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A FŐORVOS KÉT
FRONTON IS
HARCOL

HAZAI TATAMIN
KÜZDENEK AZ
OB-ÉRMEKÉRT

A BORMARKETING KÉT
KÜLÖNLEGES HETE 12. OLDAL6. OLDAL5. OLDAL

Önkormányzati összefogás
A város és a németség közös erejébõl újul meg a Wunderland óvoda

A óvoda dolgozóit és kis lakóit hamarosan megújult épület fogadja

Szekszárd Megyei Jogú Város és
a német kisebbség önkormányza-
tának példaértékű összefogásá-
ról adhatunk hírt: közös erőből
újul meg a Wunderland óvoda.

A kisebbségi önkormányzat pályá-
zaton nyert pénzt a város tulajdoná-
ban, de a németség fenntartásában
mûködõ intézmény korszerûsítésére.
A felújítás teljes összegét a város biz-

tosítja, így a szigetelést és nyílászáró-
cserét követõen hamarosan energia-
takarékosan mûködhet az óvoda.

A témáról és további közgyûlési
döntésekrõl a 3. oldalon olvashatnak.

Saját emlékeket,
gondolatokat

várnak Babitsról
■ Babits Mihály születésének 125. évé-
ben a Babits-emlékbizottság közös ün-
neplésre hívja Szekszárd lakóit oly mó-
don is, hogy akinek még személyes
vagy hallott emléke, élménye fûzõdik
nagy költõnk életének szekszárdi ese-
ményeihez, látogatásaihoz, egy-egy
verséhez, prózájához vagy mûfordítá-
sához, gondolatait ossza meg városunk
lakóival, és juttassa el írását a Szekszár-
di Vasárnap szerkesztõségének címé-
re (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.),
mindnyájunk szellemi gazdagodására.

FO
T

Ó
: G

O
T

T
V

A
LD

 K
Á

R
O

LY

Októberben
hulladékgyûjtés

■ Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala és az Alisca Terra Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Kft. ok-
tóber hónapban több hulladékgyûjté-
si akciót is indít.

Október 6-án, hétfõn indul az õszi
lomtalanítási program, 18-án pedig la-
kossági veszélyes és elektronikai hul-
ladékgyûjtési akciót tartanak a város
két pontján is.

A részletes információkért lapozza-
nak a 7. oldalra.
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BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2009.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztériummal együttmûködve a
2009. évre kiírja a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot felsõoktatási hallgatók
számára a 2008/2009. tanév máso-
dik és a 2009/2010. tanév elsõ fél-
évére vonatkozóan
A pályázatra azok a Szekszárd Megyei
Jogú Város önkormányzat területén ál-
landó lakóhellyel rendelkezõ, hátrá-
nyos szociális helyzetû felsõoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a kép-
zésre vonatkozó keretidõn belül, álla-
milag támogatott, teljes idejû (nappali
tagozatos) felsõfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztat-
lan képzésben, felsõfokú szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem! 
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdése értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban
a rendvédelmi és katonai felsõoktatási
intézmények hallgatói. 
- A középiskolai akkreditált iskolarend-
szerû felsõfokú szakképzésben részt-
vevõ tanulók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.
- Doktori (PhD) képzésben résztvevõk
nem felelnek meg a pályázati kiírás fel-
tételeinek.
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogvi-
szonyban állók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008.
szeptemberében tanulmányaik utolsó
évét megkezdõ hallgatók is. Amennyi-
ben az ösztöndíjas hallgatói jogviszo-
nya 2009. õszén már nem áll fenn,
úgy a 2009/2010. tanév elsõ félévére
esõ ösztöndíj már nem kerül folyósí-
tásra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak
be azok a hallgatók is, akiknek a hall-
gatói jogviszonya a felsõoktatási intéz-
ményben a pályázás idõpontjában
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2008/2009. tanév
második félévére már beiratkozzon a
felsõoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, az-
az két egymást követõ tanulmányi fél-
év (2008/2009. tanév második, illet-
ve a 2009/2010. tanév elsõ féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete
legkorábban: 2009. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a
támogatott pályázó hallgatói jogviszo-
nya a 2008/2009. tanév második fél-
évében megfeleljen a pályázati kiírás-
nak. Amennyiben a támogatott pályá-
zó hallgatói jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a támogatott az
ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordu-
lóban újra kell pályázni.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Szociális
Irodáján írásban, kizárólag a hivatal-
ban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon
(vagy letölthetõ a www.szekszard.hu),
a pályázó által aláírva, egy példányban
kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje:

2008. október 31.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A felsõoktatási intézmény által kitöl-
tött eredeti jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy idõben
több felsõoktatási intézménnyel is hall-
gatói jogviszonyban áll, pályázatában
csak azt a felsõoktatási intézményt kell
megneveznie, amellyel elsõként létesí-
tett államilag támogatott hallgatói jogvi-
szonyt.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élõ családtagok utolsó
havi nettó jövedelmét igazoló kereseti
és egyéb ellátási igazolások
3. A szociális rászorultsága igazolásá-
ra az alábbi okiratok:
- Nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfo-
lyósító Igazgatóság tárgyév januárjá-
ban kiküldött értesítése, melyben sze-
repel a január elsejétõl megállapított
ellátás összege és jogcíme, valamint
az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy
bankszámlakivonat fénymásolata;
- Intézmények által folyósított szociális
és tanulmányi ösztöndíj igazolása;
- Az állandó bejelentett lakóhely igazo-
lására személyi igazolvány vagy lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány máso-
lata;
- Munkanélküliséget a munkaügyi köz-
pont határozataival igazolhatja;
- Tartósan beteg, vagy fogyatékos
gyermek egészségi állapotára vonat-
kozó orvosi igazolás.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatá-
rozott kötelezõ mellékletekkel együtte-
sen érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak mi-
nõsül.
A települési önkormányzat 2008. no-
vember 24-ig saját maga bírálja el a
beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat döntésérõl
és annak indokáról 2008. december
5-ig írásban értesíti a pályázókat.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer jog-
szabályi hátteréül a felsõoktatásban
részt vevõ hallgatók juttatásairól és az
általuk fizetendõ egyes térítésekrõl
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rende-
let szolgál.

Szekszárd Megyei Jogú

Város Közgyûlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

Érdeklõdni lehet: Busbachné Csery
Krisztina (Szekszárd, Vörösmarty u.
5., I. emelet, 113. sz. iroda)
Telefon: 74/319-051; 74/311-630.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2009. évre kiírja a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsõok-
tatási tanulmányokat kezdeni kívánó fi-
atalok számára.
A pályázatra azok a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrá-
nyos szociális helyzetû fiatalok jelent-
kezhetnek, akik:
a) a 2008/2009. tanévben utolsó
éves, érettségi elõtt álló középisko-
lások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelke-
zõ, felsõoktatási intézménybe még fel-
vételt nem nyert érettségizettek;
és a 2009/2010. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézmény keretében ál-
lamilag támogatott, teljes idejû (nappa-
li tagozatos) felsõfokú alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, fel-
sõfokú szakképzésben kívánnak részt
venni. 

A pályázók közül csak azok részesül-
hetnek ösztöndíjban, akik 2009-ban
elõször nyernek felvételt felsõoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a
2009/2010. tanévben ténylegesen
megkezdik.

Figyelem! 
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdése értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban
a rendvédelmi és katonai felsõoktatási
intézmények hallgatói. 
- A középiskolai akkreditált iskolarend-
szerû felsõfokú szakképzésben részt-
vevõ tanulók nem jogosultak a  Bursa
Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap,
azaz hat egymást követõ tanulmányi
félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2009/2010. tanév elsõ féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a
támogatott pályázó hallgatói jogviszo-
nya a 2009/2010. tanév elsõ félév-
ében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az
ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

A pályázatot a Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalánál írás-
ban, kizárólag a Szociális Irodán hoz-
záférhetõ (letölthetõ www.szekszard.hu)
pályázati ûrlapon, a pályázó által aláír-
va, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje:

2008. október 31.

A pályázat kötelezõ mellékletei:

1. Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élõ családtagok utolsó
havi nettó jövedelmét igazoló kereseti
és egyéb ellátási igazolások

2. A szociális rászorultsága igazolásá-
ra az alábbi okiratok:
- Nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfo-
lyósító Igazgatóság tárgyév januárjá-
ban kiküldött értesítése, melyben sze-
repel a január elsejétõl megállapított
ellátás összege és jogcíme, valamint
az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy
bankszámlakivonat fénymásolata;
- Intézmények által folyósított szociális
és tanulmányi ösztöndíj igazolása;
- Az állandó bejelentett lakóhely igazo-
lására személyi igazolvány vagy lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány máso-
lata;
- Munkanélküliséget a munkaügyi köz-
pont határozataival igazolhatja;
- Tartósan beteg, vagy fogyatékos
gyermek egészségi állapotára vonat-
kozó orvosi igazolás.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatá-
rozott kötelezõ mellékletekkel együtte-
sen érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak mi-
nõsül.

A települési önkormányzat 2008. no-
vember 24-ig saját maga bírálja el a
beérkezett pályázatokat: 
- a települési önkormányzat a határ-
idõn túl benyújtott, vagy formailag nem
megfelelõ pályázatokat a bírálatból ki-
zárja;
- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szo-
ciális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétõl függetlenül
történik.

A települési önkormányzat döntésérõl
és annak indokáról 2008. december
5-ig írásban értesíti a pályázókat.

Amennyiben a „B” típusú pályázat so-
rán támogatásban részesülõ ösztöndí-
jas a támogatás idõtartama alatt sike-
resen pályázik „A” típusú ösztöndíjra,
„B” típusú ösztöndíját automatikusan
elveszti.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer jog-
szabályi hátteréül a felsõoktatásban
részt vevõ hallgatók juttatásairól és az
általuk fizetendõ egyes térítésekrõl
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rende-
let szolgál.

Szekszárd Megyei Jogú

Város Közgyûlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

Érdeklõdni lehet: Busbachné Csery
Krisztina (Szekszárd, Vörösmarty u.
5., I. emelet, 113. sz. iroda)
Telefon: 74/319-051; 74/311-630
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Veszettség ellen
védekeznek
■ Dr. Borus István kerületi fõállator-
vos arról tájékoztatta lapunkat, hogy
a vadon élõ húsevõk – elsõsorban a
betegséget terjesztõ rókák – 2008. évi
õszi veszettség elleni immunizálását
Tolna megye teljes közigazgatási te-
rületén október 4. és 9. között végzik.
A repülõgéprõl kijuttatott vakcinák
az emberre és az állatokra egyaránt
ártalmatlanok, ennek ellenére a szak-
hatóság az immunizálás kezdetétõl
21 napon át legeltetési tilalmat és eb-
zárlatot (a kutyákat megkötve vagy
elzárva kell tartani, illetve közterültre
vinni csak pórázon szabad) rendel el.

Új hulladékgyûjtõk
a játszótéren
■ Jó hír a X. számú választókerület la-
kóinak – de a gyermekeikkel ide érke-
zõknek is –, hogy a Gróf Pál utcai ját-
szótérre új hulladékgyûjtõ edényeket
helyeztek ki a város szakemberei, így
már egyszerûbben tehetünk a terület
tisztaságának megõrzéséért. Ugyan-
csak a körzet híre, hogy a volt SZÜV
épülete melletti, a városképet csúfító
bozótost kivágták, s ezzel együtt egy
szemetes helyet is megszüntettek.

Új vezetõje van a 
szekszárdi szervezetnek

■ Kissné Hohner Magdolnát válasz-
tották a küldöttgyûlésen a Magyar Vö-
röskereszt Szekszárd Városi Területi
Szervezete elnökének. A szervezet ed-
digi elnökét, dr. Kiss Máriát a megyei
elnöki posztra jelölték, ugyanis dr. Né-
meth Lídia korábbi elnök elfoglaltsá-
gai miatt nem tudja vállalni az újra
jelölést. A napokban zajlanak a vá-
lasztások, illetve megerõsítések az ösz-
szes területi szervezetnél, kivéve Ta-
másit, ahol már túl vannak a gyûlé-
sen. Nem sokkal azután, hogy meg-
vannak a területi eredmények, októ-
ber 17-én megtartják a megyei kül-
döttgyûlést is.

Pécsrõl segítenek a
bajban lévõ fiataloknak

■ A Szekszárdon mûködõ S.O.S. Ifjú-
sági Lelkisegély Szolgálat december-
ben befejezte mûködését. A hiányt pó-
tolva a Pécsi Ifjúsági Lelkisegély Szol-
gálat áll a Dél-dunántúli Régió fiatal-
jainak rendelkezésére. A szolgálat hét-
fõn, szerdán és pénteken 18-21 óra kö-
zött ingyenesen hívható a 06-80-505-
002 telefonszámon vezetékes és mo-
biltelefonról. Bárki fordulhat hozzá-
juk, akinek nincs kivel megosztania
a problémáját. A Szolgálatról a
www.pecs.gyitosz.hu címen talál-
ható bõvebb információ.

HÍRSÁV

Hatékonyabbá teszik a megyei szakképzést
A Szent László Szakképző Iskola
Térségi Integrált Szakképző Köz-
pont (TISZK) létrehozásával s 
a megye hét szakképző iskolájá-
nak integrálásával teljesen meg-
újítják a szakképzést Tolnában.

