? – Nem – felelte
Imrus. – És nem találja ki? Imrus ta-
nácstalanul hallgatott. – Azért a nagy-
szerû Heine versért, ami a Sótvidéki
Közlönyben megjelent…” Lehet-e egy
ifjú, induló költõnek bármily nagyobb
elismerése ennél?

Csak egyetlen személyes megjegy-
zés engedtessék meg: életem legna-
gyobb irodalmi eseményének érzem,
hogy mindezt megtalálhattam – 1984-
ben… Dr. Töttõs Gábor
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Babits elsõ megjelent mûvei

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 124.

Julius Sturm (1816 - 1896)

Julius Mosen (1803 - 1867)

Ódon időben
SZEPTEMBER 8-ÁN 230 éve, 1778-

ban elõször volt búcsú a Remete

(Szent Anna-) kápolnában. 130 éve,

1878-ban halt meg Augusz Antal, volt

alispán, majd helytartótanácsi elnökhe-

lyettes.

SZEPTEMBER 9-ÉN 95 éve, 1913-

ban beiktatták az új fõispánt, Kovács

Sebestyén Endrét. 90 éve, 1918-ban

elhunyt városunkban Sass Erzsike, Pe-

tõfi múzsája.

SZEPTEMBER 10-ÉN 110 éve,

1898-ban meggyilkolták Erzsébet ki-

rálynét: tiszteletét emlékfáink is õrzik 

SZEPTEMBER 11-ÉN 945 éve,

1063-ban meghalt I. Béla király, a helyi

apátság alapítója.

SZEPTEMBER 12-ÉN 90 éve, 1918-

ban fõispánunk borkereskedõinket

felszólította: ajánlják fel tüdõbeteg-sza-

natórium létesítésére minden századik

liter borukat.

SZEPTEMBER 13-ÁN 105 éve,

1903-ban városunk megnevezését a

belügyminiszterként is ténykedõ Tisza

István a mai alakban rögzítette

SZEPTEMBER 14-ÉN 70 éve, 1938-

ban a gemenci erdõben lõtte százezre-

dik vadját, egy 14-es szarvast József

fõherceg.

Heinrich Heine (1797 - 1856)
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Az élet nem kívánságmûsor!
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A rejtvény megfejtését 2008. szeptember 16-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal Szekszárd, Béla király tér 8. Augusztus 24-ei rejtvényünk helyes megfejté-
se: „Fa vagyok, a lábam sárban áll” (Õszinteség). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Horváth Vik-
tor, Arany J. u. 16. és Erdélyi Tiborné, Kisfaludy u. 21. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Szeptember elsõ hétvégéjén tartjuk a meg a szo-
kásos Remete kápolnai búcsunkat. Mégis, az
idei esztendõ más, mint a többi. Miért? Mert eb-
ben az évben ünnepeljük a kápolna 250 éves év-
fordulóját.
A mai kápolna helyén a XVIII. század közepéig egy
szerény kápolnácska állt. Közelében egy remetela-
kás volt, az itt élõ remetét a környékbeli hívek szíve-
sen látogatták. A kicsiny kápolna 1750 körül össze-
dõlt, helyére építették a jelenlegi épületet 1757-58-
ban, majd húsz évvel késõbb kibõvítették a sekres-
tyével és a karzattal. (Ezüstözött érmét lehet vásá-
rolni a búcsú napján a helyszínen és utána a temp-
lomban vagy a plébánián.)
A kápolna eredetileg Szent Anna tiszteletére épült,
amelynek búcsúját július 26-án korábban meg is tar-
tották, késõbb, amikor a jelenlegi kegyszobrot – ami a
mariazelli szobor mása – idehozták, kezdték ünnepel-

ni búcsúként a Kisboldogasszonyt, szeptember 8-át.
Mária Szent Anna és Joáchim kislánya, aki számuk-
ra valóban Isten ajándéka és áldása volt, mert soká-
ig nem születhetett gyermekük. Fontosnak tartották
gyermekük lelki nevelését, ezért imádságra és a
Szentírás szeretetére tanították.
Szeptember elsõ hétvégéjén kérjük az õ közbenjá-
rását mindazokért a szülõkért, akiknek van óvodás
vagy iskolás korú gyermeke, hogy ne mulassza el a
hittanra való beíratást, hogy ne csak a test és a szel-
lem fejlõdjön, hanem a gyermek lelke is.
Hála és köszönet elsõsorban Istennek és mind-
azoknak, akik lehetõvé tették, hogy Szekszárdon
szeptember elsején megtarthattuk a katolikus isko-
la 16. évnyitóját, de immár a Garay téri iskolában,
amely méltó otthona lesz gyermekeink lelki és szel-
lemi fejlõdésének. Bacsmai László

