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1956 a nemzeti
egység szimbóluma
Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 53. és az „újkori” magyar köztár-
saság kikiáltásának 20. évfordulóján a
város és a megye vezetõi, társadalmi és
civil szervezetek képviselõi, idõsebb
és fiatalabb szekszárdiak gyülekeztek
október 23. kora délutánján a Szent
István téri '56-os emlékmû körül.

A Kovács Zsolt karnagy dirigálta
Alisca Brass Band térzenéjét követõen
Horváth István köszöntötte az ünnep-
lõket. A polgármester hangsúlyozta: ez
a nap nem arra hivatott, hogy gyászos
emlékeket idézzünk fel, hanem hogy a
szabadságért, a függetlenségért, a de-
mokráciáért síkra szálló eleink bátor-
sága elõtt tisztelegjünk. A város elsõ
embere szerint bár immár két évtize-
de demokratikus köztársaság hazánk
államformája, az 1956-os forradalom
még nincs befejezve. „1989-ben azt
hittük, véget ér-
tek a Rákosi- és
Kádár-rendszer
hazugságai. Úgy
látszik azonban,
hogy mégsem” –
jelentette ki Hor-
váth István.

A polgármes-
ter beszéde,
majd Bárdos Sándor szavalata után
Kerekes Csaba mondott ünnepi
beszédet.

Folytatás a 3. oldalon.

Kerekes Csaba

Ha el is mentem, itt leszek veled,
Leszek a lelkeden aranykereszt,
Mindig itt leszek titkon, észrevétlen,
Ha el is mentem, itt maradt a léptem,
Végigkopog az édes otthonon.

(Goethe)
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Õszi lomtalanítási
akció indul

novemberben
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 hulladék koncentráltabb gyûj-
tése érdekében külön kérésre az el-
szállítás napját megelözõen hulla-
dékgyûjtõ konténerek kerülnek ki-
helyezésre.

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 építési törmelé-
ket, veszélyes hulladékot, üzemszerû
tevékenységbõl eredõ ipari hulladé-
kot 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).

Polgármesteri Hivatal

A városháza dísztermében tartot-

ta idei – jubileumi – ünnepségét

és emlékülését a Politikai Fog-

lyok Országos Szövetségének Tol-

na megyei szervezete. 

Gyimóthy Levente

A jeles eseményt Horváth István, a  vá-
ros polgármestere nyitotta meg. Ki-
emelte: 56' bebizonyította, hogy a tör-
ténelem változik, de az ember tulajdon-
ságai - pld. kapzsiság, igazságszeretet,
bölcsesség - változatlanok maradnak. A
polgármester beszédében kiemelte: az
56-osok szembeszálltak a gonosz biro-
dalmával, s hazaszeretetüket nem rop-
pantotta meg a brutális elnyomás sem.
Hozzátette: a valódi nemzeti egység
ösztönös, mely igazság-, és szabadság-
szeretetbõl táplálkozik.

Tolna megyében 215 fõt ítéltek el -
összesen 422 év 8 hónapra - a megtor-
lás következtében, mely ítéletekhez az
internálótáborok, munkahelyi elbo-
csátások számtalan esete jött még - so-
rolta Horváth István a tényeket. A húsz
évvel ezelõtti rendszerváltás esemé-

nyei kapcsán a pol-
gármester emlékez-
tetett: 1989.április
17-én összeült a Tol-
na Megyei Ellenzé-
ki Kerekasztal, me-
lyet többek között
Kispál István,
Töttõs Pál és Kapi-
tány Ferenc irányí-
tott. Töttõs már ko-
rábban felvetette
Antall Józsefnek, ál-
lítsanak méltó em-
lékmûvet a forrada-
lom mártírjainak.
Az ötletbõl valóság
elõször Szekszár-
don lett, hiszen elsõként az országban
– a húsz évvel ezelõtti fordulatkor – itt
kapott kopjafát 1956 emlékezete. Ak-
kor, 1989 október 23-án több mint
1000 ember lepte el Szekszárd fõte-
rét, ahol is a Nemzeti Bizottság elnö-
ke, Dr. Tóth Lajos mondott beszédet.
Dr. Deák Gábor, a Pofosz elnökségi
tagja a rendezvényen kiemelte: a ma-
gyar katonai vezetés bizonyíthatóan

készült a forradalom leverésére, a
szovjetek pedig biztosra mentek, hi-
szen már 56 nyarán 3000 harckocsit
és 200 ezer katonát vontak össze a
határnál. Andropov akkori nagykövet
az októberi eseménynek után a kivo-
nulás elõkészületeirõl hazudott, se-
gítség nem érkezett, az USA pedig - a
szuezi válság miatt is - semmit nem
tett a magyar függetlenségért. Úgy

gondolja, mégis volt értelme a forra-
dalomnak, hiszen a világ megtudhat-
ta, a magyar öntudatos nép, s a kilá-
tástalanságnál is ellenáll. Úgy látja,
1990-tõl a nemzeti függetlenség le-
rombolása zajlik, mivel igénytelen,
vagyonától megfosztott embert akar
a pénz hatalma létrehozni.

Mindezek után a Pofosz megyei el-
nöke, Töttõs Páltól átnyújtotta az idei
kitüntetéseket. Jubileumi aranyke-
resztet vehetett át Bencze Sándor, ifj.
Csikós Mihály, Gyulai István, Ranga
Ferenc, Tomka Mihály, valamint posz-
tumusz dr. Hadnagy Albert levéltár
igazgató, az áldozatok családtagjainak
fehér segély szervezõje. A rendezvé-
nyen nemzetõrségi csapatzászló át-
adása történt Vitéz Kovács János ve-
zérõrnagy, országos parancsnok-he-
lyettes részérõl a megyei Nemzetõr
Egyesületnek, melyet Bacsmai László
katolikus plébános szentelt meg. Vé-
gül Horváth István polgármestertõl a
Ludovika Akadémiát végzett Ranga
Ferenc okleveles, nyugalmazott gya-
logsági õrnagy értékes szakmai tevé-
kenységéért vasoklevelet vehetett át.

Jubileumi Pofosz-ülés október 23-án
Húsz éve Szekszárdon állítottak elõször kopjafát 1956 emlékére

Dr. Hadnagy Alber kitüntetését lánya, dr. Gutai
Miklósné veszi át Tõttõs Páltól
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1956 a nemzeti egység szimbóluma
„A forradalom utáni történések szakították ketté elõször és mindmáig az országot”

A temetõknél is 
vigyázzunk értékeinkre!

A rendõrség karöltve a polgárõrség-
gel megerõsített járõrszolgálatot
tart a temetõknél a hét végén és a
jövõ hét elején, tájékoztatta lapun-
kat dr. Varga Péter ezredes, Szek-
szárd rendõrkapitánya.
Ismét felhívta a figyelmet arra,
hogy ne hagyjuk õrizetlenül táská-
inkat a sírokon, még annyi idõre
sem, amíg elvisszük a szemetet a tá-
rolóba. A leparkolt autóinkban se
hagyjuk a táskákat, a kabátokat,
vagy fényképezõgépeket, különö-
sen látható helyen ne, mert ezeket
könnyen „kiszúrják" a dörzsölt tol-
vajok, s néhány pillanaton belül el
is vihetik a csábító cókmókot.
De ha mégis elfelejtenénk betartani
a rendõrkapitány intelmeit, s feltör-
nék a gépjármûvünket, vagy más
módon lopnának meg bennünket,
azonnal hívjuk a 107-es, vagy a 112-
es segélyhívó számot. De elõtte néz-
zünk körül, hátha éppen a helyszín-
re érkeznek a járõrök. Ebben az eset-
ben tõlük kérjünk segítséget. - hm -  

Folytatás az 1. oldalról.
Az önkormányzati képviselõ feltette a
kérdést: valójában mit ünnepelhetünk
október 23-án. „Egy csodálatra méltó
eseményt, amikor 11 napig nemzeti
egység alakult ki, egy egész ország kelt
az elnyomatás ellen, amikor megfogal-
mazták a hazai és európai haladás
mindmáig egyik legelõremutatóbb
programját, amikor megszûnt – arra a
rövid idõre – a kirekesztés. Amikor
öröm és büszkeség volt magyarnak len-
ni” - mondta. A forradalom eszménye
és célja azonban nem teljesedhetett ki,
hiszen „a csizma vérbe, sárba, hóba ta-
posta azt az örömöt. És ennek a csizmá-
nak – jóllehet már mások hordják – ma
is megvannak a talpnyalói”. A szónok
szerint azokra emlékezünk október
23-án, akik akkor „boldogan hittek a
változásban és óriási bátorsággal szem-
be mertek menni a hatalommal, (...)
mert bíztak abban, hogy ha összefog-
nak, akkor az ország visszatérhet a de-
mokratikus, fejlõdõ és független álla-
mok sorába”. Azokra az emberekre,
akiknek kioltott vére és tetteik gyümöl-
cse 20 évvel ezelõtt érett be, amikor
„Nagy Imre temetésén egy emberként
mondtuk ki, hogy elég volt, és szovjet
katonák menjenek haza!”

Kerekes Csaba hangsúlyozta: a for-
radalom és azt követõ megtorlás idõ-
szakának áldozatait, a meghurcolt em-
bereket nem lehet és nem is szabad
elfelejteni. „Nem lehet, hiszen a ma-

gyarság egy rettenetes és vesztes há-
ború, az ország ismételt megcsonkítá-
sa és egy évtized kegyetlen zsarnoksá-
ga után is (...) fel tudott emelkedni
történelmi létének mélypontjáról, és
ha csak rövid idõre is, de meg tudta
teremteni a nemzeti egységet.” A kép-
viselõ úgy véli: ez az egység – bár ma
idõszerûbb lenne, mint bármikor –,
végleg a nosztalgia világába merült,
így „ebbõl a szempontból a mai Ma-

gyarország nem méltó saját dicsõ sza-
badságharcához és forradalmához„.

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emléknapja, amely nem csak
nekünk, de a XX. század történelmé-
ben számos nép közös ünnepe -
hangsúlyozta Kerekes Csaba. „Ötven-
hat nélkül ma Európa sem lenne az a
szellemi, gazdasági és politikai közös-
ség, melyben Magyarországnak is-
mét helye van” – fogalmazott, végül

Albert Camus hírésse vált sorait idéz-
te: „A legázolt, bilincsbe vert Magyar-
ország többet tett a szabadságért és
igazságért, mint bármelyik nép a vilá-
gon az elmúlt 20 esztendõben. Ah-
hoz, hogy ezt a leckét megértse a fü-
lét betömõ, a szemét eltakaró nyuga-
ti társadalom, sok magyar vérnek kel-
lett elhullnia – s ez a vérfolyam most
már alvad az emlékezetben. A magára
maradt Európában csak úgy marad-
hatunk hívek Magyarországhoz, ha
soha és sehol nem áruljuk, amiért a
magyar harcosok az életüket adták,
és soha sehol – még közvetve sem –
igazoljuk a gyilkosokat.