A hatékonyság növelése, a szak- és fel-
nõttképzés struktúrájának átalakítása
oly módon történik, hogy a képzés ré-
vén nyomban tudjanak reagálni a gaz-
daság és a piac kihívásaira. Az utóbbit
dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlés el-
nöke hangsúlyozta azon a keddi sajtó-
tájékoztatón, amit a központ szekszár-
di fõépületében tartott Vida Lajossal, a
TISZK fõigazgatójával együtt.

Mint ismeretes, a megyei önkor-
mányzat az integrált szakképzés meg-
szervezése érdekében az általa fenn-
tartott középiskolákat (Szent László,
korábbi Ady, Kelemen Endre, Hunya-
di) tavaly összevonta, majd Bonyhád-
dal és Tamásival közösen hozta létre a
nagy szakképzõ intézményt, aminek
a központja, bázisintézménye (a sajtó-
tájékoztató színhelye) a Szent László
Szakképzõ Iskola.

A tájékoztatót tartók bejelentették,
hogy a pályázatok igen eredményes-

nek bizonyultak, a dél-dunántúli régi-
óban az egyetlen nyertes a TISZK volt.
Az intézmény szervezetének kiépíté-
sére, vezetõi irányítási rendszerének
kidolgozására, a hátrányokkal küzdõ
diákok felzárkóztatására 400 millió
forint (TÁMOP) uniós támogatást
nyertek. A Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program (TIOP) pályázatán
900 millió forintot nyertek el, amihez
a megye százmillió forint önrészt biz-

tosít. Ebbõl a milliárdos összegbõl fej-
lesztik a központi és a tagintézménye-
ket, átalakítják a szakképzés és fel-
nõttképzés struktúráját, felújítják a
tanmûhelybázist, szaktantermeket
alakítanak ki, korszerû felszereléseket
kapnak a tanmûhelyek, de felújításra
kerülnek tornatermek és a vizes-
blokkok. A munkálatok hamarosan
megkezdõnek, és mintegy két éven
belül be is fejezõdnek. - hm -

Vida Lajos fõigazgató (balról) és dr. Puskás Imre megyei elnök

Az Állami Számvevőszék jelenté-
sének megtárgyalása mellett
több fejlesztés ügyében is dön-
tött Szekszárd város képviselő-
testülete a szeptemberi rendes
közgyűlésen.

Fekete László

A dr. Sepsey Tamás fõigazgató-helyet-
tes által korábban a nyilvánosság elé
tárt anyag a közgyûlés asztalára került,
amely – mint arról az elõzõ számunk-
ban már hírt adtunk – intézkedési ter-
vet fogadott el a feltárt hiányosságok
mielõbbi orvoslására. Az ÁSZ-jelentés
amúgy 4 pontban foglalta össze a prob-
lémákat, ebbõl három a hivatali mûkö-
dés szabályozatlanságát érintette, s
csak egy a közgyûlési döntések kérdé-
sét. Az anyag egyébként azt a megálla-
pítást is tartalmazza, hogy a város va-
gyona a 2005. év végi állapothoz ké-
pest 5,4 százalékos gyarapodást mutat,
a befektetett pénzügyi eszközök állo-
mánya pedig 79,4 százalékkal nõtt.

A képviselõ-testület döntött töb-
bek között a Wunderland óvoda ener-
getikai korszerûsítésének támogatá-
sáról is. A városi tulajdonban lévõ, de
a Német Kisebbségi Önkormányzat
fenntartásában mûködõ intézmény
szigetelését, a nyílászárók cseréjét, a
melegvíz ellátás modernizálását (nap-

kollektorok felszerelését) magában
foglaló felújításra a nyert pályázati
pénzt a város 14 millió forinttal kiegé-
szíti, sõt a pályázati pénz kifizetéséig a
teljes összeget, mintegy 80 millió fo-
rintot is rendelkezésre bocsátja. A
fenntartó a korszerûsítést követõen
közel 30 százalékkal üzemeltetheti
majd az intézményt. A hivatal a mû-
szaki ellenõri és az engedélyezetés
költségeit is magára vállalta.

A hajléktalanszálló 20 fõvel történõ
bõvítésére (átalakításra és akadálymen-
tesítésre) 20 millió forint támogatást
nyert el az önkormányzat. Ezt 2,6 millió

forint saját erõvel kiegészítve kezdõd-
het meg az európai szintû ellátást bizto-
sító épület kivitelezése. A közgyûlés –
mint társtulajdonos – a Szent István tér
18. számú társasház állagmegóvási
munkálataira júniusban biztosított 700
ezer forint terhére 100 ezer forintot kü-
lönített el a nyári viharok miatt keletke-
zett károk, élet- és balesetveszélyt meg-
szüntetõ munkálatokra.

Az idén is kiírásra került a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázat (részle-
tek a 2. oldalon), melynek feltételeit a
jövõ évi költségvetésben biztosítja az
önkormányzat.

Gyarapodó városi vagyon
A közgyûlés asztalára került az Állami Számvevõszék jelentése

Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzõ: elõször a közgyûlésen
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Ma is tisztán emlékszem arra az álta-
lános iskolai történelem órára, ami-
kor a helyettesítõ történelemtanár,
(sajnos a nevére már nem emlék-
szem) az 1848-as szabadság harc ese-
ményeit úgy tálalta elénk, mintha
azok a szemünk elõtt zajlódtak volna
le. Kiváló történelem óra volt: az idõ
repült, ami általában nem volt jellem-
zõ a történelem órákra, és ami még
ennél is fontosabb, hogy a tananyag
eljutott hozzánk: megértettük, meg-
tanultuk.
Az R. O. F. C. (Reach Out For Christ)
Ausztrál Gyülekezet alkalmainak is ez
a kulcsa. Mi nem a történelmet, ha-
nem a hit tudományát adjuk át hallga-
tóinknak.

Az Ausztráliában alapított keresz-
tény gyülekezet a világ valamennyi
kontinensén, számos országban tart
elõadásokat, és képez elõadókat teo-

lógiai iskoláiban. Alkalmainkat a
színvonalas, modern elõadások, len-
dületesség, aktuális témák és a köz-
vetlen légkör jellemzik. Vélemé-
nyünk szerint a fent említettek mi-
att szélesül a látogatóink köre, mely-
nek számottevõ része a fiatalok kö-
rébõl tevõdik ki nagy örömünkre. A
fiatalabb korosztály elérésében sze-
repet játszott az amerikai stílusú
evangéliumi zene (gospel) is. Idõ-
sebbek és fiatalok együtt szereznek
új ismereteket, tapasztalnak meg új
élményeket.

Néhány év elõkészítõ munka után
Szekszárdon is elkezdtünk nyilvános
elõadásokat tartani, amikre invitál-
juk Önt és családját is, hogy „legyen
Ön is részese egy alkalommal a nem-
zetközi sikertörténetnek”

Wolf József
R.O.F.C. elnökhelyettes

Kevés részlettel az egészet
Erdélyi Sándor kiállítása a katolikus iskolában

Az 54 éves Erdélyi Sándor festõmûvész
munkáiból Úton vagyok címmel nyílt
kiállítás a Szent József Katolikus Isko-
laközpont emeleti galériáján.

Erdélyi Sándor három és fél évtized
munkái közül válogatta ki a '70-es
évek közepén készült tanulmányok-
tól a pasztelleken és a tengeri tájképe-
ken át a plasztikus megalit-képekig
terjedõ kiállítási anyagot. Bevallása
szerint eddigi korszakait zárja most
le, hogy tiszta lappal, új alkotókedvvel
nyithassa meg az újat.

Az ötvös szakon érettségizett Erdé-
lyiben mély nyomot hagytak Somogy

megyei gyermekévei és baranyai ta-
nulmányai. Színen és formán túl min-
dig nagy hangsúlyt fektetett a felület
kialakítására – ennek eredménye
plasztikus képei. Az elsajátított rajztu-
dás alapján igyekszik kevés részlettel
megmutatni az egészet.

Az október 28-ig látogatható kiállí-
tást Kubanek Miklós tanár, újságíró
nyitotta meg, s bemutatta, méltatta a
mûvészt. Az esemény fényéhez gitár-
muzsikával és énekkel járult hozzá
Decsi Kiss András, míg Baka István
Menhir címû versét Decsi Kiss János
mondta el. -  kosztolányi -

Erdélyi Sándor szekszárdi kiállításával eddigi korszakait zárja le

Baka, a közérzeti költõ
Szimpózium, vers- és prózamondó verseny

A hatvan éve született Baka Ist-
ván irodalmi hatását a költő élet-
művében vizsgáló szimpóziumot
rendez a megyei könyvtár októ-
ber 10-én a Garay János Gimnázi-
um dísztermében, majd lebonyo-
lítják a vers- és prózamondó ver-
seny dunántúli elődöntőjét.

Kosztolányi Péter

– A szimpózium (mint a 2005-ös kon-
ferencia is) arra hivatott, hogy a Baka-
kutatásokat összegezze – tájékoztatott
Gacsályi József könyvtáros, költõ. –
Szörényi László, M. Nagy Miklós, Szõke
Katalin, Nagy Márta, Ágoston Zoltán
és Nagy Gábor elõadását hallgatjuk
meg a Garay gimnázium dísztermé-
ben. Itt említem meg az intézmény és
Szekszárd város szerepét a szimpózi-
um megszervezésében és a Baka csa-
lád vendégül látásában. A délutáni vers-
és prózamondó verseny elõdöntõjén
Frank Ildikó, Németh Judit, Orbán
György és Kis Pál István lesznek a zsû-
ri tagjai, az elnök Merõ Béla.

– Baka szerint „a verset és a költõt
külön kell választani, és jobb, ha a
verseket ismerjük.” („Fehér és bar-
na szárnyak”. Beszélgetés Baka Ist-
vánnal a Farkasok órája megjele-
nésekor.) A szimpózium viszont a
költõre összpontosít...

– Az embert szeretnénk megismer-
tetni, ám, mert Baka abszolút alanyi
költõ, végül ugyanoda érkezünk. Sok
kortárs érdeklõdik a Baka-életmû
iránt: egy részük irodalomtörténész,
akit megihletett a költészete, mások

jórészt az esztétikum felõl közelíte-
nek. A szimpóziumra érkezõ mélta-
tók különbözõ korosztályokat képvi-
selnek, de általában Baka költészete
vagy a mûfordításai jelentik számukra
a kiindulópontot. A lírája, ami István-
nál közérzeti megnyilvánulás volt.

– A Háborús téli éjszaka címû mû-
vében, 1977-ben azt írta: „Térképed
nincs igazabb nálam, / belém vagy
írva, Magyarország.” Ezen belül
Szekszárd vagy Szeged volt inkább
„Bakába írva”?

– Bár Szegedhez sok és erõs szállal
kötõdött, Baka szekszárdinak vallotta
magát – az életmûve is ezt tükrözi. A
család, az egyetem és a város irodalmi
kisugárzása okán a Baka István Alapít-
vány is Szegeden mûködik. Ugyanak-
kor Szekszárd is sokat tett annak érde-
kében, hogy Baka neve az õt megille-
tõ szerepet töltse be az irodalomban.
Mindkét város ápolja tehát a hagyo-
mányt, és ez kiváló kiindulópont Baka
és költészete megismeréséhez.
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A fõorvos két „fronton harcol”
Dr. Józan-Jilling Mihály: A szülõi és nagyszülõi indíttatás kötelez

Nem hinném, hogy városunkban
van olyan ember, aki ne ismerné
dr. Józan-Jilling Mihály nevét. Tol-
na megye kardiológus szak-főor-
vosa, a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke, a Cora Egész-
ségvédő Kiemelten Közhasznú
Alapítvány elnöke... Megannyi
„fronton” dolgozik fáradhatatla-
nul, s ha a helyzet úgy hozza, a
kemény harctól sem riad vissza.

V. Horváth Mária

Az augusztus 20-ai ünnepi közgyûlé-
sen Pro Urbe Szekszárd díjat vehetett
át Horváth István polgármestertõl.
Mint az a felterjesztésbõl is kiderült, az
emlékplakettet nem kizárólag a kórhá-
zi munkájáért, s nem is csupán a társa-
dalmi tevékenységéért adományozták
neki, hanem együtt a kettõért. Ám a
„kettõ” számos tisztet takar.

– Úgy gondolom, a kettõt elválaszta-
ni sem lehet egymástól. A szakma sze-
retete, kihívásai mellett máig jó érzés-
sel tölt el, hogy az orvosi pályát válasz-
tottam, hiszen ebbõl következõen
„soha nem kellett behódolnom sem-
miféle szélnek”. Így nemcsak szakma-
ilag, hanem emberileg is kiteljesíthet-
tem önmagamat. Az utóbbit termé-
szetesen a szülõi és nagyszülõi indít-
tatásnak és az iskoláimnak – ami ese-

temben Gyönköt jelenti – köszönhe-
tem, hiszen az ember életének elsõ 18
esztendeje mindent meghatároz. 

– Errõl már beszélgettünk, de is-
mét rákérdezek: hogyan jut ideje a
tömérdek feladat ellátására, hi-
szen egy nap még Önnek is csak 24
órából áll?