plébános

E V A N G É L I U M

Már-már azt hittem (én, marha!), hogy nekem az
életrõl, az emberekrõl lényegesen újat nem tud

mondani senki, és tessék!, a minap végignéztem egy tévés
kívánságmûsort, amely a legnagyobb meglepetésemre
rádöbbentett arra, hogy én (le sem merem írni, hány éve!)
teljesen félreértettem ezt a csodálatos világot és az em-
bereket. A világ gyönyörû, az emberek jók, a kívánság-
mûsoroknál nem volt, nem VAN, nem lesz nagyszerûbb
mûsor a tévében, a kívánságmûsorok nélkül értelmét
vesztené az élet. Minden betelefonáló állandóan csak azt
nézi, annak ellenére, hogy a mûsorújságban szereplõ mû-
sorok elenyészõ hányada kívánságmûsor, így aztán a ki-
tartó kívánságmûsornézõknek nagyon sok ideig kell
nézni kikapcsolt állapotban a tévét, de megéri! Az összes
betelefonáló el van ájulva, ha több évnyi telefongomb-
nyomkodás után bekerül végre az élõ adásba, így aztán
gyakran hosszasan áradozik, hálálkodik, hogy végre beke-
rült egy olyan mûsorba, amely profitot termel, állásle-
hetõséget biztosít legalább 50 embernek, és õ végre kérhet
egy olyan dalt, ami (ha állandóan nézi a mûsort) már a
könyökén jön ki, mert már annyiszor hallotta. Ebben a
mûsorban mindenki mindenkit szeret, imád, mindenki
mindenkinek minden szépet és jót kíván, még véletlenül
se akad olyan betelefonáló, aki azt mondaná: „Minden
szépet és jót kívánok a rokonaimnak és ismerõseimnek,
kivéve a testvéreimnek, akik kiforgattak az örökségembõl,
õket – ha lehetséges – még ma üsse meg a lapos guta!” Szó-
val, egy kétórás kívánságmûsorban több jó ember van,
mint egy kisvárosi temetõben, a koporsókban és az urnák-
ban együttvéve.

Amikor véget ért a kívánságmûsor, elmentem vásárol-
ni, és csak hazatérve vettem észre, hogy csúnyán

becsaptak, és én, hülye, a blokkot otthagytam a pénztárnál.
Elõvettem a mûsorújságot, hogy megnézzem, mikor lesz
a legközelebbi kívánságmûsor. Szerencsémre elég sok
idõm volt alaposan átgondolni a dolgot, ugyanis a
legközelebbi kívánságmûsor emeltdíjas telefonos volt. Alud-
tam egyet rá, és úgy döntöttem, pár goromba szóért,
életveszélyes (komolytalan!) fenyegetésért sok az a 340
Ft+ÁFA. Különben is, az élet nem kívánságmûsor. A civil
életben úgysem teljesítenék a kívánságaimat, pláne, ha az
Btk.-ba ütközõ cselekedet. Valentin György

Máriát dicsérni hívek jõjjetek...
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Olimpia magyar szemmel
Két sportimádó szekszárdi testnevelõ eljutott a pekingi ötkarikás játékokra – 2. rész

A „Madárfészek”, a „Vizeskocka”,
a kézilabda- és a vívócsarnok.
Két szekszárdi sportembernek
legbelül mást, többet jelentett a
pekingi olimpia, mint tévénézők
millióinak. A vizuálisan és lelki-
leg rájuk zúduló élményanyag ott
a helyszínen, a lelátón, kilenc-
ezer kilométerre a hazától.