Az ünnepi beszédet követõen
Spanicsek Attila tárogatómûvész já-
tékát, majd az I. Béla Gimnázium di-
ákjainak „A mécsárus fiú” címû iro-
dalmi mûsorát (mûvészeti vezetõk:
Kis Pál István, Haffnerné Hauszer
Beáta és Sárvári János) élvezhették
az emlékezni összegyûltek. A törté-
nelmi egyházak ünnepi áldását Balá-
zsi Zoltán református és Sefcsik Zol-
tán evangélikus lelkésztõl, illetve
Bacsmai László katolikus plébános-
tól hallgathattuk meg.

A koszorúzás és gyertyagyújtás
után a Szekszárdi Kamarazenekar
adott ünnepi hangversenyt a Mûvé-
szetek Házában. A Földesi Lajos mûvé-
szeti vezetõ dirigálta zenekar Haydn:
A Megváltó hét szava a keresztfán cí-
mû mûvébõl adott elõ részleteket.
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15 millió forintnyi támoga-
tást kapott Szekszárd kistér-
sége, valamint Bátaszék vá-
rosa, miután egy közösségi
buszbeszerzési pályázaton
sikeresen szerepeltek. A két
város összesen 11 millió
887 ezer forint önerõvel in-
dult, így sikerült oktatási, is-
kolai célokra közel 27 millió
forintból két közösségi
buszt vásárolniuk. Mint azt
a szekszárdi és a bátaszéki
kistérség elnökei, Horváth
István, városunk polgár-
mestere és Bognár Jenõ, Bá-
taszék polgármestere a
szekszárdi városházán szer-
dán megtartott sajtótájékoztatón el-
mondták, a két, egyenként 21 szemé-
lyes Iveco buszra nagy szükség volt, hi-
szen jó néhány éve igény jelentkezett
rájuk úgy civil-, sport- és közösségi cé-
lok kapcsán, mint tanulók szállítására,
iskolabusz funkciót is betöltve. A jár-
mûvek fenntartási és üzemben tartási

költségeit természetesen a két önkor-
mányzat közösen állja, s a szekszárdi
kistérség minden települése igénybe
veheti. A polgármesterek megköszön-
ték a körzet valamennyi településének
az ügy egyhangú támogatását. Mint ar-
ra Bognár Jenõ emlékeztetett, Bá-
taszék uszodáját – korábban – hason-

ló lelkes összefogással sikerült felépíte-
ni. Ahogy a polgármesterek rámutat-
tak, a buszvásárlással még könnyeb-
ben tudnak majd eljutni a környék
gyermekei a városok sportlétesítmé-
nyeibe, mivel hétköznap iskolabusz-
ként funkcionálnak majd a jármûvek.

Szekszárd és Bátaszék példaértékû
összefogása  ugyanakkor abban is
megmutatkozott, hogy a buszokon
kívül egy utánfutót is vásároltak, hi-
szen a különbözõ tánccsoportoknak,
fellépõ együtteseknek szükséges fel-
szereléseiket  elhelyezni a hosszabb
utak során. Horváth István az elmon-
dottakhoz hozzátette: az Iveco bu-
szok vadonatújak, bennük korszerû
akadálymentesítõ utazásra van lehe-
tõség, mivel - speciális beépített lép-
csõjükkel - mozgássérültek szállításá-
ra is alkalmasak. A gépjármûveket
ezen felül egyéb extrákkal, így ülés-
magasítóval, valamint a buszokban
ma még nem jellemzõ biztonsági
övekkel is felszerelték gyártóik.

Gyimóthy Levente

Ha összefog a kistérség...
Iveco-buszokat vásárolt oktatási célokra Szekszárd és Bátaszék

Bognár Jenõ és Horváth István polgármesterek
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Az 1998. évi XXVI. tv. 26 § alap-

ján, az EU által előírt akadály -

mentesítést a BRAILLE (pont -

írás) írásra is kiterjesztette. A

Szekszárdon megalakult GUÁRD

(életmentő) BT. ennek a tv-nek

szeretne érvényt szerezni, amikor

létrehozta irodáját, teljes körű

ügyintézéssel.  A cég vezetőjétől,

Molnár Pétertől az alábbiakat

tudtuk meg.

Sas Erzsébet

– Kinek az ötlete volt a BT. létreho-
zása, és miért?

– Elsõsorban az, hogy tudtunk er-
rõl a törvényrõl, valamint vak és látás-
sérült barátaimmal egy étteremben
olyan szituációba kerültünk, amikor
azonnal elhatároztuk, tennünk kell
valamit, s akkor fogalmazódott meg a
GUÁRD BT. ötlete.  

– Mit mond ki a törvény az EU ál-
tal a vakok és látássérültek aka-
dály-mentesítésére? Milyen épüle-
teket és miért szükséges feliratoz-
ni ezzel a speciális eljárással?

– A fogyatékkal élõ embertársaink-
nak speciális körülményekre van
szükségük ahhoz, hogy a közintézmé-
nyeinket megközelítsék, szolgáltatá-
saikat használni tudják. A legfonto-
sabb információkat, pl: helységek ne-
vét, folyosók irányát, az ajtók sorszá-
mát szintenként, az ott dolgozók ne-
vét és foglalkozási körét, valamint a
nyitva tartást Braille írásos formában
is meg kell jelentetni a „rendes” felirat
mellett. 

– Konkrétan felsorolna olyan
épületeket ahol elengedhetetlen
ezzel az írással elkészített felirat-
oknak a megléte az uniós szabá-
lyok alapján?

– Önkormányzatok, közhivatalok,
ahol nemcsak a bejárati és ügyintézõi
ajtókon szükséges a feliratok megléte,
hanem programfüzeteken, informá-
ciós füzeteken is. Vendéglátóhelye-
ken: itallapok, étlapok, nyitva tartá-
sok, orvosi rendelõkben a rendelési
idõk, de említhetem a múzeumok
nyitvatartási idejét, és még sok más is
ide tartozik. A vakoknak készült infor-
mációs táblák, füzetek, stb. teljes kö-
rû ügyintézését, legyártását, kiszállítá-
sát, az adott helyekre való elhelyezé-
sét, azaz a teljes munkafolyamatot a
vakok, és látássérültek segítségével kí-
vánja cégünk elvégezni.

– Megfogalmazná a konkrét a cél-
jukat?

– Szeretnénk megszüntetni a vakok
és gyengénlátók megkülönböztetését,
vagyis elérni, hogy ne szenvedjenek
az élet semely területén hátrányt. Jó

lenne rövid idõn belül elérni, hogy
ügyeiket, szabad idejüket, s egyáltalán
az életüket önmaguk irányíthassák. 

– Kiknek a nevéhez fûzõdik a BT.
létrehozása?

– Jómagam vagyok a cégvezetõ, he-
lyettesem: Heim Erika, segítõink pe-
dig: Horenka Erika – aki szociális
munkás szakon szerzett diplomát – és
Horenka László, valamint Rákóczi Eri-
ka, aki diplomás hitoktató. Mindhár-
man vakok. 

– A cég egyetlen, s valószínû az el-
sõ ilyen jellegû vállalkozás Tolna
megyében. Hol van a központjuk?

– Budapesten három ilyen cégrõl
hallottunk, többrõl nem tudunk. A
Rákóczi utca 57. szám alatt, a Rákóczi
presszó az „irodánk”. Abban remény-
kedünk, hogy amikor a megrendelé-
sek már olyan mennyiségben futnak
be hozzánk, hogy számos vakot és
gyengén-látót, látássérültet tudunk
foglalkoztatni, akkor egy „igazi” irodát
is be tudunk rendezni. Már hat esz-
tendeje próbálok munkát keresni se-
gítõinknek, most úgy érzem eljött az
ideje. Hiszen olyan speciális munká-
ról, feladatról van szó, amit csak õk
tudnak elvégezni. Ezt pedig egy olyan
vállalkozónak kellett felkarolnia, aki
látó ember, ám tisztában van az elõt-
tünk álló nehézségekkel, ellenállással,
ugyanakkor azzal is, hogy a törvény a
fentiek megteremtését 2010. decem-
ber 10-ig rendelte el. 

– Elkezdték a felméréseket, milyen
tapasztalatokat szereztek eddig?

– Gyermekcipõben járunk, de
erõs az elhatározásunk, s úgy gon-
doltuk, miért ne lehetnénk az elsõk
között. Az eddigi tapasztalatunk
még kevés, ám biztató. Elsõként, a
Szekszárdi Önkormányzatot keres-
tük meg, ahol Dr. Haag Éva alpolgár-
mester fogadott bennünket igen po-
zitív volt a hozzáállással. Személyé-
ben humánus patrónusra leltünk,
aki a képviselõtestület elé viszi ár-
ajánlatunkat. A másik pozitív tapasz-
talat a Wosinsky Mór Megyei Múze-
umban ért bennünket, s az elsõ talál-
kozásnál már a nyitvatartási idõre,
valamint egy tavasszal megjelenõ
programfüzet elkészítésére kaptunk
megbízást. Akiket megkeresünk,
azokban tudatosítani kívánjuk, hogy
ez egy olyan magánvállalkozás,
amely a vakokat és gyengén-látókat
kíván foglalkoztatni. Szeretnénk, ha
minden ember úgy gondolkodna,
mint mi: „A fogyatékos személyek
nem beteg emberek”, képesek az
önálló életre, a munkára, szórakozás-
ra. E feltételek megteremtésén dol-
gozunk, amihez kérjük és szívesen
fogadjuk mindenkinek a segítségét.

Oszkó Péter pénzügyminiszter nem
ígért a közvélemény számára látványos
dolgokat a Szekszárdi Vállalkozó Szalon-
ban tartott elõadása során, mondván,
hogy az átfogó reformhoz a nagy ellá-
tó rendszerekben valóban politikai aka-
rat lesz, de azt igen, hogy az államadós-
ság tovább csökken a GDP-hez viszo-
nyítva, és 2010-ben olymódon faragják
le a központi kiadásokat, hogy az eddig
pazarló állam lényegesen kevesebbet
fog költeni. „Minden intézményt érint,
a központi államigazgatást, a központi
ellátó szerveket és az örnkormányza-
tolat”, az állami tulajdonú gazdasági tár-
saságokat, ide értve a MÁV-ot, úgy álta-
lában a közösségi költségvetést. Jövõre
egy nagyon takarékos költségvetési
szintre áll be az állam, remélem, hogy
ennek megtartása irányadó lesz a kö-
vetkezõ kormányoknak - mondta elöl-
járóban a pénzügyminiszter.