– Jilling nagypapám mindig azt
mondta az idõvel olykor küzdõ édes-
apámnak: a fontos dolgokra szakítani
kell idõt. Hozzáteszem tapasztalataim
során kialakult metódusomat: megfe-
lelõ munkát megfelelõ csapattal
együtt kell végezni. Az utóbbi idõben
egyre jobban támaszkodhatom a ve-
lem együtt dolgozó, s adott területen
kinevelõdött csapatokra. A kórházi
gárda szakmailag és emberileg is kivá-
ló, de az említett többi területen is
nagyszerû csapattársaim vannak. Kol-
légáim vállalják a munkát és a felelõs-
séget – minden téren.

Dr. Józan-Jilling Mihály példaként
említette, hogy a kisebbségi önkor-
mányzat elnökeként hetente tart érte-
kezletet, és szétosztják a feladatokat,
amelyek ellátásában komoly segítsé-
get kap Krémer Györgytõl, a regioná-
lis irodavezetõtõl, illetve Hepp Ádám-
tól. Emellett minden hónapban két-
három órás megbeszélésre megy a
német óvodába a fenntartó önkor-

mányzat elnökeként. A szakemberek
összegzik a következõ idõszak felada-
tait, s megteszik javaslataikat. Vala-
mennyien önállóak és konstruktívak.

Már a harmadik ciklusban tagja az
Országos Német Önkormányzat Köz-
gyûlésének, egyben a szociális bizott-
ság elnöke. Utóbbiban is profi és min-
denben helytálló munkatársai van-
nak. A Cora alapítvány égisze alatt le-

szûrték a város 45-60 év közötti lakos-
ságát szív- és érrendszeri betegségek-
re, természetesen segítõ csapatára tá-
maszkodva.

Felsorolni is nehéz lenne, hogy a
született koordinátor fõorvos segítsé-
gével a kórház és az általa – általuk –
felügyelt intézmények milyen jelen-
tõs támogatásokra tettek szert a Né-
met Belügyminisztériumtól, vagy ép-
pen Szekszárd testvérvárosától, Bie-
tigheim-Bissingentõl.

Lapunkban is megírtuk, hány or-
szágos és megyei kitüntetés birtokosa
Józan fõorvos, de a legbecsesebbnek
a térben legközelebbit, a mostani
szekszárdit tartja, hiszen azt az õt jól
ismerõ „kisközösségtõl” kapta. Ez ar-
ra ösztönzi, hogy még többet tegyen
a városért.

– Mindezek ismeretében jogos a
kérdés, vajon családja miként érté-
keli az állandóan elfoglalt, komoly
terheket cipelõ és az idõigényes fel-
adatokat ellátó férjet és apát?

– A szintén orvos feleségemnek, dr.
Rasch Hildának óriási türelme van, és
nagyon megértõ. Fiaink felnõttek. Mi-
hály ügyvédbojtárként a fõvárosban
dolgozik, Balázs pedig a mûegyete-
men tanul. Azért amikor hazajönnek,
úgy intézem az ügyeimet, hogy ele-
gendõ idõnk jusson egymásra.

Dr. Józan-Jilling Mihály:

támaszkodik a munkatársakra

PÁLYÁZAT
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala pályázatot hirdet ifjú-
sági referensi munkakör betöltésére.

Pályázati feltétel: egyetemi vagy fõ-
iskolai végzettség. A pályázat elbírálá-
sánál elõnyt jelent ifjúsági vagy okta-
tási területen szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági

erkölcsi bizonyítványt
- a végzettséget igazoló dokumen-

tumok másolatát
A pályázat benyújtásának határide-

je: 2008. október 17.
Illetmény és egyéb juttatások: brut-

tó 150 000 Ft (napi 6 órás foglalkozta-
tás)

Az állás betöltésérõl Szekszárd Me-
gyei Jogú Város aljegyzõje dönt.

A munkaszerzõdés 6 hónapos ha-
tározott idõre szól (2008. november
1 – 2009. április 30.).

A munkakörrel kapcsolatban ér-
deklõdni lehet: Majnay Gábor osztály-
vezetõnél (Telefon: 74/504-160)

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú
Város aljegyzõjéhez (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) kell benyújtani. A
postai úton érkezõ pályázatokra kér-
jük ráírni: „Ifjúsági referensi pályázat”.

Jelenleg stabil mederben zajlik a város
gazdálkodása, így a szeptemberi köz-
gyûlésen a költségvetés módosításával
kapcsolatban sem volt vita, hangzott
el az MSZP frakció közgyûlést követõ
sajtótájékoztatóján, amit Schoeck Ká-
roly és Ilosfai Gábor tartottak. Megje-
gyezték, hogy az évek óta szokásos za-
jos szeptemberi közgyûlés idén csen-
des volt.

Mint már írtunk róla, az Állami
Számvevõszék (ÁSZ) a 2005, 2006,
2007-es esztendõk gazdálkodását
vizsgálta, s az errõl szóló végleges je-
lentést napirendjére tûzte a testület.
A hétfõi tájékoztatót tartó képviselõk
kiemelték, az észrevételek közül né-
hány érintette a gazdálkodást, a leg-
több a szabályozatlanságra vonatko-
zott. A jelentés kapcsán a hibák ki-
küszöbölésére a város intézkedési
tervet készített, aminek néhány
pontját máris teljesítették. Ahogyan a
közgyûlésen, a sajtótájékoztatón is
nehezményezte Schoeck Károly,
hogy a jelentés elõzetes munkaanya-
gát kézbe véve a polgármester nem
tette meg a szükséges észrevételeket.
Csupán azt emelte ki, hogy az anyag
kapcsán a jegyzõ ellen megindították

a fegyelmi eljárást. Schoeck megje-
gyezte, hogy a jegyzõ irányítása alatt
és a mellette dolgozó munkatársak
elégedetten nyilatkoznak dr. Kilián
Orsolya munkájáról, s azt is hangoz-
tatják, hogy „korábbi énjéhez képest
elõnyére változott” a jegyzõ.

Lassan örökzöld téma válik a város
átalakított autóbusz-közlekedésébõl.
Mint a városatyák közölték, ez igen
nehéz probléma. Hozzátette, hogy a
közgyûlésen a polgármester ígéretet
tett arra, hogy decemberben beszá-
mol a – jelenleg ugyancsak – szüksé-
ges változtatások eredményeirõl. Ad-
digra ugyanis úgy alakítják át a város
tömegközlekedést, ami a többségnek
megfelel. 

Néhány példával is alátámasztották
az anomáliákat: jelenleg a Tartsay la-
kóteleprõl a hétvégeken igen nehe-
zen jutnak el az emberek busszal pél-
dául a temetõbe, vagy a templomba. A
Bottyán hegyrõl a járatok egy órával
elõbb érkeznek a pályaudvarra, a Bu-
dapestre induló járatokhoz. A szocia-
listák ígéretet tettek arra, az ezzel kap-
csolatos hozzájuk érkezõ gondokat
továbbítják a város vezetésének.

V.H.M.

Csendes közgyûlés voltÖsszesítik
a véleményeket

Szeptember 22. és 28. között zajlott az
Állampolgári Részvétel Hete azzal a cél-
lal, hogy felhívja az állampolgárok, po-
litikusok és a média figyelmét a részvé-
teli demokrácia fontosságára. Szekszár-
don e kampányhét keretet és lehetõsé-
get adott arra, hogy az emberek meg-
fogalmazzák, hogy mivel elégedettek,
mivel nem, és milyen javaslataik van-
nak közérzetük jobbá tétele érdeké-
ben. Elmondhatták véleményüket a
közbizalomról, annak hiányáról, és ja-
vaslatot tehettek az év képviselõjére.
Az összegyûlt másfél száz észrevétel fel-
dolgozás alatt
van, amelyet a
szervezõk rend-
szerezés után át-
adnak az önkor-
mányzatnak. 

A pénteki zá-
rónapon az is ki-
derült, hogy ki
„Az Év képviselõje” cím birtokosa. Az
országban elsõ alkalommal Szekszár-
don meghirdetett „játékban” résztve-
võk szinte egyöntetû javaslata alapján a
kitüntetõ címet Tóthi János, a XIII. sz.
választókörzet képviselõje nyerte el.

Tóthi János
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A bormarketing két különleges hete
Heimann Zoltán: „Van egy íz- és stílusvilágunk, ami egyre kedveltebb”

Szeptember első két hete a szek-
szárdi bor, maga a borvidék mar-
ketingje szempontjából talán 
a legerőteljesebb esemény.

Bálint György

A hõn óhajtott összefogás megvalósulá-
sával a fõvárosi hagyományos bor és
pezsgõ fesztiválon a Budai Vár igazán
impozáns környezetében a tavalyi év-
hez hasonlóan egy igazi borutcát ver-
buváltak az oroszlános mögötti belsõ
térben az ágazat szekszárdi reprezen-
tánsai. Rá egy hétre pedig „hazai pá-
lyán” a belvárosi templomot körbefog-
va 36 borász kínálta portékáit a Szüre-
ti Napokon. A budapesti rendezvényen
– Tokaj után – Szekszárd vonultatta fel
a legtöbb kiállítót a maga 17 borászával
– újságolta örömmel Heimann Zoltán,
a Szekszárdi Borvidéki Kht. elnöke.

– Ha valaki csak azt mérte volna,
hogy mennyi látogató, érdeklõdõ volt
a villányi és az egri „negyednél”, és
mekkora volt a forgalom a vörösboros
standoknál, akkor sem kellene piron-
kodnunk.

– Ilyen statisztika nem készült, de
azért a szekszárdi borutcát körülvevõ
állandó nyüzsgésbõl, érdeklõdésbõl

következtetni lehetett arra,
hogy a borvidékünk nem az
említett másik kettõ mellett,
vagy éppen után érdekes. Az
idén már sokkal inkább olyan
látogatóink voltak, akik nem
az alkoholfok magassága irá-
nyított hozzánk, hanem bora-
ink játékossága, sokszínûsége,
a más vidékektõl megkülön-
böztethetõ íz, illat- és zamatvilága ér-
dekelt. A borínyenc harminc méteren
belül ugyanabból a fajtából sok bort
kóstolhatott – ráérezve a borvidékünk
dûlõkhöz, völgyekhez köthetõ izgal-
masságra. A forgalmunk alapján sze-
rencsére nem mondhatunk mást,
mint hogy kezd divatba jönni a szek-
szárdi borvidék azoknál is, akiket ed-
dig egyfajta megszokás vezérelt borfo-
gyasztásában. Van egy íz- és stílusvilá-
gunk, ami egyre kedveltebbé válik.

Visszaköszönt ez a Szüreti Napo-
kon, ahol vendégként megjelent a
szomszédos borvidékekrõl a Danubia
és az Eurobor, és az egriek is itt voltak,
mint ahogy állt szekszárdi stand a he-
vesi megyeszékhely nyári boros ese-
ményén is a Dobó téren. A bor, a
gasztronómia és néprajz igényes
programjai egymással harmonizálva

kellõ választékot nyújtot-
tak a hideggel dacoló
nagyérdemûnek.

– Alig tudtunk helyet
szorítani egymásnak,
megtelt a tér, ami örömte-
li látvány volt. Fogalmam
sincs, merre, hová kell
terjeszkedni, ha jelentke-
zik az újabb igény – el-

mélkedik Heimann Zoltán a közeljö-
võrõl. – Telt házzal üzemeltünk. Ren-
geteg volt a Budapestrõl, Zalaeger-
szegrõl és Kecskemétrõl idelátogatók
száma. Jelzésértékû, hogy már tavasz-
szal elkeltek a szekszárdi szálláshe-
lyek, gondban volt, aki csak úgy spon-
tán, több napra érkezett. A sufnik is
megteltek, özönlöttek az emberek az
ország egyik legszebb adottságú,
kompozíciójú terére. Legyen az csa-
lád, vagy baráti társaság, mindenki ta-
lálhatott magának programot. A mé-
zeskalácsháztól a vurstliig, a kulturális
programoktól a népmûvészeten és a
népi iparmûvészeten át az összefo-
gott szekszárdi éttermek által szabad
tûzön is készített ételekig. Ezekhez
nagyon jól csúszott a bor, arra pedig a
nótaszó, akár a mi Muslinca kóru-
sunktól, akár a pécsi bordalosoktól,

vagy a cigánymuzsikusoktól jött. Az
évek során szépen beérett program
ez: aki ott volt, jól érezte magát, aki
meg nem, az tényleg sajnálhatja.

– Elég ez a két központi nagyren-
dezvény a borvidék hírnevének elter-
jesztésére, az Egerrel és Villánnyal
marketingszempontból mérhetõ leg-
alább évtizedes hátrány ledolgozására?