Bálint György

A szülõk és mások véleménye szerint is
az ideális testnevelõt megtestesítõ atlé-
taedzõ, egy jól sikerült nagyszabású vá-
rosi futóverseny fõszervezõje, Scherer
Tamás nem várt a szerencséjére. Azt
mondta magának kalandvágyó „olim-
pikonunk”: lehet, hogy egzotikus nya-
ralásra nem telik majd a közeljövõben,
de ha a fene fenét eszik is, ott lesz a pe-
kingi olimpián. Mert testközelbõl akar-
ja érezni azt, amitõl több ez az esemény,
mint rengeteg sportág világbajnoksá-
gainak összessége. Annak rendje és
módja szerint jelentkezett egy utazási
irodánál – a második hétre. Hiába no,
Tamás meg az atlétika. Tipikusan a re-
láció fogalomkörébe tartozó két dolog.
A többiekhez hasonlóan a szurkolói fa-
luban lakott, és éppúgy összefutott a
táborban, vagy a lelátón a Peking Klub
hivatásos fõszurkolóiként foglalkozta-
tott korábbi olimpiai bajnokainkkal. Ta-
más vette a térképet és a nyúlcipõket.
Korán kelve elindult felfedezni a tizen-
négymilliós Pekinget, benne az olim-
pia hangulatát keresve, és éjfélnél
elõbb nem nagyon érkezett vissza.

– A nép olimpiájának hirdették, és
ez így igaz. Cseppet sem érezhetted
azt a tereket, a metrókat, az alagutakat
járva, hogy kis porszem vagy, és mind-
járt elveszel a rengetegben. Ha elbi-
zonytalanodtál, azonnal ott voltak mel-
letted, és segítettek. Roppant fegyel-
mezettek, de egyáltalán nem merevek.
Szó nélkül, hosszú sorfalakat állva je-
lezték a Madárfészek stadionba, vagy a
„Vizesockába” vezetõ utat. Ilyen léte-
sítményeket még képen sem láttam,

nemhogy élõben! Itthon az elsõ héten
már a tévé is sejtette: exkluzivitásban,
monumentalitásban Atlanta és Syd-
ney fölé nõttek a kínaiak, de ezt, ahogy
mondani szokás, látni kell. Amint bent
vagy, ahogy hömpölyög a tömeg, ami-
lyen hangulat van.

– Habzsolta az élvezeteket a spor-
tok királynõjének nagy olimpiai
demonstrációján?

– Ott voltam a férfi kalapács döntõ-
jénél, szurkoltam Pars Krisztiánnak,
és természetesen ott voltam akkor is,
amikor Fazekas Robi bejutott a disz-
kosz fináléjába. Ami a futószámokat il-
leti: láttam a nõi 400 gát, a nõi száz gát
és a nõi száz sík végkifejletét, és...

– Csak nem azt akarja mondani,
hogy Usain Bolt, a jamaicai ûr-
futólény 100 méteres világcsú-
csát is látta?

– Azt nem, de a 200-as remeklését
már igen. Ez bõven kárpótolt, mert
amit ott tett, az a maga nemében nem
semmi kategória.

– A humora is ugyanúgy átjött,
mint a tévé tucatnyi kamerája jó-
voltából idehaza?

– Naná! A kivetítõk, a fény- és hang-
technika legalábbis hollywoodi színvo-
nalon, de inkább afölött volt. No és az a
hangulat, amikor 91 ezer ember kon-
centrál, majd õrjöngõ éljenzésben tör
ki. Na ezt sose felejtem. Csak tátottam
a számat, mint amikor elõször megpil-
lantottam a Madárfészek stadiont.

„Nincs jegyünk, 
mégis megyünk”

– Gondolom, az alapárban öt-hat
jegynél több nem volt benne.

– Vettem hozzá még két-hármat,
amelyekhez normál áron hozzá tud-
tam jutni, aztán a magyar-orosz kézi-
labdára szólót sikerült lealkudnom
száz euróról harmincra. Öt esemény-
re pedig jegy nélkül mentem be.

– A magyar leleményesség...
– Az élet hozta szituáció volt, ami va-

lójában a „nincs jegyünk, mégis me-

gyünk” elnevezésû fedõakció volt. Ott
voltunk a fantasztikus gyõzelmet hozó
magyar-román nõi kézilabdamecs-
csen, aztán ahogy befejezõdött, a kö-
zelben levõ „Vizeskockában” kezdõ-
dött a magyar-holland nõi vízilabda
elõdöntõ. Szépen zászlókkal átsétál-
tunk a biztonsági kordonon – több szá-
zan lehettünk –, és fölültünk a lelátóra.

– Csak úgy elnézték ezt a határo-
zottságukról, keménységükrõl is-
mert kínai biztonságiak.