– Ezután kérésünkre rátért a Önko-
rmányzatok várható helyzetére. 

– Mi az önkormányzati szaktárcá-
val együtt úgy látjuk, hogy a hatósági
munkában még mindig meglévõ
párhzamosság okán van még tartalék
a rendszerben, amirnek megszünte-
tésére a helyhatóságokat rá akarjuk
kényszeríteni, alakítsák át a méretük-
nek megfelleõen az intézményeiket.
Elismerem, hogy az itteni igazi költ-
ségcsökkentõ és hatékonyságot növe-
lõ intézkedésekhez átfogó, kétharma-
dos többséget igénylõ reform kell, de
amit a pénzügyi területen meglehet
tenni a takarékosabb gazdálkodásért,
azt mi meglépjük.

– Százhúszmilliárd elvonásról
szól a fáma, felettébb soknak tûnik.

– Nettóban a nyolcvanöt milliárd-
dal számolunk, ez kivetítve a három-
ezernél is több magyarországi önkor-
mányzatra, nem egy jelentõs tétel.
Akik racionalizáták költségeiket, akik-
nél nem jellemzõ a már említett pár-
huzamosság,  azokat nem érintik hát-
rányosan, mûködésüket ellehetetlení-
tõ módon pláne nem,  a tervezett szi-
gorítások... Jövõre 900 milliárd
forintnyi uniós pénzt tudunk felhasz-
nálni, amibõl jelentõs részt szerezhet
meg az önkormányzati szféra, ebbõl
kipótolható  az  úgymond költségve-
tési okokból elhalasztott hazai 50 mil-
liárd forintnyi fejlesztési forrás.

– A sokszor sok helyütt megígért
adócsökkentés a vállakozó szférá-
ban egyáltalán nincs napirenden.

– Válság van, nincs gazdasági növe-
kedés, mi sem számolunk ezzel, bár a
mi exportpiacainkon  tapasztalható
mostani élünkülés nem zárja ki, hogy
már jövõre legyen némi növekedés a
magyar gazdaságban. Amíg Európá-
ban a jelenlegi gazdasági helyzetben
mindenhol adót növelnek a vállalko-
zói szférában, és közhiedelemmel el-
lentétben már közelítenek egyes adó-
nemekben a mi tényleg magas
szintünkhoz, mi nem terheljük to-
vább a vállalkozókat. tudom ettõl nem
lesznek boldogabbak a nehéz helyzet-
ben levõ hazai kisebb-nagyobb cégek,
de higgyék el : most nem lehet meg-
lépni  felelõséggel a jelentõs százalék-
pontban az adócsökkentést. B.Gy. 

Braille írással a teljes életért
„A fogyatékkal élõk nem beteg emberek”

További állami megtakarítást
ígér a pénzügyminiszter
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A Süni dalban köszönt kedvesen Bian-
kától Mátéig minden egyes gyereket és
szülõt, és Süni néni, Cseke Klári üdvöz-
lésként rögtön elgitározik egy szép
dalt. Paks és Tolna után szeptember
elején végre Szekszárdra is elérkezett a
tüskéshátú. Hetente félórában a picik,
akár ölben ülõk, akár totyogók, csodás
élményeket kapnak tõle csütörtökön-
ként délelõtt a Gyerekkönyvtár Mese-
sarkában.

A néphagyományból származó já-
tékos mondókák, höcögtetõk kacag-
tatják meg a kicsiket, miközben az
anyukák felelevenítik a már ismert
versikéket, és újabbakkal is gazdagod-
nak. Aztán gyermeki örömmel fújnak
ezernyi ámulatba ejtõ, szivárványszín
buborékot. Nem baj, ha mind kipuk-
kad, hiszen újabb remek mondókák
várják körsétára a kicsiket és nagyo-
kat, közben kipróbálhatják a
„hátiputit” majd hintázhatnak, mint a

harang. A gyerekek élvezettel válogat-
nak a sok-sok színes, fényes hangszer
közül. Kinek a kézbe simuló színes
csörgõ-börgõ, vagy a tamburin, kinek
a fényes triangulum tetszik, és pillana-
tok alatt megalakul az alkalmi zene-
kar, az apróságok nagyszerû ritmuskí-
séretet adnak a gitárzenéhez. Amikor
„elrepülnek” a hangszerek a bánat
nem tart sokáig, hiszen jön a varázsos
kendõ, aminek hullámai alá bebújhat
az összes kicsi gyermek. Ha mindenki
kellemesen elfáradt jár egy szép alta-
tódal. A Süni természetesen dalban
búcsúzik egyesével mindenkitõl, de
az itt tapasztaltak sokoldalú hatása
nem múlik el. Egy anyuka ezt írta
Cseke Klárinak: A Sünizene még a tu-
datalattiból is feltör; Angyalka beteg,
éjszaka ott feküdtem mellette, és sze-
génykém lázas álmában énekelt: Tik-
tak jár a falióra, a zsebóra azt kattogja,
tikitakitikitaki... K. E.A gyerekek élvezték a foglalkozást a számukra új színhelyen

Zene, játék, vidámság a Sünivel!
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Nyáron múlt három éve, hogy

igazságügyi hivatallá alakult át a

korábbi pártfogó felügyelői és jo-

gi segítségnyújtási szolgálat.

Ugyanekkor bővült az áldozatse-

gítéssel és a mediációval (közve-

títői tevékenység a büntető

ügyekben) kapcsolatos feladat-

köre. Október elején pedig több

jogszabály is megváltozott, ame-

lyekről – illetve a hivatal tevé-

kenységéről – dr. Farkas László-

val, a Tolna Megyei Igazságügyi

Hivatal megbízott igazgatójával,

egyben a jogi segítségnyújtás

osztály vezetőjével beszélget-

tünk. Bízunk abban, hogy ezzel

elősegítjük olvasóink – főként a

hivatal segítségére szorulók – tá-

jékozottságát.

V. Horváth Mária

A Szakszervezeti Székház (Augusz
Imre u. 9-11.) ötödik emeletén mûkö-
dõ Igazságügyi Hivatal(továbbiakban
a hivatal - a szerk.) jogi segítségnyújtó
szolgálata három területet ölel fel, tájé-
koztatott dr. Farkas László. Mint fogal-
mazott, az egyszerûbb ügyekben ta-
nácsot adnak a hozzájuk fordulóknak.
A peren kívüli ügyekben a beadvány-
ok szerkesztéséhez jogi segítõi támo-
gatást kaphatnak. Tolna megyében 31
jogi segítõ ügyvéd mûködik, közülük
13-an szekszárdiak. A harmadik terü-
letet a peres ügyek jelentik, amelyek-
nél a hivatal engedélyezi a pártfogói
ügyvédi képviseletet. Ez kizárólag a
polgári ügyekre vonatkozik, ugyanis a
büntetõ ügyekben természetesen

csak a sértetteknek tudnak segíteni.
Az igazgató megjegyezte, hogy az el-
követõk, illetve vádlottak rászorultsá-
guk esetén az eljáró hatóságtól - rend-
õrség, ügyészség, bíróság - kérelmez-
hetik védõ kirendelését. Mint azt so-
kan tudják, a hivatal keretében mûkö-
dik az áldozatsegítõ szolgálat is, amely
a bûncselekmények áldozatainak
nyújt segítséget azonnali segély folyó-
sításával, kárenyhítéssel, valamint az
érdekérvényesítés elõsegítésével. E
terület munkájáról egy másik alka-
lommal írunk.

A hivatal és tevékenysége egyre is-
mertebbé válik. Ezt támasztja alá az
ügyforgalom növekvõ száma is. Ta-

valy - peres és peren kívüli - 590 ügy-
ben keresték fel a jogi segítségnyújtó
szolgálatot, idén október elején pedig
már az 595. ügynél tartottak. Jelentõ-
sen nõtt az adósságrendezési, vala-
mint a házasság felbontásával, gyerek-
tartással és a vagyonmegosztással
kapcsolatos ügyek száma.

Ezután a jogszabályváltozásokat is-
mertette dr. Farkas László. Október el-
sején lépett hatályba a közigazgatási
hatósági eljárásról és szolgáltatásról
szóló törvény (nagymértékû) módosí-
tása fõként a jogalkalmazás elõsegítése
érdekében. Ezek közül a lakosságot
közvetlenül érintõ változásokat emelte
ki az igazgató. Például a határidõket im-

már munkanapokban számítják ki. De
fontos tudni, hogy, hogy az adott hatá-
rozatban közölni kell az ügyintézési
határidõ kezdõ és a jogszabály szerint
kötelezõ befejezési napját. Amennyi-
ben az intervallumot az ügyintézõ túl-
lépi, az ügyfél visszaigényelheti a lerótt
illetékét, sõt bizonyos esetekben még
kártérítést is kérhet. Ezáltal megnõ az
ügyintézõ felelõssége. Kitért arra is az
igazgató, hogy sajnálatosan nem javul
az ügyintézési fegyelem, különösen a
mûszaki területen. Remélhetõen a jog-
szabályváltozás révén e téren pozitív
változás következik be.

Kifejezetten a jogi segítségnyújtás
érintõ változások sorában Farkas dok-
tor kiemelte, hogy a folyamatban levõ
bírósági eljárásban is lehet peren kí-
vüli támogatást kérni. De mód van a
támogatás formájának menet közbe-
ni megváltoztatásához például abban
az esetben, ha az illetõnek idõközben
megváltoztak a körülményei - mond-
juk, elvesztette a munkahelyét. Ilyen-
kor a megelõlegezett támogatás he-
lyett ingyenesre változtatható a támo-
gatás formája. (Leegyszerûsítve: meg-
felelõ igazolások alapján az állam vise-
li a közremûködõ ügyvéd költségét.)
Továbbá változtak a pártfogó ügyvéd
kirendelésének szabályai is, amirõl a
hivatal készséggel tájékoztatja az ügy-
feleket az ügyfélfogadási idõben. Az
utóbbiról a hivatalban, illetve a
www.kih.gov.hu-n  lehet tájékozódni.
Dr. Farkas László azonban megjegyez-
te, hogy nem igazán ragaszkodnak a
hivatalos ügyfélfogadási idõ betartásá-
hoz, amennyiben van kapacitásuk, fo-
gadják az ügyfeleket - különös tekin-
tettel a vidékiekre.

Egyre ismertebb a jogi segítségnyújtó szolgálat
Miben és miért változtak a jogszabályok?