– Igyekszünk tágítani a horizontot
az egységes megjelenéssel, a közössé-
gi marketinggel. Tavasszal elkezdtünk
egy programot a városvezetéssel kö-
zösen Budapesten, a „Szekszárd visz-
szavár” jegyében. A csúcsgasztronó-
mia képviselõit, a médiát céloztuk
meg prezentációnkkal. Ezt, ha más
formában is, de mindenképpen foly-
tatni szeretnénk. A piacépítés szem-
pontjából amondó vagyok, hogy elsõ-
sorban a magyar fogyasztóval kell
megismertetni a minõségi szekszárdi
bort. Szeretnénk pünkösd környékén
újraindítani a nyitott pincéket, aztán
a Szent János és Pál, Szent Iván és
Szent László ünnepcsokrot erõsíteni
boros rendezvényekkel. Kínálja ma-
gát Szent Márton, ami már most is az
új borok habzásától hangos. Egyre
több rendezvényt kell hozni a város-
ba, amihez igazodni tud a bor.

Heimann Zoltán

Wosinsky Mór Megyei Múzeum
7100 Szekszárd, Szent István tér 26.
Tel./fax: 74/316-222
Internet: www.wmmm.hu
Nyitva: október 1-jétõl március 31-ig hétfõ kivéte-

lével 10-16 óráig.
Belépõdíj: felnõtt 500 Ft, nyugdíjas, diák 300 Ft.
Ingyenes látogatási nap: szombat
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK:

" A tolnai táj évezredei az õskortól a honfoglalásig
" Megelevenedett képek. Egy kisváros a század-

fordulón
" Örökségünk. Tolna megye évszázadai
" Pincemúzeumi kiállítás: népi gyermekjáték és

fegyvergyûjtemény (Csak elõre bejelentett csopor-
tok látogathatják!)

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS:

Válogatás Vinczellér Imre festõmûvész alkotásai-
ból kiállítás

Megtekinthetõ: október 19-ig
MÚZEUMI ÓRÁK (diavetítéses elõadások és /vagy

tárlatvezetések a kiállításokban):
" Az õskor
" A rómaiak Pannóniában
" A honfoglaló magyarság
" Szekszárd története
" A Sárköz története és néprajza
" Mesterek, népi kismesterségek
Interaktív foglalkozások általános és középiskolás

tanulók részére elsõsorban a történelem, irodalom,
rajz és mûvészettörténet, hon- és népismeret órák
tematikájához kapcsolódva.

Éves programfüzet a múzeumban (tel.: 74/316-
222, 21-es m., Andrásné)

MÚZEUMOK ÕSZI FESZTIVÁLJA:

Október 8. (szerda), 10-16 óráig:
„Játszani is engedd…” – terménybábok készítése

természetes alapanyagokból. Részvételi díj: 300 Ft.
Október 14. (kedd), 10-16 óráig:
Pincétõl a padlásig – Kalandtúra a múzeumban.

Ismerkedés a régészeti raktárral, a múzeumi könyv-
tárral, bepillantás a restaurátorok mûhelyébe, de-
monstrációs tárgyak tapogatása, kiállítás felfedezé-
se munkalap segítségével. Részvételi díj: 200 Ft.

A csoportokat bejelentkezés (tel.: 74/316-222)
alapján fogadjuk.

ÓVODÁS FOGLALKOZÁSOK:

Minden hónap utolsó hetében 10 és 11 órakor
kezdõdik elõzetes idõpont-egyeztetés alapján.

Októberben: Ismerd meg lakóhelyedet! Tárlatve-
zetés a Megelevenedett képek. Egy kisváros a szá-
zadfordulón címû helytörténeti kiállításban

MÚZEUMI MOZI – ismeretterjesztõ filmvetítés
nyugdíjasoknak. Kéthetente hétfõnként, 14.30 óra-
kor kezdõdik a pincemúzeumi foglalkoztatóban.
Idõpontok: október 6. és október 20.

RÉGI ÉSSZEL – GYERMEKKÉZZEL kézmûves sorozat
Október 8. (szerda) 10-16 óra között a népi

gyermekjátékok kiállításhoz kapcsolódva termény-
bábok készítése.  A foglalkozást Andrásné Marton
Zsuzsa múzeumpedagógus és Gulyás Éva kézmû-
ves vezetik.

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK KLUB

Október 9. csütörtök, 15 óra
Látogatás Decsen, Farkasné Pál Bözsi, a népmû-

vészet mestere babagyûjteményében.
Október 28. kedd, 15 óra
Klubdélután: a múzeum népvándorlás és honfog-

lalás kori kiállításának megtekintése tárlatvezetés-
sel, majd kávézás, beszélgetés a múzeum folyosóga-
lériáján

Október 30. csütörtök, 14.30 óra
A Szekszárdi Borút egy újabb állomásának felke-

resése: látogatás és borkóstoló a Vesztergombi pin-
cében

MÚZEUMI ESTÉK elõadás sorozat
A 2008/09-es évben „Pajzán históriák” címmel

hirdetjük meg elõadássorozatunkat, mely minden
hónap utolsó szerdáján kerül megrendezésre.

Október 29. (szerda) 15 óra: Dr. Balázs Kovács
Sándor: Paraszti pajzánságok a Sárközben

Októberi programok a megyei múzeumban
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Õszi lomtalanítási
akció indul

Az egészségügyi miniszter 16/2002.
(IV.10.) EüM rendelete szerint a nagy-
darabos hulladékot a közterületre ki-
rakni csak az elszállítás napján lehet.
Kérünk mindenkit, aki igénybe kíván-
ja venni az ingyenes szolgáltatást, hogy
a lomtalanítási programban megjelölt
lakóhely szerinti szállítás napján he-
lyezze ki hulladéktároló edénye mellé
az elszállítandó hulladékot. Nagyobb
lakótelepes körzeteknél a lom, hulla-
dék koncentráltabb gyûjtése érdeké-
ben az elszállítás napját megelõzõen
hulladékgyûjtõ konténerek kerülnek
kihelyezésre.

Felhívjuk a városlakók figyelmét,
hogy a szállítás napján reggel 6 óráig
helyezzék ki az elszállítandó hulladé-
kot. A szállítás napján késve kihelye-
zett hulladékot a hivatal nem szállítat-
ja el! Az akció során az építési törme-
léket, a veszélyes hulladékot, és az
üzemszerû tevékenységbõl eredõ
ipari hulladékot nem szállítják el.

A fa-, és cserjenyesedék csak köte-
gelve, a lomb csak zsákokba kötve ke-
rül elszállításra.

A lomtalanítással kapcsolatos to-
vábbi információ a Mûszaki Irodán
(tel.: 74/504-129), illetve az Alisca
Terra Hulladékgazdálkodási Kft-nél
(tel.:74/528-850) munkanapokon
hétfõtõl-csütörtökig 8-16 óra, illetve
pénteken 8-13.30 óra  között.

Polgármesteri Hivatal

Lakossági veszélyes
és elektronikai
hulladékgyûjtés

nÉrtesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy
a Polgármesteri Hivatal veszélyes és
elektronikai hulladékgyûjtési akciót
szervez, melynek során az összegyûlt
veszélyes, illetve elektronikai – a kom-
munális hulladékkal együtt nem kezel-
hetõ – hulladékaikat ingyenesen lead-
hatják. Az akcióban csak a lakosság ve-
het részt, ezért egy személytõl nagy
mennyiségû hulladék átvétele megta-
gadásra kerülhet.

Leadható veszélyes hulladékok: sa-
vas ólom akkumulátorok, elhasznált
szárazelemek, festék, lakk, ragasztó,
hígító maradékok és ezekkel szennye-
zett göngyölegek, lejárt szavatosságú
gyógyszerek,  fáradt olaj (ásványi, nö-
vényi), olajos hulladékok, feleslegessé
vált vegyszerek, savak, lúgok.

Elektronikai hulladékok: háztartási
készülékek, barkácsgépek, hûtõgé-
pek, televíziók, stb.

Gyûjtési pontok: Béla király tér
és Csatári üzletház

Idõpont: 2008. október 18., 8 és
13 óra között.

Információ: Petõ Gábor környe-
zetvédelmi referens: 74/504-104.

Az egy százalék ereje
Az adón(k)ból indul két szekszárdi illegális szemétlerakó felszámolása

A történet még 2006-ban kezdő-
dött, amikor is a hazai szemét-
ügyek előmozdítására szakoso-
dott budapesti székhelyű civil
szervezet, a HUMUSZ (Hulladék
Munkaszövetség) kezdeményezé-
sére a 2007. évi költségvetési tör-
vénybe bekerült, hogy az adózók 
a személyi jövedelemadójuk 1%-át
az illegális szeméttelepek hazai
felszámolására is felajánlhatják.

Valószínûleg nem kevesek szemét za-
varta az illegális szemét, mert az adózók
élve a lehetõséggel 250 millió forintról
határoztak, amit erre a célra jelöltek
meg a bevallásukban. Ennek az összeg-
nek a felhasználását hirdette meg a Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium az „Illegá-
lis lerakók felszámolására” 2008. febru-
árban kiírt pályázatában.

Mivel a pályázati felhívás szerint
csak az önkormányzati tulajdonú terü-
leten levõ illegális lerakók felszámolá-
sára lehetett pályázni, ezért Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Zöldtárs Környezetvédelmi Alapít-
vány közös pályázatot nyújtott be, a

szekszárdi hegyoldalt csúfító két ille-
gális lerakó felszámolására. Az illegális
hulladéklerakók felszámolása a Szek-
szárdi Borvidéken címû pályázat a Pa-
lánki hegyi szurdok és a Csatári dûlõi
szurdok (amelyek jelenleg illegális sze-
méttelepként „üzemelnek”) megtisztí-
tását célozta. A 2008 nyári eredmény-
hirdetés szerint a több száz pályázat
közül az Önkormányzat-Alapítvány
kooperációban beadott szekszárdi pá-
lyázat 5 millió forintot nyert (amelyet
az önkormányzat önrésze egészít ki),
és a szemétszanálási munkálatok ha-
marosan elkezdõdnek.

A bokrokkal, fákkal gazdagon benõtt
szurdokokból a szemét kibányászása
valószínûleg próbára teszi a kivitelezési
munkákat vállaló Alisca Terra Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási Kft.-t és alvál-
lalkozóit. A meredek, helyenként 10-15
méter mély szurdokokból a bokrok és
a szemét kitermelése jelentõs részben
csak kézi erõvel lehetséges, a szûk he-
lyen a gépek nehezen tudnak mozog-
ni. A kiszedett szemét a Keselyûsi úti
hulladéklerakón fejezi be a több milliót
felemésztõ pályafutását. A kb. 1000

köbméterre becsült illegális szemét
ilyen módon történõ ártalmatlanítása
legalább 10-20-szor annyiba kerül,
mintha a szemetelõk már eredetileg ki-
vitték volna a lerakóra, és ott egy köb-
méterig ingyen lerakták volna. De hát
egy gazdag ország gazdag polgárai nem
vacakolnak ilyen semmiségekkel!

Hogy mi lesz a megtisztított terüle-
tekkel? Jelentõs mértékben a kör-
nyékbeli ingatlantulajdonosokon mú-
lik, hogy õk maguk se, és a távolról
jött szemetelõk se rakják le újból a
szemetüket. A megtisztított területek
fenntartása érdekében a polgármes-
teri hivatal – együttmûködését fel-
ajánlva – levélben keresi meg a kör-
nyék ingatlantulajdonosait.

A közelmúltban elindult Szekszárdi
Hulladékkommandós együttmûködés
tagjai pedig – a  Mezõõri Szolgálat, a
Rendõrség, a Polgárõrség – fokozott
odafigyeléssel szándékoznak a terüle-
tek tiszta állapotát fenntartani.

Kérdéseikkel, javaslataikkal keressék
a Zöldtárs Alapítványt: 74/414-217-en.

Baka György 
Zöldtárs Alapítvány



Dr. Vastag Oszkárral, a megyei
kórház szemészeti osztályának
vezető főorvosával beszélgettünk
az időskori szembetegségekről
és a zoonózis, azaz állatról em-
berre terjedő betegségcsoport
néhány jellegzetes példájáról.

N.S. 

– A nyugdíjas éveibe lépõ emberek
egy része hajlamos kora velejáró-
jának tekinteni a homályos látást,
az idõnként fellépõ heves fájdal-
mat a szemkörnyéken. Ha ráadá-
sul meghallják a hályog rettegett
diagnózisát, végképp legyintenek,
mondván, erre a kis idõre... Meny-
nyire rosszul teszik!

– Így igaz. A szürkehályog (cata-
racta) a szemlencse állományának
meghatározott fokú, esetlegesen teljes
elszürkülését jelenti. E csúnya beteg-
ségnek egyébként szép neve van: gö-
rögül vízesést takar. Nem véletlenül,
hiszen a beteg úgy érzékeli, mintha fo-
lyamatosan vízfüggönyön keresztül
szemlélné az õt körülvevõ világot. E je-
lenség akadályozza, hogy a retinára
megfelelõ fény jusson, így kialakul a
homályos látás. Szomorú tény, hogy a
fejlõdõ országokban napjainkra ez a
legáltalánosabb vaksághoz vezetõ ok.
Hazánkban 55-60 ezer ilyen mûtétet
hajtanak végre egy év alatt, ebbõl me-
gyénkben több mint ezret.