– Át tudták érezni, hogy az nem le-
het, hogy bent megy egy magyar-hol-
land meccs, és magyar szurkolók ép-
pen egy szervezési, vagy egyéb ano-
mália miatt ne juthassanak be. Akkor
lettek volna kemények, ha valaki az ál-
talános biztonságot sérti meg. Ez is
betudható a rugalmasságuknak egy
adott helyzetben.

– A vízilabdadöntõre már nem le-
hetett belógni, a feketepiaci árak is
magasak voltak, de mint hírlik,
még is ott ünnepelt honfitársaival...

– Egy amerikai árulta a plusz jegyét,
de mondtam neki, hogy semmi pén-
zem nincs. Aztán meggondolta ma-
gát, és kezembe nyomta a jegyet,
mert õ így is, úgy is bukott volna az
üzleten, ha rajta marad a tikett.

– A mindennapi létfenntartó költe-
kezés során egy kelet-európainak
mennyire volt elérhetõ olimpia a
pekingi?

– E tekintetben is tényleg a nép
olimpiája volt, akár a sör, az ásványvíz
vagy a gyorsétterem árait nézzük.

– Londonba is megy a mostani ka-
tarzis hatására?

– Most nem tervezem. Nekem az
volt a célom, hogy egy nem akármi-
lyen olimpiára kijussak, s ez most tel-
jesült. Meggyõzõdésem, hogy minden
idõk legjobb ötkarikás játékának ré-
szese voltam, ahogy Jacques Rogge, a
NOB elnöke is fogalmazott.

Scherer Tamás a mûugróversenyek helyszínén a „vizeskockában”
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI HÁZ

Kedves színházkedvelõk, bérleteseink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a 2008/2009-es szín-

házi évadra régi bérleteiket október 1. és 13. között
újíthatják meg. Új bérletek október 15. és 28. között
válthatóak, hétfõtõl péntekig 12 és 18 óra között.

Keressék részletes színházi mûsorunkat, bérlettá-
jékoztatónkat a Szüreti Napokon, és szeptember
22-tõl a sajtóban, valamint a www.babitsmuvhaz.hu
honlapon.
Biztosítsa helyét a 2008/2009-es évadra. 

SZEPTEMBER 12-ÉN (péntek) 20 órától a táncterem-
ben: Kalotaszegi táncház – Salamon Beáta népi-he-
gedûtanár, a magyar Állami Népiegyüttes prímása

tart elõadást a Kalotaszegi tánczenérõl, hegedûhasz-
nálatról. Az elõadást énektanulás egészíti ki, muzsi-
kál a Csurgó zenekar.
A táncházat vezeti: Vas Oszkár
Belépõdíj 400 Ft 

MÛVÉSZETEK HÁZA

SZEPTEMBER 16-ÁN (kedd) 19.30 órakor:
A Crescendo Nemzetközi Nyári Akadémia mû-

vésztanárainak Schumann-koncertje.
Közremûködik: David Danel (hegedû), Judith

Ermert-Robe (gordonka), Dominkó István (zongora).
Belépõjegy 1000 Ft, zenebarát bérlettel 500 Ft.

SZEPTEMBER 20-ÁN (szombat) 11.00 órakor:
V. Festészeti Triennálé megnyitója
A tárlatot megnyitja: 
Szabó Noémi mûvészettörténész.
Közremûködik: Mohás Dóra (zongora).
Megtekinthetõ: 2008. november 2-ig

PANORÁMA MOZI

KISTEREM:

Szeptember 4-10.:
17: Pánik – színes magyar romantikus vígjáték
19: A nagy csend – színes feliratos francia-német
film
Szeptember 11-17.:
17: Állati szerelmek – színes feliratos 
dokumentumfilm
19: Delta – színes szinkronizált magyar film
NAGYTEREM

Szeptember 4-10.:
17.30: A három rabló – színes szinkronizált német
animációs film
20: Banki meló – színes feliratos angol thriller
Szeptember 11-17.:
15.30 és 17.30: Lizi & Yeti - Egy királyi sztori – színes
szinkronizált német animációs film
20: Mamma mia! – Színes szinkron-feliratos angol
amerikai zenés vígjáték

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

HOZZÁVALÓK 8 SZEMÉLYRE: 

A tésztához: 
• 4 tojás
• 4 dkg cukor
• 40 dkg liszt
• 4 dl tej, szódavíz
A töltelékhez:
• 50 dkg túró
• 8 dkg aszalt szilva
• 8 dkg aszalt barack
• 2 tojás
• 10 dkg cukor
• 1 rúd vanília pépje.
A krémhez:
• 5 tojás
• 8 dkg cukor

• 1 citrom reszelt héja
• 2 dl tejföl.