Dr. Farkas László
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A láthatatlannak tűnő szekszárdi

finnek közül – a kimutatások

szerint mintegy huszonöt ottani

család vásárolt az ezredforduló

tájékán tanyát Szekszárd lankás,

szőlős tájain – a szőke , nagybö-

dői, igen messziről érkező 

Esko Sarajarvi ad leginkább jelt

magáról a városban. 

Bálint György

Éppen tíz éve érkezett Finnország
északi csücskébõl hozzánk, kétszer jön
egy évben hosszabb idõre, májusban
és októberben. Tavasszal, általában re-
pülõvel érkezik, az immáron nyugdí-
jas, volt finn benzinkút tulajdonos, õsz-
szel pedig – a szüret okán – a Volkswa-
gen Transporterrel, amellyel szállítja a
már általa itt „Nagybödõben” elõállí-
tott, szépen lepalackozott termést. Lap-
földre, egész pontosan Ivalóba, ahon-
nét való.

Három nap az út kocsival

Ebbéli élményei okán hálás az egy-
kori szekszárdi a Dobai Attilának, aki-
vel, mint Helsinkiben tanuló szek-
szárdival összehozta a sors, aki kulcs-
figurája volt az Európa melegebb tá-
jai felé  vágyódó finnek ide irányításá-
nak. Gyorsan segítõ barátokra lelt a
rendkívúl jó erõben levõ hatvankodó
férfi, aki  ebbéli kondicióját a sokszor
példaként felhozott skandináv módi-
nak köszönheti: nyugodt életvi-
tel, rendszeres sport,benne heti, leg-
alább háromszori szauna, évente 
kétszer kiadós sítúra, az optimá-
lis koleszterszintet megtartó táplál-
kozás. 

Esko nem tûnik el, a
szekszárdi dombság
szabdalt völgyeiben,
mint honfitársai.
Többször jön egy év-
ben: tavasszal hozza a
fiát vagy a feleségét,
olykor mindkettõt, de
õsszel általában egye-
dül érkezik.. Gyakran
föltûnik a városköz-
pontban „ügyintézé-
sileg” jövet-menet, az-
tán esténként az étter-
mekben is. Sok az itte-
ni ismerõse, aki meg-
szólítja azzal akár fél-
órát is eltrécsel. Ápolja
a kapcsolatot azokkal,
akik a kezdtek kezdetén segítették az
itteni viszonyok megismertetésében,
akik a szõlészet-borászat ábécéjét ok-
tatták neki, akikhez mindig fordulhat
ha valami gond merül fel, vagy éppen
valamilyen új elképzelése van. „Fekete
Misi, Vida Peti , Kasó Zoltán, Vajda Ist-
ván, Mester Péter” – sorolja a neveket a
jó kis baráti-társasági estékre, tanyai
összejövetelkere hajlandóságot érzõ
Esko. Szekszárd a világ második leg-
szebb helye neki, noha bejárta Euró-
pát. Õ az a finn, aki tudja, érzi már azt
is, milyen az amikor a hõmérõ higany-
szála nem mínuszban, hanem plusz-
ban  mutat negyven Celsiust..

Mínusz negyven fokban, 
a jeges tó nulla fokos
vízében mártózott 

– Ha valaki, akkor mi finnek igazán
tudunk örülni a magyarországi szép
napsütéses, nagyon meleg idõnek,

amiben nekünk az otthoni klímában
alig van részünk – jegyzi meg Esko
Sarajarvi. – Lapföldön van olyan tél,
amikor akár több héten át minusz
harminc fölé emelkedik a hõmérsék-
let, nem egyszer minusz negyvenes
napok  is ránk köszöntenek, aminek
már kimondásakor is beleborzadnak
az Európa közepén élõ emberek. Ez
már nekünk is ,akik ehhez az idõk fo-
lyamán hozzászoktunk, kellemetlenül
csípõs idõ.

– Ezt már csak hagyományos fatü-
zelésû finn szaunával lehet kibírni
– jegyzem meg.

– Így igaz. Szinte minden házban
ott van a hagyományos vagy mát az
elektromos fûtésû négy-öt személyes
szauna. Van aki mindennap használja,
én általában háromszor másfél órát
szaunázom egy héten, de amikor Szek-
szárdon vagyok, jobban ráérek, elõfor-
dul, hogy minden este begyújtok.

– Az öt-tízperces szünetekben egy
finn nem úgy frissít a szaunából kijõ-
ve, mint az más országokban, például
nálunk szokás.

– Mire gondol?
– Arra, hogy egy finn nem a hideg-

zuhany alá állva vagy kis csobbanó
medencében hûsít, hanem kimennek
a hóba, fagyba vagy éppen a közeli tó-
hoz, patakhoz, ahová egyébként is a
szaunát építették. Nálunk általában
heti egy -két alkalommal  kétszer, há-
romszor tíz perceket töltenek el a
rendszeresen szaunázó  emberek a
legalább nyolcvanfokos, vagy olykor
annál is nagyobb hõségben. Nem kell
annyira meleg, a finn házi szaunák-
ban hatvan foknál nincs több,
hoszabb idõt lehet eltölteni benne,
így lehet elérni kedvezõ változásokat a
szevezetben, a közérzetben

Esko természetesen a magyarorszá-
gi tartózkodása alatt is hódol ebbéli
szenvedélyének. No nem az uszodá-
ban, vagy másutt ahol még van ilyen
szolgáltatás a városban, hanem egé-
szen egyedi,mondhatni eredeti, a  ma-
gyarországi, borvidéki viszonyokra
adaptált módon, amiért már bezsebel-
te a szekszárdiaktól a dicséretet. Kinn
áll hivalkodó módon a szép-takaros pi-
henõháza udvarán egy jókora nagy
hordó, éppen egy hét és fél hektós.
Benne a fatüzelésû kályha, alul kialakí-
tott ülõhelyekkel. Feltalálta a hordósza-
unát, ahová látogatóit is meginvitálja.
A dolog annyira megtetszett a hordó
felhajtásában segédkezõ tanyaszom-
szédnak,az ismert szekszárdi borász
Fekete Mihálynak, hogy maga is vásá-
rolt egy ennél is nagyobb hordót – a
derék finn példáját követve.

Dr. Muth Lajos, a Balassa János Tolna
Megyei Kórház fõigazgatója kedd dél-
után a kultúrteremben tartott cukor-
betegek fórumán kiemelte: a cukorbe-
tegséget a specifikus, cukorbajjal
együtt járó szövõdményekkel, vala-
mint önmagával a savcukorbetegség-
gel írhatjuk le. Mint arra rámutatott, a
betegség szemészeti elváltozásokat, lá-
tásromlást, de a látás teljes elvesztését
is eredményezheti. Éppen ezért a sze-
mészorvos az, aki legkorábban kimu-
tathatja a cukorbajt! Ha már diabete-
sesként kell élni, igen fontos a jó anyag-
csere állapot, mely a hosszú távú szö-
võdményeket is képes megelõzni. A
fõigazgató is tapasztalja: azon betegek-
nél, akiket intenzíven kezelnek külön-
bözõ inzulinos készítményekkel, s fo-
lyamatosan ellenõrzik vércukorszint-
jüket, kimutathatóan lassabb ütemben
fejlõdnek a szemészeti szövõdmények.

Az anyagcsere (pl. zsíranyagcsere) tar-
tós rendben tartása, valamint a rend-
szeres szemészeti vizsgálatok döntõ
szerepet játszanak a baj kezelésében. A
veseelváltozás a másik jellemzõje e be-
tegségnek., amivel és más szövõdmé-
nyekkel kapcsolatban számos életmó-
di tanácsot sorolt. 

Dr. Muth Lajos elõadásán a kórház
aktuális helyzetére is kitért: mint
mondta, katasztrofális, hogy idén 62
milliárdot vontak el a kórházaktól,
melybõl a minisztérium csupán 4,5-
et, decemberben pedig 6 milliárd fo-
rintot ad vissza. Ez a tény a tavalyi ki-
látástalan év után még jobban sú-
lyosbítja a Tolna Megyei Kórház
helyzetét is, mely idén 70 millió fo-
rinttal kevesebbet kapott annál,
mint amennyi a normális betegellá-
táshoz szükséges lenne!

Gyimóthy Levente

Amit a cukorbajról tudni illik...

Hordószaunát épített nagybödõi birtokán
Már saját maga készíti a szekszárdi bort a lappföldi finn

Esko Sarajarvi és a szaunája

Zártkerti ingatlantulajdonosok részére!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot kíván benyúj-
tani a melioráció közösségi létesít-
ményeinek fejlesztéséhez, külterületi
vápás vízelvezetõk kialakításához. A
beadási határidõ 2009. november
30. A támogatás mértéke az elszá-
molható költségek 70 %-a és az Ön-
kormányzat a szükséges saját erõt -
részben - az érintett ingatlantulajdo-
nosok hozzájárulása segítségével kí-
vánja elõteremteni. Az Önkormány-
zat a pályázat és a hozzájárulás fel-
tételeinek ismertetése kapcsán LA-
KOSSÁGI FÓRUMOT tart. 

A lakossági fórum idõpontja és he-
lye: 2009. november 3. (kedd) 16.00
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatal I. emeleti konferen-
cia terem

Rendelkezésre állnak a Szûcs-szur-
dok, a Lisztes-völgyi vízlevezetõ, a Ko-
paszhegy II. vízlevezetõ, valamint a
Csötönyi-völgy I. ütem tervei, azon-
ban a lakossági fórumra nemcsak
ezen fejlesztési területek érintettjeit,
hanem további völgyekben ingatlan-
nal rendelkezõket is várunk.
A konferenciaterem helyigényének
korlátozottságára tekintettel lehetõ-
ség szerint az egyes völgyek közössé-
gei képviselõk útján vegyenek részt a
fórumon.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal
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Október 22-én lett volna 45 esz-

tendős a világklasszis kosaras,

Drazsen Petrovics, akinek a neve

sokakban emlékeket idéz, a fia-

talok pedig filmekből és a vissza-

emlékezésből ismerik. 

V.H.M.

Október 23-án Szekszárdon, a Sport-
csarnokban 16. alkalommal rendeztek
emléknapot a tragikus autóbalesetben
elhunyt jeles sportoló tiszteletére. A
nagysikerû rendezvény – amelyre bol-
dogan fogadták el a meghívást a zágrá-
bi sportolók is – fõszervezõje Harsányi
Mária, városunk ismert kosárlabda-
edzõje volt.