– Érdemes hangsúlyozni: e diagnó-
zis felállítása nem egyenlõ a páciens
megvakulásával, miután jelenlegi mû-
szerezettségünk az egyik legeredmé-
nyesebb orvosi operációt teszi lehe-
tõvé. A phacoemulsificator technoló-
giának köszönhetõen Szekszárdon is
világszínvonalon tudunk gyógyítani.
A rutinmûtétnek számító, optimális
esetben félórás beavatkozás során
mikrosebészeti technikával, ultrahan-
gos eljárással történik a szemlencse
feldarabolása, eltávolítása, majd az új,
professzionális mûszemlencse behe-
lyezése. A mûlencse láthatatlan lesz,
ugyanis a szivárványhártya mögé ke-
rül, és nem okoz irritációt, lévén hogy
a finom szövetek akril, szilikon vagy
hidrogél anyaggal találkoznak. Valósá-
gos csodával ér fel, hogy a beteg a tel-
jes sötétség után ismét lát.

– Amíg a szürkehályog kifejezetten
idõskorban jelentkezõ betegség,
addig a zöldhályog gyakorlatilag
bárkinél kialakulhat...

– És nem ez a legrosszabb hír. Noha
kezeletlen esetben vezet csak mara-
dandó látásvesztéshez, a zöldhályog
által keletkezett vakság nem gyógyít-
ható. Megállítani azonban jó eredmé-
nyekkel lehet a betegség kifejlõdését.
Megfelelõ kezeléssel a látásromlás
megállítható. Világszerte a negyven
éven felüli lakosság 2 %-át érinti e be-
tegség, a hetven év körülieknél ez az
arány már 10 %. Kockázati tényezõt
jelent, ha a családban korábban elõ-
fordult ilyen megbetegedés, vagy
nagyfokú rövidlátás, de ide sorolhat-
juk a régi szemsérüléseket, a cukorbe-
tegséget, a magas vérnyomást, illetve
egyes szteroid gyulladásgátló gyógy-
szerek tartós szedését. E kór hátteré-
ben a szem belsõ nyomásának emel-
kedése áll. A szemnyomást a csarnok-
víz termelõdése és elfolyása közötti
egyensúly alakítja ki. Ha az elvezetés
akadályba ütközik, nõ a nyomás, ez
pedig a látóideg vérkeringésének ká-
rosodásához, a rostok elhalásához ve-
zet. Miután az idegrostok nem rege-
nerálódnak, a folyamat nem visszafor-
dítható. Sem ilyen esetben, sem vele-
született zöldhályog esetén.

– Lényeges szót ejteni a napjaink-
ban divatos õssejtkezelésrõl, génterá-
piáról. E gyógyítási módozatok jelen-
leg kutatási szinten állnak, aki ennél
többet állít, az nem a tudomány mai
álláspontját tükrözi. A szemátültetés
fogalma ekvivalens a legvadabb utópi-
ával. Nincs ember, nincs mûszer,

amely képes lenne hajszálnyi átmérõ-
jû helyen, a látóidegben több millió
„fonálkát” összekötni úgy, hogy mind-
egyik a megfelelõ helyre kerüljön.
Ezek az orvostudomány pillanatnyi
határait jelölik.

– A zöldhályognak amúgy két fajtá-
ját különböztetjük meg. A nyitott
csarnokzugú zöldhályog jelentkezése-
kor idõvel a látómezõ beszûkülése,
enyhe fejfájás, látászavarok, fényfor-
rás körüli látott udvar, a sötéthez való
alkalmazkodás romlása tapasztalható.
Csõlátás jön létre, amelyben elõrete-
kintéskor oldalra nem lát a beteg. Ez-
zel ellentétben a csarnokzugú zöldhá-
lyognál heveny, hirtelen kezdet a jel-

lemzõ. A nyomás gyors növekedése
miatt kivörösödik a szem, kemény ta-
pintásúvá válhat. Akár néhány óra
alatt jelentõsen romlik a látás, vakság
állhat be. Rendkívül heves fájdalom-
mal jár, mely nemegyszer émelygés-
sel, hányással társul.

– Szûrhetõ-e bármely hályog? 
– A passzív szûrés, a szemnyomás

mérése remekül mûködik Tolna me-
gyében. Az optikai szalonokban és a
rendelõintézetben dolgozó szemész
orvosokhoz bizalommal fordulhat
bárki, aki bizonyosságot kíván szemé-
nek állapota felõl. Fontos az elváltozás
idõbeni felismerése, hogy minél na-
gyobb eséllyel, tartósan lehessen stabi-
lizálni adott állapotot, illetõleg kezelni,
sikerrel operálni a sérült szemet.

– Az éleslátás helyének idõskori el-
fajulása vajon „elõírásszerûen” be-
következik? Milyen eredménnyel
tartható karban e betegség?

– Az általunk érzékelt tárgyak az
ideghártya középsõ részére (sárga-
folt) vetülnek, itt történik a képlátás.
Amennyiben e terület zavart szenved,
homályosan látunk. Az elfajulások 85
%-a a száraz típusba sorolandó, vita-
mintablettákkal védekezhetünk. A
nedves típusnál pedig léteznek szem-
be adandó injekciók. Ezek kérésre
Szekszárdon is hozzáférhetõek, vi-
szont nagyon drágák: három ampulla
ára közelít az egymillió forinthoz.

– Milyen szemészeti veszélyekkel
járhat egy kisállat tartása, a ku-
tyák-macskák eltakarítatlan ürü-
lékével való érintkezés?

– Elsõsorban kisgyermekek, terhes
nõk és idõs emberek vannak kitéve a
féregpetékkel való fertõzõdés veszé-
lyeinek. Egy egészséges immunrend-
szerû felnõtt szervezete egy-két héten
belül nyomtalanul legyûri a fertõzést.
Gyerekeknél általában a szemet tá-
madják meg az élõsködõk, miután a
szervezetbe kerültek a szennyezett
földdel. A szemgolyóban megtelepe-
dett lárvák vakságot okozhatnak. Fel-
mérések szerint Magyarországon
évente tíznél több kisgyermek veszíti
el látását állati ürülékbõl származó fer-
tõzés miatt. Gyermekeink és állataink
védelmére házi kedvenceinket rend-
szeresen szükséges féregteleníteni,
védeni az élõsködõktõl. Mindenek-
elõtt pedig betartani az alapvetõ higi-
énés szabályokat.

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Kancsalság, rövidlátás, kötõhártya-gyulladás – szinte nincs olyan felnõtt,
aki ne rendelkezne több-kevesebb pontos információval ezeket a szembe-
tegségeket, s gyógyításukat illetõen. Más a helyzet azonban, ha a hályo-
gok különféle fajtáiról, az éleslátás helyének idõskori elfajulásáról, vagy ép-
pen a kisgyermekeket leginkább fenyegetõ állatférgek által okozott fertõ-

zésrõl esik szó. Sajnos számos tévhit, babona, helytelen nézet terjedt el
éppen az idõskorban jellemzõ, valamint a gyermekkorban gyakoribb sze-
mészeti problémákról. Cikkünknek éppen ezért mottója lehetne a pontos
tájékoztatáson alapuló felelõs döntéshozatal – légyen szó prevencióról,
netán egy mûtét vállalásáról. 

Szûréssel sok esetben megelõzhetõek a korrekciós mûtétek

DIPLOMA – Pé-

csi Orvostudo-

mányi Egyetem

1970.

S Z E M É S Z

SZAKORVOSI

vizsga - 1974. 

NYELVTUDÁS:

angol, német,

lengyel, orosz.

SZABADIDEJÉBEN olvas és utazik.

VÍVÓEDZÕ szakképesítéssel rendel-

kezik, a Szekszárdi Kórház Sportkör

Vívó Szakosztályának vezetõje.

Dr. Vastagh Oszkár
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Dr. Vastagh Oszkár –
osztályvezető főorvos

Szemmûtétek világszínvonalon
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A vendég a legjobb reklámhordozó

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Zéman Ferenc
és felesége Zémanné Anna, Panni, a Toscana étterem tulajdonosai,
akikkel az étterem létrejöttének körülményeiről, a nyitás óta eltelt egy
év tapasztalatairól és a legközelebbi terveikről beszélgettünk.

Egy férfi:
Zéman Ferenc

Egy nõ:
Zémanné Anna

– Miért éppen Toscana? 
– Amikor megálmodtuk ezt az ét-

termet, akkor egy olyan stílust szeret-
tünk volna kialakítani, amely a medi-
terrán éttermek hangulatát idézi fel.
Az ötlet úgy folytatódott, hogy a fele-
ségemtõl kaptam karácsonyra egy
utat Toscanába. A kalandos út során
Firenze megannyi éttermét végigjár-
va, mindenhonnan egy kisebb-na-
gyobb ötlettel tértünk haza, amit az-
tán az itthoni lehetõségekhez mérten
igyekeztünk megvalósítani.

– Honnan szereztétek be azokat a
berendezési tárgyakat, díszeket,
amely valóban egy mediterrán étte-
rem hangulatát idézik?

– Kétéves gyûjtõmunka – mondha-
tom ez folyamatos – eredménye. Vásá-
rokban, rokonoktól, barátoktól, antik-
váriumokból. Bárhol jártunk, ami ezt a
stílust képviseli azt begyûjtöttük, meg-
vettük, vagy ajándékba kaptuk, s végül
így alakult ki az étterem belsõ képe. 

– Nemrégiben ünnepeltétek a nyi-
tás elsõ évfordulóját. Összegezté-
tek a tapasztalatokat?

– Ez elengedhetetlen volt. Nagy
örömünkre mindenkinek, aki hoz-
zánk betér, tetszik ez a stílus, sokan
csak megnézni szaladnak be, aztán
visszatérnek ebédelni. A berendezés-
bõl elõször arra következtettek, hogy
ezzel a megjelenéssel drágák is va-
gyunk, pedig ez nem így van. Akik jár-
tak már nálunk, azok nagy része visz-
szatérõ vendég lett. 

– Az egy év alatt sikerült felmérni,
hogy mi az, amire a vendégeknek
igényük van?

– A vendégek elmondják, hogy mi
az, amire igényük lenne. Ezeket a véle-
ményeket maximálisan próbáljuk be-
építeni a kínálatba. Minden visszajel-
zést nagy örömmel fogadunk, legyen
az pozitív, vagy negatív, hiszen mind-
egyikbõl tanulunk és építkezünk.

– Úgy döntöttetek, hogy valami új-
jal, különlegessel szeretnétek meg-
lepni a szekszárdiakat...

– Egy nemzetközi vacsoraest-soro-
zatot szeretnénk indítani. Minden est-
re egy sztárszakácsot hívnánk meg,
aki a saját „stábjával” készítené el az
adott nemzetre jellemzõ ételsort.
Olasz, francia, német, görög, spanyol,
angol, kínai, roma estek szerepelnek
eddig a terveink között. Ez egy több
hónapon átívelõ program lenne, aho-
vá olyan családokat, baráti társaságo-
kat várunk, akik az ételeken, a mûso-
ron, a felszolgáláson, az est hangula-
tán keresztül szeretnék felidézni egy-
egy nemzet(iség) gasztronómiai és
szórakozási szokásait. Vagy azért,
mert már megtapasztalták, vagy ép-
pen azért, mert még nem ismerték, s
ehhez itt helyben hozzájuthatnának.

– A következõ hetek a szervezés je-
gyében telnek, miközben a minden-
napi munkával is meg kell birkóz-
ni. Mikor és mivel pihensz?

– Számomra a feszültség levezeté-
sére a legjobb eszköz a sport. Szelle-
mileg, fizikailag teljesen kikapcsolok,
amikor focizom, teniszezem, vagy
úszom. Ez nemcsak arra jó, hogy leve-
zessek minden feszültséget, de az
erõnlét karbantartásra is, amire eb-
ben az összetett munkában ugyan-
csak szükségem van.

– A Berri ajándék- és divatüzlete-
tek fogalom volt a városban, ha
valaki ajándékot szeretett volna
vásárolni. Mi volt a váltás oka?

– A túlkínálat! Rengeteg üzlet nyi-
tott ugyanazzal a profillal, így az aján-
dék és divatáru már nem volt „üzlet”.
Szeretjük a kihívásokat, s úgy gondol-
tuk itt az ideje a teljes megújulásnak.
Kezdtük a büfével, s rájöttünk, hogy
ott nagyobb volt a forgalom, mint a
Berri üzletünkben, viszont a kettõt
nehéz volt együtt mûködtetni. Akkor
döntöttük el, hogy a kereskedelem
helyett a vendéglátás felé nyitunk.
Szerettünk volna külsõségeiben, étel-
választékban, kiszolgálásban valami
olyan új dologgal a város lakói elé áll-
ni, ami még nem volt, s ma sincs.

– Sikerült is, amint azt egy év alatt
a vendégek vissza is igazoltak szá-
motokra. Mi volt számotokra a
legjobb reklám ez alatt az egy év
alatt?

– Maguk a vendégek voltak a leg-
jobb reklámhordozók. Szájról szájra
terjedt, sokan jöttek be úgy, hogy a
munkatársam, a barátom mesélt a
helyrõl. A mondás azt tartja, hogy a jó
hír lassan jár, viszont biztosan. Ez ná-
lunk be is igazolódott. 

– A törzsvendégeitek milyen kör-
bõl kerülnek ki?