ELKÉSZÍTÉS:

A tésztához a tojást simára kever-
jük a cukorral, a liszttel, a tejjel és
egy csipet sóval. Annyi szódát te-
szünk hozzá, hogy jól terülõ,
nem sûrû tésztát
kapjunk. Palacsintá-
kat sütünk. A tölte-
lékhez a túrót áttör-
jük. Az aszalt gyü-
mölcsöket egyfor-
ma apróra vág-
juk. A tojások fe-

hérjét kemény habbá verjük, a
sárgáját habosra keverjük a cu-
korral, beletesszük a kikapart va-
nília pépjét, és összedolgozzuk a
túróval, valamint az aszalt gyü-
mölcsökkel. Végül a fehérjeha-
bot lazán beleforgatjuk. A tölte-
lékkel megtöltjük a palacsintá-
kat, feltekerjük, kettévágjuk, 
majd kivajazott hõálló tálba tesz-
szük. A krémhez a tojásokat ket-
téválasztjuk. A fehérjét 2 evõka-
nál cukorral kemény habbá ver-
jük, a sárgáját habosra keverjük
a maradék cukorral. Beledolgoz-
zuk a citromhéjat, a tejfölt, végül
a habbá vert fehérjét. A sütõt 180
C fokra elõmelegítjük. A krémet
ráöntjük a palacsintákra, és a sü-
tõben pirosra sütjük.

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

Borajánló

Tálban sült palacsinta

HETI HOROSZKÓPVASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT
SZEPTEMBER 7-13.

VÍZÖNTÕ: Senkinek ne dicsekedjen se az anya-
gi helyzetével, se a lehetõségeivel, mert könnyen
visszaélhetnek a jóhiszemûségével. Még akkor

is ön kerül bajba, ha csak az összeköttetéseit használja.
HALAK: Lehetõsége nyílik egy sokkal jobb be-
osztás elnyerésére. Pályázzon bátran, és ne le-
gyenek aggályai amiatt, hogy a kollégái rossz

néven veszik, ha a saját érdekeit helyezi elõtérbe.
KOS: Ezen a héten legyen kreatív. A találékony-
sága úgyis lenyûgöz mindenkit, ha belelendül.
Szóval, tessék azonnal belelendülni, mert nincs

miért késletetni a vágyak megvalósulását!
BIKA: Ha Ön egy materialista bika, akkor most
foglalkozzon kicsit a saját spirituális énjével! Ha
az anyagiakban megbízható és kitartó tud lenni,

akkor most fedezze fel a saját érzelmi oldalát is!
IKREK: Egyik legszebb képessége az alkal-
mazkodás, miért ne tenné ezt most egy jó gon-
dolathoz? Szokjon hozzá, hogy jól érzi magát!

Úgy is lesz!
RÁK: Csodálatos képessége szeretetet adni
és kapni. Mosolyogjon, jól áll Önnek! Ó, és le-
gyen laza egy kicsit, vegye meg azt a régóta vá-

gyott ruhát vagy tárgyat!
OROSZLÁN: Dinamizmus, ez kell az Ön életé-
be, mert ebben érzi magát leginkább jól. Le-
gyen nagylelkû másokkal, és ne tartsa meg ma-

gának a kreativitását!
SZÛZ: A munkában szépen halad elõre, a ma-
gánéletben is boldog, de a sok stressz azért
nem marad nyomtalanul: állandó fejfájás vagy

gyomorgörcs kínozhatja.
MÉRLEG: A héten áldozzon arra egy keveset,
hogy a diplomatikus kifejezéseket háttérbe szo-
rítja, és közvetlenebbül áll a környezetéhez.