A sportcsarnokban óriási volt a
hangulat. A meccsek idején rendre
feltámadt a szurkolói kórus hanga,
persze hangos dobszóló és taps kísé-
retében. Izgalmas volt a férfi, valamint
a nõi a büntetõdobó és a tripladobó
verseny, remek mérkõzéseknek lehet-
tünk tanúi. Az Atomerõmû KSC és a
KK Zagreb serdülõinek meccsén
94:71-re mi gyõztünk. A csapatok leg-

jobb teljesítményt nyújtó lányait kér-
deztem. A Babits Általános iskola nyol-
cadik osztályosa, Szendei Bernadett
39²21 pontot szerzett, szóval reme-
kül dolgozott. Láthatóan el sem fáradt
különösebben. Mint mondta, szeret
kosarazni, de leginkább „Harsi” miatt

„nyomja”, mert nagyon kedveli az
edzõnõt.   

A 14 esztendõs Alma Draganovic' –
most 11 pontot dobott – öt éve kosa-
razik intenzíven. Mint mondta,
Drazsen a példaképe, s valamikor sze-
retne õ is kiemelkedõ teljesítményt

nyújtani. Majd így folytatta: – Elõször
vettem rész a nagy kosaras elõd em-
léknapján. Annyira jó érzés, hogy a
szekszárdiak ilyen határtalan szeretet-
tel emlékeznek rá. És egyáltalán, az it-
teniek sport iránti rajongása is nagy
öröm… Drazsent minden átlagos hor-
vát család ismeri, ma is gyakran emle-
getik, s nem csak sportolóként, ha-
nem emberi értékei miatt is tisztelet
övezi.  

A délutáni emlékmûsor is telitalá-
lat volt. A sportoló fiatalok valóság-
gal elképedve nézték Drazsen
Petrovics életérõl, pályafutásáról ké-
szült filmet, amit Harsányi Mária
évekkel ezelõtt kapott Drazsen édes-
anyjától, Biserka asszonytól. „Harsi”
megemlítette, hogy a következõ évi
emléknapra elhívják Biserkát is.
Mégpedig személyesen, ugyanis de-
cember 10-én ismét ellátogatnak
Zágrábba egy meccsre, ugyanakkor
megkoszorúzzák Drazsen Petrovics
sírját, ismét körbejárják a múzeu-
mát. Este pedig megnézik a
Petrovics Csarnokban a Cibona-
Barcelona Euroliga meccset. 

A felejthetetlen Drazsen Petrovicsra (1964-1993) emlékeztek

Harsányi Mária Drazsen Petrovics erekjékkel

Jó volt újra találkozni
„Most visszatért a hálás vén diák...” „Visszahoztak

álmaink édes emlékezés...”
Lázas igyekezettel, korukat meghazudtoló gyors

léptekkel érkeztek, az akkor nevezett Közgazdasági
Technikum „Kerista" öregdiákjai a 7. alkalommal
szervezett 45 éves érettségi találkozóra szeptember
19-én. Jövõre lesz 50 éve, hogy az 1946-os generáció
két osztályközössége az 1960/61. iskolai tanévben
megkezdte tanulmányait, majd 1964-ben ballagott és
érettségizett.

Budapestrõl, Kaposvárról, Pákáról, de a környezõ
településekrõl és természetesen Szekszárdról egy-
aránt megérkeztek diáktársaink, tovább erõsítve
mindazt újra, ami összeköt mindnyájunkat a jóbaráti
emlékezéstõl fûtött, még mindig tartó diáktársi ösz-
szetartozás nemes érzése.

A csengõszó hallatára az osztályterembe vonul-
tunk, ahol a szervezõktõl emléklapot és ajándékcso-
magot vehettünk át, közben énekeltük a Ballag már a
vén diák c. örök melódiát. Minden alkalommal az in-
tézmény ma már nyugdíjas igazgatónõje szívélyes
köszöntõjének örülhettünk. Az igazgatóhelyettes üd-
vözlése tette továbbra is ünnepélyessé találkozónkat,
általa bepillantást nyertünk az iskola jelenébe is. Az
osztályfõnöki órán felidéztük a régmúlt emlékeit, be-
számoltunk családi életünkrõl, néhányan még ma is
aktív dolgozók, továbbá megemlítettük, hogy gyer-
mekeink közül többen itt végeztek.

Máig is büszkék vagyunk, hogy országos hírû és
rangú, 1954-ben alapított SZÖVOSZ-iskolába jártunk.
Az iskola célja az volt, hogy a szövetkezeti kereskede-
lem részére képezzenek jó szakembereket. Az egész
Dunántúl területérõl írattak be tanulókat, nehéz volt
ide bekerülni.

Városunk egyik patinás borpincéjében borkóstoló
és pinceköszöntõ volt, ugyanott a hangulatos étte-
remben finom ebéd zárta a késõ délutánig tartó lelki
feltöltõdést jelentõ örömteli együttlétet.  

Klézli Erzsébet öregdiák

2009. NOVEMBER 2 - 6.

Garay János Gimnázium díszterme:
Nyitó rendezvény

2009. NOVEMBER 2.

12.20: Igazgatói köszöntõ
Megnyitó 
A rendezvényt megnyitja: 
Dr. Haag Éva alpolgármester
12.30: Bemutatkozik A Természet Világa folyóirat 
Elõadó: Staar Gyula fõszerkesztõ 
Both Elõd csillagász-ûrkutató
13.30: Tanulói prezentáció
Bencze Krisztina - Visontai Flóra (11. C)
Légköroptikai jelenségek

2009. NOVEMBER 3.

12.20: Szex-szerelem-
házasság a biológiában
Elõadó: Pápai János 
tanár, Garay János
Gimnázium
13.15: Tanulói prezentáció
Szemes Bence (11. A): A
vitorlázás fizikája

2009. NOVEMBER 4.

12.20: Láthatatlan
ellenségeink, a vírusok
Elõadó: Dr. Cseh Judit
belgyógyász, infektológus
13.05: Diákkutató csoportok
munkájának bemutatás:
Fauszt Alexandra (12. C):
Izolátumdinamikai
vizsgálatok a Szekszárdi-
dombságban

Árvai Levente, Keller Kristóf (11. A): Okosak-e a
patkányok ?
Ács Boróka (11. A): A biológiai védekezés
kockázatai, aHarlekinkatica

2009. NOVEMBER 5.

9.30 - 12.30: Nyelvészeti elõadások
1. Kazinczy Ferenc, az irodalmár nyelvújító

Elõadó: Heilmann József
tanár, Garay János Gimnázium

2. Örökös nyelvújítás
Elõadó: Dr. Nagy Levente Péter

a MANYSZI irodavezetõje
a Magyar Szemiotikai Társaság titkára

3. A nyelvi humor
Elõadó: Dr. Daczi Margit 

ny. fõiskolai adjunktus PTE
IGYFK
4. Társalgáselemzés és
anyanyelvtanítás

Elõadó: Dr. Boronkai Dóra
fõigazgató-helyettes       PTE
IGYFK

2009. NOVEMBER 6.

12.20: Tanulói prezentációk:
Hosszú Krisztina (11. D): A királyi
kancelláriától Medvevárig - Janus
Pannonius a pécsi püspökBarsi
Kata (11. D): Janus Pannonius
munkássága Mátyás király és a
török konfliktusa alapján
1310: Tolna megyei történetek
1848-49-bõl
Elõadó: Dr. Töttõs Gábor
fõiskolai docens, helytörténész,
PTE IGYFK

Tudomány hete rendezvénysorozat
Garay János Gimnázium
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2001-ben fejeződött be a bony-

hádi evangélikus templom tata-

rozása, ével korábban pedig fel-

szentelésének kétszázadik évfor-

dulójára emlékeztek. 

Lakatos Orsolya

Ez az alkalom adta az ötletet
Krähling Dánielnek, hogy koncertet
szervezzen. Õ a bonyhádi evangéli-
kus lelkész s a Szekszárdi Madrigálkó-
rus tagja. A kórus, Jobbágy Valér kar-
nagy lelkesedése folytán is, adott volt
a hangversenyhez. A lelkész úr sógora
Boros András – aki mérnök, s egyben
kitûnõ oboista – a Mûegyetem Zene-
karában játszik, így az együttes tagjai-
ból alakult kamarazenekar is öröm-
mel vállalta a fellépést a közös siker ér-
dekében.

A 21. kantáta volt mûsoron akkor, s
azóta minden évben másik hármat hall-
hatott a közönség a megszépült evan-
gélikus templomban. A kezdeménye-
zés hagyományt teremtett: október 18-
án már kilencedik alkalommal csendül-
tek fel Bach mûvei Bonyhádon.

A 33., Allein zu dir, Herr Jesu Christ
kezdetû kantáta alapja Konrad Huber
(1507-1577) strassburgi reformátor
éneke, amelyet egy, a korálhoz csatla-
kozó Nürnbergben írt strófa zár. Elõ-
ször 1724. szeptember 3-án, Szenthá-
romság ünnepe után a 13. vasárnap
adták elõ. A 150-es, Nach dir, Herr,
verlanget mich kezdetû mû eredeti
kézirata nem maradt fenn, sokan vitat-
ják, hogy Bach írta-e. Nem állapítható
meg, milyen alkalomra, de feltételez-
hetõen 1708-09 körül Weimarban ké-
szült. Végül a 12., Weinen, Klagen,
Sorgen, Zagen kantáta 1714. április 22-
én Jubilate (húsvét után a 3.) vasárnap
hangzott el elõször Weimarban, 10 év
múlva Lipcsében is elõadták. A vasár-
nap evangéliuma Jézus búcsúbeszédé-
bõl: „…ti sírni és jajgatni fogtok, a világ
pedig örül… de szomorúságotok
örömre változik”.

A koncerten remek szólisták éne-
keltek: Jani Gabriella-szoprán, Laczák
Boglárka-alt, Honinger László-tenor,
Klézli János-basszus. A continuot
Lozsányi Tamás játszotta, vezényelt:
Jobbágy Valér.

Bach kantátái Bonyhádon

„Egykori kedves barátunk, sokunk
mentora, László Ibolya költõ, újságíró
a napokban lenne 80 éves. Emlékez-
zünk rá, mint emberre és elevenítsük
fel a hozzá fûzõdõ emlékeinket.” – szólt
Kubanek Miklós szervezõnek és a szer-
da délutáni összejövetel moderátorá-
nak meghívója. Miklós nem tévedett,
minden pontosan úgy történt, mint azt
invitálásában írta.

A hûvös idõ ellenére is szép szám-
mal jöttek össze a barátok és tiszte-
lõk László Ibolya volt lakhelyének, a
Széchenyi utcai épület bejáratánál, s
megkoszorúzták az emléktáblát. Az

Illyés Gyula Megyei Könyvtár volt, il-
letve jelenlegi igazgatója, Elekes
Eduárdné és Liephauser János emlé-
kezett és emlékeztetett Ibolyára. Utá-
na a társaság tagjai a könyvtárba vo-
nultak, ahol néhány percet töltöttek
Ibolya bútoraival és személyes tár-
gyaival berendezett emlékszobában.
Ezt követõen a tárgyalóban video-
filmet vetítettek László Ibolyáról és
hanganyag segítségével idézték föl
néhány megnyilvánulását. Természe-
tesen közremûködtek Ibolya kis ked-
vencei, a „Tücskök” is. 