– Miután a város szívében vagyunk,
s jó idõben már kint is lehet étkezni, ez
sok embert vonz. Fõleg a bankszakma
dolgozóit, a közalkalmazottakat, a von-
záskörzetünkben lévõ üzletembereket,
s minden olyan vendéget, aki szereti a
választékot, a mindig megújuló kínála-
tot. Igyekszünk szezonális kínálatot
nyújtani, valamint megfelelni mind-
azoknak, akik valamilyen okból nem a
szokásos párosítással – hús rizzsel –
szeretnék az ebédjüket elfogyasztani.  

– Mesélted, hogy nyáron nagy slá-
ger volt a gyümölcsleves.

– Amíg egy másik étteremben fel-
tûnõ lenne, ha a vendég csak egy le-
vesre, vagy egy köretre tér be, ez ná-
lunk természetes. S miután õ fizet,
fontos az is, hogy látja, amit kér, bele-
szólhat, kiválaszthatja, s szemmel kö-
vetheti, mi kerül a tányérjára. 

– A férjeddel a nemzetközi estek-
rõl beszélgettünk, amelynek meg-
szervezése nagy és összetett mun-
ka számotokra. Viszont eddig is
voltak rendezvényeitek.

– S reméljük, ezután is lesznek. Csa-
ládi rendezvények – eljegyzés, kisebb
esküvõk – baráti összejövetelek. Sze-
rencse, hogy jól elválasztott helyisége-
ink vannak, így akár több kisebb cso-
portot is fogadhatunk úgy, hogy nem
zavarják egymást.

– Mióta nyitottatok, még szabad-
ságra sem mertek gondolni, s a pi-
henés is korlátozott.  Számodra mi
jelenti a pihenést, a kikapcsolódást?

– Valóban nagyon sokat dolgozunk,
több ember munkáját látjuk el, de ket-
ten vagyunk, így együtt kell megolda-
nunk. Számomra a legjobb kikapcsoló-
dás a kertészkedés, s természetesen a
gyermekeimmel való együttlét. Viki lá-
nyunk már dolgozik, Mex fiunk 11
éves. Bár nagyon szeretünk utazni, fõ-
leg együtt a család, amióta megnyitot-
tunk, erre nincs lehetõség. Most az a
legfontosabb számunkra, hogy a ven-
dég elégedetten lépjen ki a Toscanából.Nemzetközi vacsoraesteket terveznek
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M
inden korra jellemzõ, mi-
ben reménykednek, mi-
ként vélekednek saját hely-

zetükrõl a benne élõ emberek. Furcsa,
ha olykor úgy érezzük, egyik-másik ma
is ismerõs.

A hozzánk idõben legközelebbi vé-
lekedést Nesztor Emil tiszti fõorvos
vázolta a spanyolbetegségrõl a Tol-
navármegye és a Közérdekben 1918.
október 3-án. „A járvány lefolyása a le-
hetõ legenyhébb: 330 eset közül csak
három végzõdött halálozással. Hogy
miért? Mint városi orvosnak naponta
5-7 új betegem van, akikhez elmenve,
valamennyit dunnával betakarva, tel-
jesen kiizzadva találom. Sok közülök
félrebeszél, ájuldozik, az ágyból ki
akar ugrani, és ezt mind a láz s a nagy
meleg okozza. A középkorban az ola-
szok minden betegséget érvágással
gyógyítottak, Szekszárdon minden
heveny fertõzõ betegséget izzasztás-
sal gyógyítanak. Persze, akik meg-
gyógyulnak, azok dicsérik ezen kúrát,
de aki meghal, az nem tud beszélni…”

Napra pontosan tíz évvel elõbb a
Közérdekben jelent az Októberi vers,
amely nem költõi erényeivel, de gon-
dolatai miatt érdekes. „Katonának
ment a fiam / Keserves kenyér ez! /
Alig tudom megmondani, / A szívem
mit érez?! (…) Csak azt hiszem: na-
gyobb áldás / Szegény országunkra: /
Minden gõgös hadseregnél / A polgá-
ri munka. // S ha e földet ez a bástya /
Netán cserbenhagyja, / Jobban védi
az ágyúnál / Az iskola padja.”

Ha megfigyeltük, a poéta katonát, s
nem honvédet ír: ez a név s vele a tisz-
telet leginkább azoknak dukált, akik
elõször viselték – 1848-ban. Egyik
utolsó helyi képviselõjük 1913. októ-
ber 16-án mondott búcsút az árnyék-

világnak. A Szekszárdi Ujság 1912. de-
cember 28-án mulattatta õt és olvasóit
a Csillaghullás humorával. „A múlt szá-
zad 80-as éveiben egy polgártárs be-
tért Csillag közismert, jó hírû polgár-
szabó üzletébe. Mint régi jó ismerõsök
barátságosan köszöntötték egymást.
János gazda nagy nehezen talált magá-
nak való ruhakelmét s még nehezeb-
ben megegyezett a ruha árában. S mi-
nekutána leszurkolt két pengõ fogla-
lót, tréfára állott a kedve. – Mondja
csak, Csillag bátyám, látott-e már csil-
laghullást Szekszárdon, maga öreg em-
ber, emlékszik-e ilyesmire? – Nem én
– szólt rövidesen Csillag mester. – No-
hát, máma látni fog. – Miért gondolod
ezt, öcsém? – Biztosan tudom, hogy
lesz. – No erre kíváncsi vagyok. Hogy
tudod, tán olvastad? – Úgy van. (Ezzel

odébb megy, és egy széket húz az
öregnek, hogy leültesse.) – No, üljön
le, majd elmondom. (Ezzel odaállítja
az öreg Csillag elé a széket, s mikor az
le akar ülni, kirántja alóla.) – Itt a csil-
laghullás! – szólt s nevetve lódult ki.”

Szintén átvitt értelemben mesélt
csillaghullásról az agg honvéd halálát
közre adó újságszám. „Egy úriember-
nek dolga akadt a törvényszéken. Ép-
pen szitált a finom kis októberi esõ,
ezért bérkocsiba ült. – Várjon – mond-
ta a kocsisnak a törvényszék elõtt ki-
szállva – mindjárt visszajövök. A ko-
csis azonban utána szólt: – Nem lehet,
kérem. Tessék engem kifizetni. – Nem
mondtam, hogy mennyi idõre foga-
dom föl, egyszerûen megtartom.
Mindjárt kijövök, és megyünk tovább.
– Mondtam, kérem, hogy nem lehet.

Hoztam én már másokat is ide, akik
azt mondták, hogy mindjárt visszajön-
nek, oszt bennmaradtak öt évig. Azért
jobb, ha mindjárt megkapom a fuvar-
díjat.” Lanius Excubitor
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Remények és vélemények

ÓDON DERÛ 227.

Ódon időben
OKTÓBER 6-ÁN

105 éve 1903-ban elhunyt Szeredy

József bölcsészdoktor, apátkano-

nok, híres egyházjogász, megye-

székhelyünk fia.

OKTÓBER 7-ÉN

160 éve 1848-ban az ozorai diadalt

véghez vivõ férfiak helyett nõk szü-

retelték le a ritka áldásos bõ ter-

mést, melybõl még évtized múlva is

ittak a forradalom emlékezetére.

OKTÓBER 8-ÁN

75 éve, 1933-ban megnyílt a Falu-

szövetség országos kiállítása Szek-

szárdon.

OKTÓBER 9-ÉN

100 éve, 1908-ban polgármeste-

rünk a köztisztaság érdekében pót-

adót és közmunkát javasolt.

OKTÓBER 10-ÉN

125 éve, 1883-ban a Sió fölötti pa-

lánki vasúti híd állványa kettétört, s

az egyik szegecselõ bécsi mûko-

vács szörnyethalt.

OKTÓBER 11-ÉN

120 éve, 1888-ban helyi sajtónk ve-

zércikkben írta: „a szekszárdi világ-

szerte ismert és keresett vörösbor

nem vinkó számba megy, melyet

pár krajcárért el lehet vesztegetni”.

OKTÓBER 12-ÉN

95 éve, 1913-ban oltáregyesüle-

tünk közgyûlésén Fent Ferenc apát-

plébános „magas szárnyalással fej-

tegette, érdemes-e tagnak lenni”.

Izzasztó kúra (Jankó János rajza)

Október 4-én, szombaton, este 6 óra-
kor az újvárosi templomban ünnepi
szentmisét celebrál Mayer Mihály püs-
pök úr, és megáldja az összefogás, a kö-
zös munka eredményeként megújult,
megszépült belsõ teret. A Madrigálkó-
rus énekével dicsõíti az Urat. Minden
testvért, minden érdeklõdõt sok szere-
tettel várunk erre a szép alkalomra.

De mit is ünneplünk valójában?
Egyrészt templomunk névnapja, bú-
csú-ünnepe lesz: az újvárosi templo-
mot ugyanis az alapító szándéka sze-
rint Szent Mihály és a Bibliában név
szerint említett másik két arkangyal:
Gábor és Rafael tiszteletére szentelték.
Egyszersmind születésnapot is köszön-
tünk: immár 140 éves lett az „Újtemp-
lom”. Özvegy báró Hrabovszky Péter-
né, született Kassay Anna 1855-ben
kelt végrendeletével egyetlen leányá-
nak korai halála után minden vagyo-
nát arra a célra ajánlotta fel, hogy

Szekszárd-Újvárosban templomot épít-
senek és plébániát létesítsenek. Maga
az építkezés közel négy esztendõt vett
igénybe. A terveket Petsching János bé-
csi építészmérnök készítette, a kivitele-
zést Wagner János pesti fõépítész irá-
nyította. Az új templomot 1868 októbe-
rében Pauer János szekszárdi címzetes
apát szentelte föl. Erre az ünnepi alka-
lomra írta Liszt Ferenc a Szekszárdi
Mise címû mûvét. Mindehhez jön még
egy aktuális öröm: hála Istennek, vég-
re ismét megszépült az „Isten háza”.

Érdemes beleolvasni Hrabovszky
báróné végrendeletébe: „Felejthetetlen
Alexándra leányomnak, anyai szí-
vemhez intézett ájtatos utolsó szavai-
ra emlékezve, ezekkel találkozó Ön
magam lelkének búzgó sugarlásait
pedig követve öszves minden ingó és
ingatlan vagyonomat: jelessen
Kajdacs és Szalatnak Jószág részlete-
ket, Szegzárdi házamat, minden

arany és ezüst Ékszereimet a' minden-
ható Isten ditsõítésére és Keresztény
Vallásunk magasztalására hagyom és
testálom, a' Szegzárdi új városba, e'
végre már kijelelt üres helyen építendõ
Szt. Egyházra: az örökségi nyilatkoza-
tot ennélfogva az építendõ Templom
képébe a' Szegzárdi Város Tanácsa, és
annak Papi Elöljárósága a' Megyés
Püspök Õ Méltósága kegyes hozzájá-
rulásával teendi meg.”

Vitéz Vendel István néhai szekszár-
di polgármester 1941-ben kiadott vá-
rostörténeti Monográfiájában többek
között az alábbi megjegyzéseket fûzi
a végrendelethez: „Az örökhagyó a
templom helyéül az Újváros legszebb
részét választotta. A síkságtól az Elõ-
hegy felé menve, az elsõ emelkedésen
nyúlik az ég felé a karcsú templomto-
rony, amely több, mint hét évtizede
szemléli a körülötte csoportosult hívek
fehérre meszelt, szerény házait. Csak a

Mindenható kegyelmével megajándé-
kozott lélek bírhatott oly nagyfokú
szabad elhatározással, hogy a mulan-
dó földi javak mögött meg tudta látni
azt az utat, amelyen az egyforma
mértékkel osztott igazság irányít a
végcél, az örök élet felé. Csak a jóságos
Isten tudja, hogy az élet hány elfáradt
vándora menekült lelki felüdülés vé-
gett az Õ újvárosi hajlékába és hogy
azáltal hány önbizalmát visszanyert
hívõ lett újból az élet terheivel megbir-
kózni tudó, hasznos polgára a hazá-
nak.”

A templom 140 év után is áll, és mél-
tán mondhatjuk ismét: gyönyörû. Az
új évezredben is betölti örök hivatá-
sát: Isten dicséretét és a közösség szol-
gálatát. Az Egyház él, és szüntelenül
kész a megújulásra. Itt is, most is:
Szekszárdon, Újvárosban, az Úr
2008. esztendejében.