Határozza el magát, utána menni fog magától.
SKORPIÓ: Jól alakulnak a dolgai, néha hinni
sem meri, hogy akadályok nélkül jut a célja felé.
Ha új környezetbe kerül, lesz néhány olyan se-

gítõje, akivel elsõ perctõl félszavakból is értik egymást.
NYILAS: Elõ a vitalitással, elõ a fiatalos lendület-
tel. Az élet csodaszép, csak úgy önmagában is.
Hívja fel azt a rég nem látott barátot, akivel a ta-

lálkozást hónapok óta halogatja!
BAK: A humor jó társa, környezete szereti is ér-
te, ha nem viszi túlzásba, mindig meg tudja ne-
vettetni a barátait. Ja, és ne legyen olyan ma-

kacs! Másnak is lehet igaza.

Takler – Szekszárdi Rosé Cuvée 2007

Hagymahéj színû, illatában változatos száraz rosé bor.
Izében frissítõ savak és kellemes gyümölcsösség
(õszibarack és szamóca) dominál, mely jól harmonizál
a tálban sült palacsinta gyümölcseivel.
Fogyasztása 8-10 C fokon ajánlott. 
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Szeptember 18., csütörtök

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

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

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

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

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

Szeptember 19., péntek

10.00-14.00: Megyeháza dísztermében IV. Vásárok
Világa Konferencia

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

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

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

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

la az Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál
résztvevõivel

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

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

kiállításának megnyitója
20.00: Babits Mihály Mûvelõdési Ház színháztermé-

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

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

gató: Tarr Kft. Szekszárd)

Szeptember 20., szombat

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

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

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

Szekszárd Sportklub Mozgásmûvészeti Stúdió,

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

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

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

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

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

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

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

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

20.00: Mûvelõdési Ház színháztermében: „Táncos ma-
gyarok” a Magyar Állami Népiegyüttes produk-
ciója (jegy: 3000 Ft)

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

21.00: Béla király tér színpadon: Szekszárd Junior Stars
koncertje

21.30: Borudvarban: a Muslinca Férfikar énekel
22.00: Garay téren: Disco

Szeptember 21., vasárnap

10.00, 15.00: Béla király téren: Kisinasok Kézmûves
Tanodája

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

portja és Lugosi tánc-
csoport elõadása
15.00: Béla király té-
ren: Szekszárd Big Band
koncertje – mûvészeti
vezetõ: Pecze István
15.00: Garay téren:
„János vitéz” – a pécsi
Márkus Színház mû-
sora gyermekeknek
és felnõtteknek
16.00: Belvárosi ka-
tolikus templomban:
Sebestyén Márta kon-
cert (jegy: 1500 Ft)
17.00, 18.00: Plébá-
niahivatal Közösségi
termében: Borszemi-
nárium
17.00: Megyeháza belsõ udvarában: „ART-e” a szekszár-

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

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

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

Társrendezvények:

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

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

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

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

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

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

Szekszárdi Szüreti Napok 2008. szeptember 18-21.

A mirigyek a mûvelõdési házban mulattatnak

A Magyar Állami Népiegyüttes is színpadra lép

Sebestyén Márta a bel-
városi katolikus temp-
lomban ad koncertet 
vasárnap délután

Önkéntesek jelentkezését várják

Legyen részese a város legnagyobb kulturális ren-

dezvényének, ismerkedjen meg háttérmunkás-

ként a Szekszárdi Szüreti Napokkal!

Várjuk azok jelentkezését, akik 2008. szeptember

18. és 21. között a Szekszárdi Szüreti Napok ren-

dezvényein szívesen vállalnának önkéntes munkát.

Jelentkezni a Tourinform Irodában, Gáspár Gabri-

ellánál lehet személyesen vagy e-mailben, idõpont

illetve feladat egyeztetése céljából.

E-mail: szekszard@tourinform.hu, tel: 74/315-198.
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KÖZLEMÉNY

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

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

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Szeptember 23. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Szeptember 30. ( kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Szeptember 23. (kedd) 16-18 óráig

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

V. sz. választókerület

Szeptember 30. ( kedd) 16-17 óráig

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fő-

iskolai Kar Gyakorló Iskolája

Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtöke 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 18-19 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület   

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén 16-

17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

A képviselő úr betegség miatt

szeptemberben nem tart fogadóórát

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Szeptember 8.  (hétfő) 17-18 óráig

Szeptember 22.  (hétfő) 17-18 óráig

5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén 16-

18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
SZEPTEMBERI FOGADÓÓRÁJA
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Perfekt az Ön TUDÁSÁNAK
szolgálatában
Még a változások elõtt jelentkezzen:
• Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
• Mérlegképes könyvelõ
• Adótanácsadó
tanfolyamainkra!

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

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

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