- h -

László Ibolya most lenne nyolcvan éves

Valami gond volt minap a kocsim-
mal. Mikor indultam, visított az

ékszíj. Pár napig hallgattam, aztán el-
vittem az ismerõs szerelõhöz. Megiga-
zította, majd nézte hosszan a járó mo-
tort, s kibökte: jobb lenne ezt jobban
megnézni.
Jön a tél, villant agyamba, még csak az
kéne, hogy a mínuszokban, havas
úton elakadjak valahol. Meg, az idõ is
kellemes volt, a nap sütött – nem is tu-
dom, mikor volt októberben ilyen nyá-
rias délután –, s ráadásul – ritka pilla-
nat – nem is kellett sehova mennem,
hát otthagytam a szekeret, s elindultan
haza gyalog. Már megtettem pár száz
métert, mikor rádöbbentem, gyalogol-
ni jó. Nézhetem az embereket, a háza-
kat, amik máskor csak felvillanó ké-
pek, most észreveszem, hogy itt-ott po-

tyog a vakolat. Találkozom ismerõsök-
kel, akikkel régen beszéltem. Figyelem
a füvet, meg, hogy mennyi csikk van a
járda szélén, megmosolygom a kis-
lányt, aki hala-dásra noszogatja a fák
tövét vizsgálgató kutyusát. Belegázolok
az út menti avarba, s látom, a libbenõ
szellõre hogy köszön el az ágtól a sár-
guló levél.

E gy régi emlék villan eszembe. Kez-
dõ újdondász koromban a me-

gyei lapnál Pálkovács Jenõ, a már ré-
gen nincs fõnököm mondta egy ilyen
õszi napon: menjünk ki a Gemencbe.
Elindultunk, persze kocsi-val, aztán az
erdõ szélén rám szólt, na most szépen

állj meg, és innen gyalog. Már majd-
nem replikáztam, de hát a Bóni fok
még vagy négy kilométer. Aztán eszem-
be jutott, gyalogoltam én ennél sokkal
többet is.

É s ahogy elindultunk, látni kezd-
tem. Hogy ott, benn a fák közt egy

vaddisznó csörtet. Aztán jöttek mada-
rak, gólya, gém, meg mit tu-dom mik,
és csak bámultam. Odébb, az Árvíz-ka-
pun túl két õzike ke-reste a kerítésen a
rést, hogy a szántóföldrõl befuthasson
a fák közé. És a virágok. Nem gyõztem
betelni a rég ugyan sokszor látott, de
most az emlékezés ködébõl a valóság-
ba szökkent képpel.

Jenõ mondta, mikor lelkesedtem, ne
mondd, írd majd le. 
Most szeretném megkeresni azt a régi-
régi riportot, hogy kicsit büszke legyek
magamra. Bár, tán nem is én írtam,
hanem az erdõ, ami akkor nem elro-
hanó fák sora volt, hanem a megeleve-
nedett, élõ termé-szet, a felfedezett cso-
da. Az diktálta a mondatokat.

M ost viszont az utcát róttam. És
élveztem, hogy gyalogolok.

Mert, bizony ebben a rohanásban csak
be a kocsiba, el valahová, aztán vissza,
majd újra négy keréken. Pedig - s ezt
szeretném fejébe suly-kolni minden
hozzám hasonló lóti-futi rohanónak –
gyalogolni, nyitott szemmel gyalogolni,
s közben látni, jó. Nagyon jó.

- Szepesi -

Séta
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Kaczián János

a Tolna Megyei „Egyed Antal” Honismereti Egyesület elnöke és Dr.

Gesztesi Enikő az egyesület titkára. Találkozásunk apropója a kegye-

let, az emlékezés, a Halottak napja.

Egy férfi:
Kaczián János

Egy nõ: 
Dr. Gesztesi Enikõ

– Mint népmûvelõ-levéltárosnak
szívügye nemcsak a régi, híres ér-
tékes emberek életének kutatása,
hanem elmúlásuk után emlékük
megõrzése az utókor számára…

– A honismereti mozgalom kiváló-
an alkalmas arra, hogy az ember elmé-
lyedjen a múlt korok történéseiben, is-
mereteket gyûjtsön érdekes épületek-
rõl, hajdan volt fontos eseményekrõl,
de a legérdekesebb valóban az emberi
sorsok kutatása. Ezek a honismereti
mozgalom nemes feladatai.

– Kegyelet! E napokban, a legtöbb-
ször elhangzó szó. Mit jelent Ön-
nek?

– Ilyenkor Mindenszentek, Halot-
tak napja körüli idõben, a csendes
emberek sírkereszthazájában jut vi-
rág és gyertya a családtagok sírjára,-
mindenkinek volt valakije. Ha az én
családom már elmentjeire gondolok,
Szekszárdon nyugszanak szüleim és
három testvérem. A kegyelet szá-
momra nem csupán honismereti hí-
vó szó, hanem személyes kötõdés. A
helyi temetõket járva olyan síremlé-
kek találhatók, ahol élõ leszármazott
már nem gyújthat gyertyát. Gondolok
itt háborúk, forradalmak névtelen,
vagy nevesített hõseire és áldozataira.
A Honismereti Egyesület felkereste
Garay Antal '48-as honvéd fõhadnagy
szobrát, a „szürkenénék” síremlékét,
akik egész életüket a betegek gyógyí-
tásának szentelték, és más sírokat is.
Úgy gondolom, így teljes a kegyelet,- a
már elhunytak felé irányuló tisztelet
és szeretet megnyilvánulása a hátra-
maradottak, az utókor részérõl, emlé-
kük megõrzésének és érdemeik meg-
becsülésének szándékával. 

– A X. Honismereti találkozónak
szeptemberben Bogyiszlón a Ke-
gyelet volt a témaköre…

– A jobbnál jobb elõadások után
mennyi gyönyörû példát láttunk az
ottani temetõben arra, hogy egy kis
falu földmûves embere miként gyá-
szolta elvesztett fiát, hitvesét, szüleit!
Hadd idézzek egyet: „Állj meg a kert-
ben sétáló, a sírkövet vizsgáló, állj
meg itten nézed e követ, kirõl szól ez
emlékezet. B.T. volt a nevem, 18 évet
éltem. Március 10-én a 31-es tüzérek-
hez bevonultam, április 10-én elpusz-

tultam. Jöttem volna 1 hónapi szabad-
ságra, ültem a Zrínyi hajóra a magam
vesztére, mely velünk elsüllyedt. Nem
volt mentõcsónak és nem volt mentõ
kéz, csak az úr angyala lelkem vinni
kész…elindulva utamra tesznek hideg
sírba….meghalt 1917….” 

– Ezen a találkozón áldozatos és
önkéntes kutató és konkrét sírgon-
dozó munkájukról is beszéltek a
találkozó résztvevõi…

– Nem kell ahhoz Halottak napja,
hogy emléket állítsunk az arra érde-
meseknek, számos más idõben és for-
mában is megemlékezhetünk róluk.
A HE. kész az együttmûködésre az ön-
kormányzatokkal és civil szervezetek-
kel egyaránt. Ilyen lehetõség: az em-
léktábla, síremlék helyreállítása, tanul-
mánykötet megjelenésének támoga-
tása stb.  

– A szép és magasztos gondolatok
után hobbyról, szabadidõrõl kér-
dezni alig tartom ildomosnak…

– Szerencsés vagyok, mert olvasó
kedvem, temetõket kutató sétáim,
honismereti munkám sok szállal kö-
tõdik családi kedvteléseinkhez, kirán-
dulásainkhoz.  

– Tanulmányaid és munkásságod
predesztináltak arra, hogy a Honis-
mereti Egyesület egyik vezetõje legyél?  

– Két egyetemen szereztem diplomát
- JATE, ELTE - történelem - latin, illetve
ógörög szakon. A Garay gimnáziumban
jelenleg latint, történelmet, filozófiát és
társadalomismeretet tanítok. A JATE
klasszika-filológia tanszékén pedig óra-
adó vagyok, illetve PHD képzésbe fog-
tam az ELTE -n. Görög történetírásból
doktoráltam, elõadásokat tartok, latin
nyelvû emelt szintû vizsgákon elnökö-
lök, szakértõi feladatokat látok el, tan-
könyveket, szakkönyveket bírálok, s pub-
likálok is, valamint igyekszem sok idõt
tölteni a tanítványaimmal. A Honismere-
ti Egyesületbe 1993-ben kapcsolódtam
be, amikor is megválasztottak a történe-
lem munkaközösség vezetõjének. 

– Másfél évtized távlatából milyen-
nek látod az egyesület tevékenységét?

– Ez a tevékenység összefogást, csapat-
munkát igényel. Kollégáimmal együtt
rendszeresen szerveztünk kiránduláso-
kat, Tolna megye nevezetes tájaival is-
mertettük meg diákjainkat, évfordulók-
hoz kapcsolódóan. Ez év tavaszán válasz-
tott az egyesület titkárává, ami számomra
nagy felelõsség, ugyanakkor nagy meg-

tiszteltetés is, s most ötleteimmel, energi-
áimmal segítem elnökünk munkáját. 

– Az emlékezés hogy kapcsolódik a
honismereti tevékenységhez?

– Szorosan. A kegyelet tiszteletet és
szeretet jelöl: tisztelet az elhunyt tevé-
kenysége, élete iránt szeretetet a szemé-
lyisége, az értünk végzett fáradozásai mi-
att. Minden év október végén, novem-
ber elsõ napjaiban felkeressük szerette-
inket, gyertyákat, mécseseket gyújtunk,
megtisztítjuk, rendbe rakjuk, majd feldí-
szítjük sírjukat, egyénileg, vagy csalá-
dunk körében megemlékezünk halotta-
inkról. Pedagógusként nagyon fontos-
nak tartom, hogy az õsök tiszteletére ne-
veljük tanítványainkat, felkeressük isko-
lánk névadójának, egykori tanárainak
sírját, tanárként beszéljünk a tudomá-
nyok, a kultúra, területén az elmúlt idõ-
szakban elhunyt nevezetes személyek-
rõl. Fontosnak tartom, hogy osztályfõ-
nökként beszéljünk a temetkezési szo-
kások kialakulásáról, azok mai megnyil-
vánulási formáiról. A legfontosabb fel-
adat viszont a családokra hárul: kötele-
sek gyermekeiket arra nevelni, hogy ne
csak mindenszentek és halottak napján
járjanak a temetõbe, hanem év közben
is rendszeresen. Véleményem szerint ez
kultúráltságunk fokmérõje is. 