Kirsch János diakónus

E V A N G É L I U M

Név- és születésnapot ünnepel az újvárosi templom
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Talákozásom egy kutyával
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A rejtvény megfejtését 2008. október 14-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Szeptember 21-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Inog a láng már és tövig ég” (Isten gyertyája). 
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Albrecht Péter, Csalogány u. 7. és Gyenei Mária Tamási,
Rákóczi u. 94. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

M
ajd elfelejtettem, a gazdája is vele volt, aki ráné-
zésre a megtévesztésig hasonlított egy átlagos-

nak mondható értelmi képességû emberre, például egy
uzsorakamatra pénzt kölcsönzõ állat- és emberbarát-
ra. Csak úgy futólag rátekintve. Ez az ön- és közveszé-
lyesnek nem látszó „ember” közelembe érve vérengzõ
vadállattá változott át (talán ki volt éheztetve?), és ha
ez a közveszélyes õrült szabályszerûen (pórázon és
szájkosárral) sétáltatta volna nagyon ijesztõ kinézetû
nagytestû kutyáját, akkor nekem már hetek óta na-
gyon nagy valószínûséggel az örök világosság energia-
takarékos „A” jelzésû világítótestei fényeskednének az
örök világosság biztosítása érdekében. Ráadásul telje-
sen feleslegesen, a tönkremenés veszélye nélkül égethet-
ném éjjel-nappal (okt. 1-jétõl) a nagyon irreálisan ma-
gas áron szolgáltatott földgázt, még a gáztûzhely sütõ-
jének az ajtaját is állandóan nyitva tarthatnám, 5 fo-
rintomba se kerülne. (De boldog is lennék!) De ez a ku-
tya (mondtam már, hogy nagyon intelligens!?) egyál-
talán nem foglalkozik ilyesféle dolgokkal, nem olvas új-
ságot, nem hallgat rádiót, nem nézi a tévét. Így aztán
egy kutyapszichológus hozzá képest egy veszedelmes
elmebeteg. Szavam ne felejtsem, amikor a kutya észlel-
te, hogy hirtelen elborult elmével gazdája gyilkos szán-
dékkal (ok nélkül) rámtámad, akkor a kutya pillana-
tok tört része alatt a földre teperte gazdáját, és ezzel ket-
tõs hõstettet hajtott végre: engem megmentett a halál-
tól, a gazdáját pedig a tényleges életfogytig tartó börtön-
tõl, csupán csak annyi büntetést rótt ki rá, hogy egy
olyan parkosított területen teperte a földre, ahol sûrû
kupacokban gõzölgött a nemrégen ürített kutyaszar.

E
zt követõen az életmentõ kutya mancsát nyújtva fe-
lém bemutatkozott, és átkozódó gazdája helyett is

Õ kért bocsánatot: – Tudja – mentegetõzött a kutya – volt
õneki gyerekszobája, de – sajnos – tervezési hiba folytán
a szoba ablaka a nyitott pöcegödörre nézett, és csak egy
bolhás, rühes kutya volt radiátorként az ágya mellett...
ugye, megérti... nem õ a hibás. Ezt követõen a kutya kö-
zölte velem, hogy tanult az esetbõl, többé ilyesmi nem fog
elõfordulni, mert póráz és szájkosár nélkül nem viszi le
többé a gazdáját reggelente sétálni, és még a gondosan
elõkészített mûanyag tasakokat, a lapátot, a seprût is
megmutatta: – Sohasem lehet tudni, sajnos, gyomoride-
ge van, amióta összes pénzét már 242,5 forint árfolya-
mon átváltotta euróra. Mondja – merengett el a kutyus
kétlábra állva a távoli jövõt fürkészve, mit szólna hoz-
zá, ha névjegykártyát cserélnénk, és egy alkalmas idõ-
pontban elbeszélgetnénk? Ugyanis a gazdámat nem az
eszéért szeretik a nõk. Bálint György Lajos
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Két hónap kell a csapatépítésre
Atomerõmû-KSC Szekszárd: a fõszponzor többet is adna egy jó gárda megtartásához

Elérkezett a Gemenc Judo Klub 
a várva várt nagy naphoz. Meg-
annyi idegenbeli verseny után va-
sárnap a szekszárdiak rendezik a
11 éves cselgáncsozók országos
bajnokságát.

B. Gy.

A szövetség tavalyi példás rendezés
okán – ígéretéhez híven – újabb baj-
nokságot ad Szepesi Józseféknek.
Szekszárdi szempontból a lehetõ
legjobb korosztályban. A diákolim-
pián Ács Balázs és Märcz Tamás nem
talált legyõzõre, Kasó Ferenc és
Mátics András bronzokkal öregbítet-
te a klub hírnevét. Ács Karsa, Kasó
Gergõ és Sárecz Márton egy-egy ötö-

dik hellyel bizonyította, hogy ebben
a korosztályban a Gemenc Judo
Klub országosan is erõs. Óriási csa-
ta várható a Miskolc, a Kecskemét, a
Paksi Atomerõmû SE, az Újpesti TE
és a házigazda versenyzõi között, de
különbözõ klubokból több tucatnyi-
an reménykednek a dobogós helye-
zésekben. 

– Közel százötven versenyzõre
számítunk – mondja Szepesi József,
a házigazda klub vezetõ edzõje, aki
reméli, hogy a tavalyi három ezüst
és a két ötödik hely után idén szek-
szárdi országos bajnokról is készül-
het fotó a tatami szélérõl.

Nem akarjuk elkiabálni, mert ez
egy olyan sportág, ahol pillanatok
alatt borulhat a papírforma, de

könnyen megeshet, hogy Szekszár-
don is éppen a döntõben feszülhet
egymásnak Ács Balázs és az újpesti
Telek Bence. A két fiatal eddigi
egymás elleni mérlege 1-1-re áll.
Ami a szekszárdi csapatot illeti,
kedvezõ elõjel a várható szereplést
illetõen, hogy a tavalyi bajnokságot
nyolc diákolimpiai arannyal a tar-
solyban kezdték meg, most pedig
ezt sikerült megduplázni.

Október 5-én, vasárnap, 11 óra
magasságában már érdemes lesz ki-
látogatni a városi sportcsarnokba.
Garantáltan remek hangulatú ver-
senybe, a dzsúdót már alaptechnika-
ilag birtokló elszánt kissrácok õszin-
te, elszánt küzdelmébe csöppenhet-
nek bele.

Hazai tatamin küzdenek az ob-érmekért
A 11 évesek között a Gemenc Judo Klub sportolói is esélyesek

Négy új és egy régi-új kosarassal
kezdte meg szerdán az új idényt
az Atomerőmű KSC Szekszárd él-
vonalbeli női kosárlabdacsapata.

Bálint György

Úgy tûnik, az atomosok nem csupán a
megtakarított béreket használhatták
fel a három távozó miatti kényszerû át-
alakításra. Mielõtt leírnánk, hogy a KSC
valahonnét elõvette a többletet átiga-
zolásra, Herr Péter ügyvezetõ elnök si-
etve leszögezi: ez a csapat momentán
olcsóbb, mint az elmúlt évekbeli.

– Akiket igazoltunk, fiatalok. Nem
kész, kiforrott játékosok, de nagy ígé-
retek, különösen az ukrán centerhez,
Jevtusenkóhoz fûzünk nagy remé-
nyeket.

– Vagyis nem rugaszkodtak el a bé-
rekkel, mint az mifelénk kosárlab-
dában szokás, amikor egy-két meg-
határozó játékos annyiba kerül,
mint az egész csapat.

– Nem, nálunk ez változatlanul
nem gyakorlat. A létezõ differenciák
nem okoznak semmilyen feszültsé-
get, azok reálisak, mindenki számára
elfogadhatóak.

– Mégis mi volt Bukovszky, Varda és
Makszimovics távozásának fõ oka?

– Egész egyszerûen a pénz. Volt
ajánlatuk több is, és az õ szempont-
jukból érthetõ módon dupla gázsit
kértek.

– Makszimovics – ha nem is min-
dent –, de jóval többet is megérhe-
tett volna a klubnak, persze ha van
mibõl...

– Huszonötezer eurónak megfelelõ
forintért talán maradt volna, de mi
ennyit nem óhajtottunk kifizetni. Ta-
valy a feléért hoztuk, és egy jelentõ-
sebb fizetésemelést is felajánlottunk
neki, amit nem fogadott el. Ennyi a
történet. Ha õt ennyire kiemeljük a
többiek rovására, akkor máris nem
lenne igaz, amit a pénzekkel kapcsola-
tosan korábban mondtam.

– Nem tart attól, hogy a saját neve-
lésûeknek az eredményességi kény-
szer miatt csak epizódszerep jut?

– Nem, mert a felkészülési meccsek
megmutatták, hogy Tamis Dorottyá-
nak és Bálint Rékának is stabil helye
lesz a csapatban. Nemkülönben Hajdú
Zsanettnek és Balogh Dórának, de Petõ
Réka, a legifjabb felfedezettünk is kap
lehetõséget élesben bizonyítani.

– Egy valamitõl azért mindenki
tart: Ujhelyi Gábor az év végére
összerakja az új Szekszárdot, amely
már képes bravúrgyõzelmekre is.
Aztán eljön a tavasz, és innen-on-
nan bejelentkeznek a játékosokért.
A saját nevelésûeket az egyetemek
miatt vihetik el a klubtól, az õ meg-
tartásuk nem csak pénzkérdés.

– Izgalmas év elé nézünk ebbõl a
szempontból. Természetesen a felér-
tékelõdött játékosokat szeretnénk
megtartani, a piaci viszonyok esetleg
megkerülhetetlenek lesznek. Ehhez
szponzorilag még erõsödnünk kell. Jó
jel, hogy fõ támogatónk, a Paksi Atom-
erõmû Zrt. továbbra is mellettünk áll.

– Ez mit jelent konkrétan?
– Látva elképzeléseinket, eredmé-

nyeinket, a fejlõdést, a jövõt jelentõ

célra – újabb egyeztetések után – az
eddiginél több juthat a klub kasszájá-
ba. Már most sem csak az inflációt el-
érõ mértékben kapunk többet az
erõmûtõl. Jövõre már a város elõze-
tes ígéreteibõl is szeretnénk na-
gyobb összeget kapni a csapat meg-
tartásához, menedzseléséhez. No és
újabb helyi és távolabbi támogatók
bevonását is tervezzük. Ehhez persze
az kell, hogy összeálljon egy tényleg
eredményes csapat, amely a hazai
„krémtõl” sem harminc-negyven
ponttal kap ki.

– Ujhelyi Gábor azt mondta: annyi-
ra vadonatúj kerete lett, hogy még
nem is lehet meghatározni a célt az
idei szezonra.

– Nagy munka ez számára, de õ az
ilyen csapatépítések hazai mestere.
Én felettébb bízom benne, hogy az
idén is ott leszünk – a legrosszabb
esetben is – a nyolcban. A csapatépí-
tésre két hónap biztosan rámegy.

Bálint Réka (labdával) volt a legeredményesebb a nyitó meccsen

Partiban a Péccsel

A bajnokság hétközi nyitófordulójá-

ban azonnal kiderült, jó úton járnak

az atomosok. A KSC ellenfele az

euroligás pécsi gárda volt, és az

utolsó negyed elején még csak öt-

tel ment a sokszoros bajnok bara-

nyai alakulat.

Atomerõmû-KSC Szekszárd–

MiZo Pécs 2010 58–79 (20–16,

12–19, 17–19, 9–25). Ld: Bálint

(15), Tamás (14/6), Augustin (10),

illetve Coelho (26), Quennan (26),

Vajda (17/3).

Egyéni szenior
sakkbajnokság

Szekszárd város sakkszervezõ bizottsá-
ga idén október és november hónap-
ban tartja a 7. alkalommal kiírt, az 50
év feletti korosztálynak versenylehe-
tõséget kínáló szenior egyéni nyílt baj-
nokságát.

A résztvevõk számától függõen 7-9
fordulós viadalnak a Hétszínvilág Ott-
hon (Szekszárd, Szentmiklósi u. 9.) ad
otthont, a tervek szerint október 14-
én, 16-án, 21-én, 28-án, 30-án, vala-
mint november 4-én és 6-án.

Nevezni október 10-ig Szuhai Ba-
lázsnál a 20/215-7433-as telefonon
vagy a szuhai49@freemail.hu e-mail
címen lehet, de a helyszínen is fogad-
nak el nevezéseket. A verseny meg-
nyitóját október 14-én 16.45 órakor
tartják, az elsõ forduló játszmái 17
órakor kezdõdnek.
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Itt az õsz, a családoknál befejezõdött a
házfelújítás, a nyári munkálatok végé-
re ért mindenki, megkönnyebbülten
szusszanunk. Hátradõlünk a fotelban
és… megállapítjuk:: ideje, hogy új ru-
hába öltözzön otthonunk! 

A Gardénia kínálatában mindenki
megtalálja az ízlésének megfelelõ füg-
gönyt, bútorszövetet, merevdrapériát,
karnist és vitrázst, díszpárnát, ágytaka-
rót, karácsonyi terítõt az ünnepek kö-
zeledtével. Több ezer anyagból lehet
választani, 150 mintasál áll a vevõk
rendelkezésére, függönyök közül pél-
dául 250-tõl egészen a 12 ezer Ft-osig
lehet válogatni: német, spanyol, olasz,
török stílben! Továbbra is trendinek
számít a minimalista stílus: modern
karnisrendszer, szürke, fekete, fehér
merevdrapériák a falakon, a székpár-
na, ágytakaró, az anyagból készült fali-
kép természetesen árnyalatban iga-
zodjon ezekhez, ám továbbra is van
érdeklõdés a meleg árnyalatok iránt:
narancs, mályva, bordós színek.

A Gardénia megkönnyíti választá-
sunk! Városon belül ingyenes helyszí-
ni felmérést, tanácsadást végez, hogy
otthonunk igényes külsõvel, minõségi
textilekbe öltözve várjon minket és
vendégeinket. Ezenkívül ágytakarók,
terítõ, lámpabúrák varrásával, nadrág
és szoknya felhajtásával várja ügyfele-

it. Karnist szerel mennyezetre és oldal-
falra mûanyagból, fémbõl, acélból és
rézbõl, egyedi méretre, boltívre hajlít-
ja azokat, szalagfüggönyöket szintén.  

Gyönyörû katalógusaikból a ház
bármely helyiségét pompába vonhat-
juk. Rámutatunk egy képre, s a rajta
szereplõ anyagok néhány napon belül
– exkluzív termék esetén legkésõbb
két héten belül – rendelkezésünkre áll-
nak! Az üzlet szeretettel gondol az éret-
tebb generációkra: folyamatosan kész-
leten vannak a retrót megtestesítõ ha-
gyományos csipkefüggönyök.

Gardénia – itt mindenki megtalálja
a szívének kedves anyagot, árnyalatot,
egyedi külsõt varázsolhat otthonának!

Gardénia
Hogy a lakás évszakhoz öltözzön!

BorajánlóVASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Heimann Pince:
Fuchsli 2007

Üdítõ cse-
resznyepiros
szín, friss, pi-
ros bogyós
és egyúttal
boros illat.
Ízében vibrá-
ló savak  jel-
lemzik piros
bogyókkal
karöltve -
bátran fo-
gyasszuk 
a frankfurti
leveshez! 
A Heimann
Pince 2007-
es Fuchslija
fogyasztása
10-13 °C fo-
kon ajánlott.

HOZZÁVALÓK:

• 50 dkg kelkáposzta (ez a mennyiség 
fél rendes fej, vagy még kevesebb)

• 1 fej hagyma
• só, bors, pirospaprika
• kömény
• majoránna
• olaj
• tejföl (ízlés kérdése, de 2 dl biztosan)
• liszt (1-2 ek)
• 3 pár virsli

ELKÉSZÍTÉS:

A hagymát apró kockákra vágom, majd olajon
megdinsztelem egy pici sóval. Lehúzom a tûzrõl,
és belekeverem a pirospaprikát. Rádobom a
csíkokra vágott kelkáposztát, felöntöm annyi
vízzel, amennyi ellepi, majd beleszórom a
köményt és a majoránnát is. 

Újra megsózom, s félig megfõzöm a
káposztát. Az a jó, ha nincs szétfõve a kel,
úgyhogy belerakom a virslit, két percig még
forralom, majd behabarom a liszttel elkevert
tejföllel. Csak a végén darálom bele a borsot,
mert így sokkal jobban érezhetõ az íze. A
frankfurti levest kefirrel és egy pici citromhéjjal
egészen különleges, kicsit a korhelylevesre
emlékeztet.

Frankfurti leves

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

Kedves Bérleteseink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

2008/2009-es színházi évadra régi
bérleteiket megújíthatják: október 1.
és 13. között, új bérletek válthatók ok-
tóber 15. és 28. között, hétfõtõl pén-
tekig 12-tõl 18 óráig.

Bérletárak: I. hely (1-12 sorig) 6400
Ft, II. hely (13-19 sorig) 5900 Ft. Az
évad jegyárai: 2000-2500 Ft.

A részletes színházi programokat
keressék a szórólapunkon és a
www.babitsmuvhaz.hu címen!

OKTÓBER 7-ÉN, kedden, 14 órakor
a földszinti teremben
Dr. Tam Beáta belgyógyász szakor-

vos tart elõadást a vastagbélrák meg-
elõzésérõl és kezelésérõl.

Minden érdeklõdõt vár a Mentálhi-
giénés Mûhely Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozata!

OKTÓBER 10-ÉN, pénteken, 20.00-
kor a táncteremben

Német Nemzetiségi Táncház
Muzsikál a Nagymányoki Német

Nemzetiségi Zenekar. Vendégünk a
Nagymányoki „Glück Auf” Német
Nemzetiségi Tánccsoport – helyi vi-
selet bemutatása, kuglófkóstoló

A táncházat Schnetzné Orbán And-
rea vezeti.

Belépõdíj: 400 Ft

OKTÓBER 11-ÉN, szombaton, 9-12
óráig az üvegteremben 

Újra indul a Játékvár-Lak – szombat
délelõtti játszóház kicsiknek, nagyok-
nak és nagyiknak

Elsõ program: Játsszunk angolul a
Helen Doron Nyelviskolával

Állandó játékaink: rajzolda, társasjá-
tékok, játszótér óriási építõkockákkal,
labdakuckóval és társaikkal

Belépõ: 1 éves kortól 300 Ft/fõ, fel-
nõtt kísérõknek 100 Ft/ fõ

Hozz magaddal váltócipõt, hogy ké-
nyelmesen játszhass!

OKTÓBER 15-TÕL a Mûvész presz-
szóban Imre Péter szobrászmûvész
kiállítása

MÛVÉSZETEK HÁZA 
V. Szekszárdi Festészeti Triennálé – Ba-
bits Mihály emlékezete (1883-1941)
A Magyar Festõk Társasága és a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza közös szervezésében

Megtekinthetõ 2008. november 4-
ig, vasárnap és hétfõ kivételével na-
ponta 9-17 óráig

Belépõjegy: 200 Ft. Diákoknak,
nyugdíjasoknak: 100 Ft.

Csoportos látogatás esetén diákok-
nak díjtalan.

OKTÓBER 8-ÁN, szerdán, 12.30 és
14.30, 9-én (csütörtök) 10.00, 12.30
és 14.30 óra

Ifjúsági hangversenybérlet I. elõ-
adása (középiskolás és általános isko-
lás tanulók számára)

Daniel Speer Brass hangversenye:
„Operált operák”

Korlátozott számban jegyek kapha-
tók 400 Ft-os áron.

OKTÓBER 14-ÉN, kedden, 9.30
és 10.45 óra

A Holló együttes 25 éves jubileu-
mi koncertje VÁNDORMUZSIKU-
SOK címmel.

Jelmezes gyermekkoncert 4-12
éves korig.

Felcsendülnek a világ legszebb
gyermekdalai, magyar költõk éne-
kelt versei, és népdalok.

Belépõjegy: 400 Ft.

OKTÓBER 17-ÉN, pénteken, 18.00
óra

Mindörökké Bach – Varnus Xa-
vér orgonahangversenye

Közremûködik: Budapesti Tom-
kins Énekegyüttes

Vezényel: Dobra János
Jegyek 2900 Ft-os áron megvásá-

rolhatók az Alexandra Könyvesbol-
tokban (Szekszárd, Garay tér 10. és
Kölcsey ltp. 2.)

PANORÁMA MOZI

NAGYTEREM
Október 2-8-ig:
14.00 (szombat-vasárnap 16.00)

Kung Fu Panda – amerikai animációs
film

17.30 St. Trinians’s – Nem apáca-
zárda – szinkr. angol vígjáték

Október 2-5-ig:
20.00 A hihetetlen Hulk – szinkr.

amerikai akciófilm
Október 6-8-ig
20.00 Az esemény – feliratos ame-

rikai film
KISTEREM
Október 2-8-ig
17.00 Tabló – Egy romazsaru törté-

nete - magyar krimi 
Október 2-15-ig
19.00 A nyomozó – magyar játék-

film

Október 9-15-ig
17.00 Mrs. Ratcliffe forradalma –

feliratos angol vígjáték

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

2008. OKTÓBER 6. (HÉTFÕ)
10.30 ÓRA, BÉLA KIRÁLY TÉR
• Díszõrség felvonulása az 1848-as

emlékmûnél
• Díszõrség: Magyar Nemzetõrök Tol-

na megyei szervezete
• Himnusz
• Irodalmi összeállítás a Comenius Ál-

talános Iskola elõadásában
A mûsort bemutatják az iskola felsõ ta-

gozatos tanulói. Mûvészeti vezetõ: Ko-

vács Zsuzsanna és Morvai Szilveszter

• A szereplõk virágot helyeznek az
emlékmûre

11.00 ÓRAKOR 
• Koszorúzás
• Szózat
• Díszõrség elvonulása
Közremûködik a Rády József Huszár-
bandérium.
KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS.
Emlékezzünk az Aradi Vértanúkra!
Az Aradi Vértanúk emlékére rendezett
megemlékezés koszorúzással zárul. 

Hívjuk és várjuk mindazo-
kat, akik tiszteletüket, ke-
gyeletüket ily módon is
szeretnék kifejezni az ara-
di hõsökre emlékezve!
A koszorúzásra elõzetes
bejelentkezést nem ké-
rünk, kérjük a koszorúkat
közvetlenül a helyszínre
szállítani!
Az ünnepség szervezõje
a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek
Háza (tel.: 529-610)

Tisztelgés az aradi vértanúk emléke elõtt

Varnus Xavér október 17-én ad
koncertet a Mûvészetek Házában

Györgyi Anna és Mucsi Zoltán 
A nyomozó címû filmben

A biztonságkultúra jegyében
Szekszárd, 2008. október 6-10.

OKTÓBER 6. HÉTFÕ
Babits Mihály mûvelõdési ház tánc-

terme
17.00 A biztonságkultúra és pszi-

chológiai kérdései – elõadó: Kopasz
Árpád ny. á. rendõr dandártábornok,
a Mentálhigiénés Mûhely tagja

18.00 A veszélyeztetett korban levõ
fiatalok egészségmagatartása legális
és illegális szerek vonatkozásában –
elõadó: Posta János az INDIT Közala-
pítvány munkatársa, Pécs

OKTÓBER 7. KEDD 
mûvelõdési ház Polip-terme
17.00 Az erõszakmentes konfliktus-

kezelés kialakítása drámapedagógiai
módszerrel – elõadó: Koszta Gabriella
színmûvész a Jelenkor Kiadó munka-
társa, Pécs

OKTÓBER 8. SZERDA
Garay gimnázium díszterme
17.00 Korunk agresszív gyermekei

– elõadó: Dr. Kulcsár Gabriella jogász-

pszichológus, tanársegéd (Pécsi TE
Kriminológiai tanszék)

18.00 Az életkezdet biztonsága –
elõadó: Novák Julianna dula, a Mentál-
higiénés Mûhely tagja

OKTÓBER 9. CSÜTÖRTÖK
Garay gimnázium díszterme
15.30 Erõszak, média, fiatalok – elõ-

adó: Dr. Virág György pszichológus,
az Országos Kriminológiai Intézet
igazgatója, Budapest

OKTÓBER 10. PÉNTEK
Polgármesteri hivatal tanácsterme
17.00 FÓRUM Szekszárd bûnmeg-

elõzési koncepciójáról. Témafelveze-
tõ: Kopasz Árpád. Moderátor: Pócs
Margit, a Mentálhigiénés Mûhely el-
nöke. Résztvevõk: dr. Haag Éva alpol-
gármester, dr. Nagy Janka Teodóra fõ-
iskolai tanár, Sarkadi Ferenc tûzoltó
ezredes, Mácsai Antal a megyei ka-
tasztrófavédelem vezetõje, dr. Varga
Péter ezredes, rendõrkapitány, Bakodi
Róbert a polgárõr egyesület elnöke,
dr. László Eszter fõorvos (ÁNTSZ),
Halmai Gáborné KEF-elnök.

A Pszichológiai Kultúra Hete
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FELHÍVÁSOK

IDÕSEK VILÁGNAPJA

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egye-
sület október 7-én, kedden, 10 óra-
kor a Mûvészetek Házában tartja az
idõsek világnapja szekszárdi rendez-
vényét Kalocsa, Baja, Tolna és Szek-
szárd küldötteinek részvételével.

EURODESK TANÁCSADÁS

Minden szerdán a Polip Ifjúsági Iro-
dában (Szent István tér 10.) 14 órától
17 óráig Eurodesk tanácsadás:
nemzetközi ifjúsági cserék, helyi kez-
deményezések, demokrácia projek-
tek, európai önkéntes szolgálat ter-
vezéséhez pályázati segítségnyújtás!

MÁSODÁLLÁSBAN végezhetõ mun-
kára szociális érzékenységgel és jo-
gosítvánnyal rendelkezõ munkaerõt
keresünk (szociális munkás, peda-
gógus vagy védõnõi végzettséggel).
Tel.: 06 20/944-35-66.

GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS

A Balassa János kórház pályázatot
hirdet gyógyszertári asszisztens mun-
kakörbe, az onkológiai osztályra. Pá-
lyázati feltételek: gyógyszertári szak-
asszisztens, egészségügyi szakkép-
zettség (OKJ ápoló, szakasszisz-
tens). Az írásos pályázatok benyújtási
határideje. 2008. október 17. Cím:
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa
János Kórháza (7100 Szekszárd Béri
Balogh Ádám u. 5-7. Helye: Ápolási
igazgatói titkárság.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Október 22. (szerda) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Október 28. (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 21. (kedd) 16-18 óráig

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

V. sz. választókerület

Október 28. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (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

Október 7 (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

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, Könyvtárépület

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
OKTÓBERI FOGADÓÓRÁJA
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Novemberben induló képzéseink:

• TB és bérügyi szakelõadó

• Ingatlanközvetítõ

• Mérlegképes könyvelõ kiegészítõ 

államháztartási szak

• Személyügyi ügyintézõ

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

PERFEKT Zrt. Tolna Megyei 
Képzési Központ
Szekszárd, Széchenyi u. 54-58.
szekszard@perfekt.hu

(74) 410-185, (30) 445-4492