– A Halottak napját hogy éled meg?
– Elgondolkodom az ember múlan-

dóságáról, azon, hogy én eleget tettem-
e a családomban, és mint a Honismere-
ti Egyesület titkára a kegyeleti tevékeny-
ség szerteágazó feladatkörében. Bejá-
rom szeretteim sírjait, s mindig megha-
tódottság tölt el látva, hogy esténként
milyen gyönyörûen világítanak a gyer-
tyák a temetõben, s örömmel látom,
hogy a pici gyerekektõl a nagyszülõkig
csendben állnak a családtagok a sírok
körül, miközben mécsesek fénye vilá-
gítja meg arcukat. Ezek a napok - bár-
mennyire is szomorúak - mégis a csalá-
dok összetartozását szimbolizálják.

– Szerencsés vagy, mert a szüleid
még Veled vannak…

– Az egész családom Szekszárdon
él, napi kapcsolatban vagyunk. Sok
idõt töltünk együtt… A maradék sza-
badidõmet utazással, baráti beszélge-
tésekkel, olvasással és a publikációim
készítésével töltöm.

SAS ERZSÉBET ROVATA

„Állj meg itten, nézd e követ, kirõl szól ez emlékezet…”



A lig akad mai tudatunkban két do-
log, ami távolabb esnék egymás-

tól. „Napszámosnak lenni a földön jobb,
mint valamennyi árnyékon uralkodni”
– mondja Odüsszeusz az alvilágban, Ho-
mérosz eposzában, s a ma embere is ha-
sonlóképpen vélekedik. De ez nem volt
így mindig és mindenütt.

Ozirisz, a meghaló-feltámadó egyip-
tomi isten az emberek jótevõje. A gö-
rögöknél az Ókori lexikon szerint
csak a szegényebbeket temették ko-
porsóba, a gazdagabbakat elhamvasz-
tották, s a máglyát borral oltották el. A
sírba lámpát, tükröt, ékszereket, illat-
szereket, edényeket sõt élelmiszere-
ket is tettek. A sírfeliraton a halott ne-
ve és hazája mellett nevezetes tettei,
az élõknek szóló intés olvasható -
gyakran verses formában. Ebbõl fejlõ-
dött ki az epigramma sokszor humo-
ros tartalma is. „Kész epebaj minden
nõ, két jó percet okoz csak: / egyet a
nászlepedõn, egyet a gyásztemetõn” –
hangzik az egyik Babits fordításá-
ban… 

Boldogult Németh István evangéli-
kus lelkész szelíd mosollyal fi-
gyelmeztetett: fordítva is megesett
hasonló, ahogy arra tanú Petõfi kis
ver-se, Az özvegy..., amelyet Pista bá-
tyánk ugyan egészében nem idézett,
de mi megtehetjük: „Az özvegy gyász-
ba öltözék; / Kedves férjét eltemeték.
/ Õ gyászruhát ölt a meghalt után! - /
Jó asszony, ez egyet föl se vedd, / Vagy
végy föl többet... hisz ez egy ruhán /
Keresztülcsillog titkos örömed.”

Maga a temetés sem mindig a mai-
hoz volt hasonló. Libitina, õsrégi itáli-
ai istennõ eredetileg „a kertek, szõlõk
és a szüret istene”, „azonban az írók
révén lett a halálé és halottaké”. Más-
részt a halottas menetben „legelöl a
zenészek, utánok énekelve a sirató
asszonyok, és a mimusok, kik épp
úgy, mint a gyõzelmi menetnél, ma-

guknak mindenféle tréfát megenged-
hettek.” Etruriában a gladiátorok küz-
delme kapcsolódott a halottak tisztele-
téhez: a halott sírján folyt le,
Tertullianus szerint az emberáldoza-
tot helyettesítette.

Szekszárdon az egyik ma is élõ jeles
borászcsalád õse a XIX. században
elõírta: senki ne sírjon, hanem ked-
venc nótáit énekeljék, s hogy ez köny-
nyebben menjen, még azt is megjelöl-
te végakaratában, melyik cigányzene-
kar játsszon. Volt idõ azonban, mikor
más is mosolyt fakasztott. A temetõ
kapujának humora címmel a
Tolnavármegye 1900. július 22-én
megírta: „Egy legutóbb végbement te-
metés alkalmából figyelmünket egy
kétszínû kapu hívta fel. A farácsos ka-
pu egyik felét ezelõtt mintegy két év-
vel feketére befestették, a másik felét

pedig be nem festették, és így a csön-
des, nyugalmas, lombos fákkal öve-
zett régi ev. ref. temetõ bejárata - két-
színû, melyre jó volna rápazarolni egy
kis festéket, hogy egyszínû legyen.”

Azt gondolhatnánk, a világ apró dol-
gaitól elemelkedett filozófusok-tól bi-
zonyosan idegen volt a temetõi humor.
Korántsem, s erre legszebb példa ép-
pen a Babits Mihály fordította Kant-
mû, Az örök béke nyitó képe. „Az örök
békéhez: ez a szatirikus fölírás egy hol-
landus fogadónak a cégtábláján olvas-
ható, – amelyre egy temetõt festettek.
Kinek szól ez a szatíra? Az emberiség-
nek általában? Vagy különösen az ál-
lamfõknek, akik a háborúval nem tud-
nak betelni? Vagy épp talán a filozófu-
soknak, akik álmodják ezt az édes ál-
mot? Ne feszegessük ezt.” Talán mi se…

Lanius Excubitor

Gyász és humor
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ÓDON DERÛ 241.
Ódon időben

NOVEMBER 2-ÁN 130 éve, 1879-
ben Séner Ferenc méltatta
Fraknói Vilmos A szegzárdi apát-
ság története címû, ekkor kiadott
munkát.

NOVEMBER 3-ÁN 120 éve, 1889-
ben a Tolnamegyei Közlöny kó-
bor cigá-nyok ellen tervezett
rendszabályában megtiltotta volna
a ló és kocsi tartá-sát.

NOVEMBER 4-ÉN 80 éve, 1929-
ben 1274 írás közül Belházy Ernõ
gimnázi-um tanárunk Az adó címû
novellája nyerte a Nemzeti Ujság
országos pá-lyázatát.

NOVEMBER 5-ÉN 110 éve, 1899-
ben Etl József mérnök, a Csörge-
tó bérlõje fölajánlotta: bevezeti a
helységbe a villanyt.

NOVEMBER 6-ÁN 105 éve, 1904-
ben Dianovich Roko világhírû dal-
mát gya-logló járt itt. 

NOVEMBER 7-ÉN 100 éve, 1909-
ben a keselyûsi holtágat 100 gõ-
zös és 400 hajó téli menedékéül
ajánlották.

NOVEMBER 8-ÁN 195 éve
1814-ben szülöttünk, Déry 
István fordításában volt Körner
Hedvig, a bandita mátka, avagy
a háladatosság példája címû
drámájának honi õsbemutatója.
160 éve, 1849-ben Bezerédj
István képvi-selõnk önként 
jelentkezett a császári hatósá-
goknál.

Szentek legyetek, 
mert én, az Úr, szent vagyok !

(Lev 20,26)

Mindenszentek ünnepe, mindenkinek hivõnek, hi-
tetlennek egyaránt a temetõt jutatja eszébe. Igen
ilyenkor odamegyünk, sírt díszíteni gyertyát égetni,
emlékezni és imádkozni. A sír díszítés, a gyertya-
égetés és az emlékezés a hitetlen embereknél is
meg van, náluk de náluk pont a lényeg hiányzik az
imádság.
Mi keresztények és hivõ emberek Mindenszentek-
kor és Halottak napján nem olyanokra emlékezünk,
akik voltak. Mi hisszük, hogy olyanokra gondolunk,
akik vannak.
Ma Mindenszentek napján azokra gondolunk, akik
a mennyben vannak Istennél, tehát szentek. Vagy,
mert tökéletessé váltak haláluk percéig, vagy, mert
a tisztítótûzben már tökéletessé alakultak. Tehát
nem értük, hanem hozzájuk, közbenjárásukért kell
imádkozni.
Ma azokra a névtelen szentekre emlékezünk, akik
szent életet élnek, akik példaként állhatnának minden-
ki elõtt, de nem ismert az õ életük, az õ áldozatuk.

Ezekre, a névtelen szentekre emlékezünk ma, akiket
a szürke hétköznapok tettek szentté, akik a maguk
helyén és állapotában váltak alkalmassá az üdvösség-
re azáltal, hogy tették Isten akaratát, tették a dolgukat.
Szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok ! 
Mit jelentenek ezek a szavak? Azt, hogy érjünk meg
a mennyországra. Az életszentség nem egyesek ki-
váltsága, hanem mindenkit erre hiv. az Isten, sõt
mindenkinek ezt parancsolja.
Hogy a gyakorlatban mit jelent szentté lenni, talán
úgy lehetne megfogalmazni: légy olyan, amilyennek
kívánod az embereket.
Tehát légy jóságos, türelmes, szelid, megbocsátó,
megértõ, együttérzõ, önzetlen, õszinte tapintatos
és lehetne még tovább folytatni, hogy általában mit
szoktunk mi elvárni az emberektõl, hogy milynek le-
gyenek velünk szemben. Persze nem az a szent,
akiknek ezek a tulajdonságai vele születet tulajdon-
ságai, akik természetébõl adódóan ilyen jók. Az
ember nem születik szentté, hanem  szentté  válhat.
Mindenszentek délutánján és másnap már a halot-
takra emlékezünk, azokra kiknek a sorsában nem

vagyunk biztosak, akik esetleg a tisztítótûzben
szenvednek és a mi segítségünkre várnak. Õk is
szentek lesznek, és hogy minél hamarabb meg-
szabaduljanak az idegtartó büntetéstõl, ezért imád-
kozunk értük és misézünk lelki üdvösségükért.
Mert az érdemszerzés ideje a földi élettel és a ha-
lállal végtér az érdemszerzés. Ezért segíthetünk mi
rajtuk. Ez az a bizonyos szentek közössége, amit
imádkozunk a Hiszekegyben, mi segíthetünk raj-
tuk, és akik már eljutottak az üdvösségre, azok köz-
benjárhatnak értünk.
És ott van sajnos azok, akik földi életükben egyálta-
lán nem is törekedtek arra, hogy jobbá legyenek,
hogy szeressék Istent és embertársaikat, akik csak
önmaguknak éltek és megátalkodottak a rosszban,
akik nem akartak Isten mellett dönteni. Rajtuk nem
tudunk segíteni, az õ sorsuk figyelmeztetés lehet
számunkra, hogy így ne akarjunk élni.
Mindenszentek ünnepén köszönjük meg Istennek
névtelen, ismeretlen szentjeinket és azzal az elhatá-
rozással emlékezzünk rájuk, hogy nemcsak ünne-
pelni akarjuk õket, hanem követni is fogjuk õket a
szürke hétköznapjaink során. Ámen.  

Bacsmai László
plébános

ÖRÖMHÍR

Ítéletidõ (Pap az akasztani vitt elítélthez: - Neked, fiam, jó, te itt maradsz. De

nekem még vissza is köll mennem ebben a cudar idõben.) Jeney Jenõ rajza
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A rejtvény megfejtését 2008. november 11-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Október 19-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Most hazug koszorúk láncait ne tûrje” (Petõfi koszorúi).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Auth Krisztina, Kerámia u. 87. és Lóki Adrienn, Béri B. Á. u.
47. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Elég csak kimondanom, vagy leírnom ezt a szót
ahhoz, hogy önkéntelenül is szomorú legyek.

Tudom, nem a szó, vagy ennek a hónapnak a hibá-
ja az, hogy ilyen hatással van rám, hanem az elke-
rülhetetlen betegségeknek, haláleseteknek, váratlan
tragédiáknak a következménye az, hogy kiráz a hi-
deg, ha csak ezt a szót meghallom. Pedig van az
úgy, hogy a november nagyon szép és elbájoló is
tud lenni, ahogy a nap idõrõl idõre bearanyozza
sugaraival a hervadásában, lombhullásával is fes-
tõien gyönyörû tájat. Mivel rövid idõn belül túl sok
temetésre kellett elmennem az utóbbi pár évben,
majdnem minden rokonomat, barátomat elveszít-
ve, én minden erõmmel azon vagyok, hogy a no-
vembernek mégis csak a szebbik arca rögzüljön
bennem, mert rájuk emlékezve nem szabad szomo-
rúnak lennem, mert szomorúságom könnyen part-
talanná válhat. 

S zóval, igyekszem, de nem mindig sikerül, jó-
kedvûnek látszani, szinte kényszerítem ma-

gam, hogy jókedvem legyen, és idõnként nem is ha-
szontalan ez a fáradozásom. Túl kell élni a rosszat,
ki kell tudni várni a dolgok jobbra fordulását, erre
biztatom magam és buzdítok mindenkit. Persze,
könnyû mondani bármit is, ahogy mondani szok-
ták, jó tanácsokkal van teli a padlás. Így is van, az
üresen csengõ szavak semmit sem érnek, tettekre
van szükség. Olyan tettekre gondolok, amelyek
minden szónál ékesebben bizonyítják jó szándéka-
inkat, jobbítani szándékozó akaratunkat, esetleg
együttérzésünket, amellyel legalább egy bánatos
arcról el tudjuk tüntetni a könnyeket.

M ondhatnék példákat, adhatnék tanácsokat,
de nem teszem, mivel tudja azt mindenki

magától is, hogy melyek azok a cselekedetek, ame-
lyek hasznára válnak az egyénnek is és az egész kö-
zösségnek is. Már csak azért is így kell cselekedni,
mert az én hasznom is nagyobb és tisztességesebb
is, ha azzal, amit teszek vagy csinálok, másoknak is
használok.
(Itt, agyam frissítése céljából az írást kis idõre abba-
hagytam, kimentem az erkélyre kicsit nézelõdni.
Pár percig néztem, nézegettem a sokszínû napsü-
tötte tájat, aztán az órámra néztem, az idõ sürget,
visszaültem az írógép elé.) Mit is mondhatnék még?
Úgy érzem, van remény, néztem az õszi tájat és mo-
solyogtak rám a lombjukat, leveleiket hullató fák és
bokrok, és ez engem is jókedvre derített... Minden
jót kívánok mindenkinek.

Bálint György Lajos



Nagy az öröm az újjáéledni látszó

szekszárdi amatőr ökölvívásban.

A különböző kupákról, tornákról

elhozott helyezések elsősorban

nekik, önmaguknak adnak visz-

szaigazolást: jó úton járnak, ér-

demes tovább dolgozni azokkal a

többnyire újoncokkal, akikkel fél

éve ismertette meg Török István

a sportág alapjait. 

Bálint György

Itt van ez a szedresi srác, Horváth
György, aki már korosztálya, a junio-
rok között az országos bajnokságon is
ringbe lépett, és egyik meglepetés
szerzõvé vált a 48 kg-os súlycsoport-
ban. Harcos erényeket csillogtatva, bá-
tor, jó ritmusérzékû ökölvívással, a de-
breceiniek bajnoki címvédõje tudta
csak megállítani egy nagyon szoros
meccs után Gyurit az elõdöntõben, így
élete elsõ bajnokságáról mindjárt egy
bronzéremmel távozott.

Ennek ott a helyszínen nem igazán
tudott örülni, mert nagyon vágyott a
döntõre, az aranymeccsre, ami nem
csak edzõje elmondása szerint volt
benne a fiúban. Ezt az a különdíj is je-
lezte, amit elnyert: a legharcosabb
ökölvívó díjat neki ítélték oda. A szö-
vetség szekszárdi kötõdésû elnöke,
dr. Csötönyi Sándor is közelebb húzó-
dott a ringhez, meghallván, hogy itt
bontogatja szárnyait egyik földije. El-
ismerésének jeléül meg is ajándékoz-
ta  a srácot pluszban a szövetségi köz-
ponti kontingensébõl egy szép boksz-
kesztyûs  pólóval, aminek az intézet-
ben  nevelkedõ fiú nagyon örült, nagy
becsben tartva sokszor hordja.

– Fölfigyelt rá a junior kapitány, Far-
kas László is, jelezte: úgy dolgozzunk,

hogy bármikor jöhet, a nemzeti válo-
gatottba való meghívó - jegyezte meg
Török István, akitõl megtudtuk,  mint-
egy tizenöt év telt el azóta, hogy Ha-
lász Gábor, az Unio Box Team Szek-
szárd jelenleg a felnõtt korúakkal dol-
gozó edzõje, kollegája érmet szerzett a
szekszárdi ökölvívásnak.

– Gondolom visszapörgetted jó né-
hányszor a fejedben a debreceni
bajnoki címvédõ elleni meccset -
szólítjuk meg a kis vagány külsejû
csibészes tekintetû Gyurikát, aki-
re már felnéznek a társak az edzõ-
teremben.

– Igen, de végül mindig szomorú
vagyok, mert engem is nyugodtan ki-

hozhattak volna 3-2-vel gyõztesnek,
de elfogadom, hogy így döntöttek,
legközelebb már másként lehet.

– Hogy kerültél a boxba?
– Verekedõs gyerekként az egyik

barátom javasolta, próbáljam ki ma-
gam az ökölvívásban, így elmentem a
toborzóra.

– Mit sajátítottál már el a sportág
technikájából, ami újabb sikere-
kig, a nagy tornagyõzelemig, a baj-
noki címekig vezethet el?

– A két balegyenes jobbegyenes,
balfelütés fejre, rá egy horog duplán.

– Hûha, ilyen összetett kombináci-

ókat, a nagyoktól sem lát az ember.
– Meg lehet csinálni, nem annyira

ördöngõs dolog.

– Mivel lehet meglepni a kis Hor-
váthot?

– Sajnos néha a legegyszerûbb dol-
gokkal is, mert annyira elkap a hév,
annyira megyek elõre, hogy elfelejtek
védekezni, pedig nyüstöljük ezt szin-
te minden edzésen.

Az OB-n annak ellenére, hogy nem
jutott el a negyeddöntõig, jó teljesít-
ményt nyújtott a 60 kilós Bokros Va-
lentin, aki a legközelebbi bajnoksá-
gon már akár éremszerzõ is  lehet,
mert õ is sikerorientált, s a munkához
való hozzáállása is biztató. 

Hogy valami megmozdult a szek-
szárdi bunyóban, azt a szomszédvári
paksi, hagyományos Atom Kupán is,
éppen az elmúlt hétvégén bizonyítot-
ták az uniósok. Itt már nem csupán
arról szólt a történet, hogy a román if-
jú öklözõkkel is megspékelt erõs me-
zõnyben, Horváth György  és Bokros
Valentin megnyerte  a súlycsoportját.

–  Ez utóbbi többszörös román vá-
logatott öklözõ ellen bizonyíthatta
kvalitásait – mondta Török István, az
utánpótláskorúak edzõje az Unio Box
team-nél. – Jól szerepelt még a serdü-
lõk között a maga 48 kilójával ott ne-
hézsúlyúnak számító Lehõcz Máté,
aki egy meccset nyert, egyet veszített,
mindenképen egyik ígéretünk õ. Egy
bronzzal örvendeztetett meg ben-
nünket Domokos Dániel a kadett kor-
osztályban a 63 kilósok között. Annak
kis nagyon örültünk a végén, hogy az
Atom Kupa összesített csapatverseny-
ében, több patinás hazai klubot is
megelõzve, a paksiak mögött a máso-
dik helyen tudtunk végezni.
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Hiába indult a lehetõ legjobban a
Szekszárd AC-Topvar-Topolcsány asz-
talitenisz Közép-Európai Szuperliga
meccs visszavágója szekszárdi szem-
pontból – a páros megnyerése után
Wittinger Judit és a kinai is verte ép-
pen soros ellenfelét és már 3-O volt
ide -- minekután megcsillant a remé-
nye a felsõházba jutást jelentõ 6-1-es
gyõzelemnek, de ezt követõen
úgyanúgy megtorpant Sáth Sándor
edzõ tapasztalatlan játékosokból álló
együttese, mint a kinti elsõ meccsen,
amikor egy 6-1-es „zakóval” küldték
haza Balazsováék a mieinket. Volt pech
is, mert például Tóth Edinának 2-1-nél
a negyedik játszmában 9-6-ja volt a szlo-
vákok kínaija, bizonyos Yang Xiao-val
szemben, de elbukta – a szettet is, meg

a meccset is 3-2-re. Aztán jött a hideg-
zuhany: a jól kezdõ szekszárdi kínai el-
bukta a meccsét a bizony verhetõ
Klacanska ellen – csúnyán 3-0-ra, ezzel
mintegy varázsütésre elillantak a KSZL
elitkörébe való bejutás esélyei. Persze
ettõl függetlenül csupán a visszavágás,
a revans miatt, ha nyögvenyelõsen is,
de meg kellett volna szerezni a mini-
mális gyõzelmet, de ehelyett jöttek az
újabb szekundák, és a vége 6-3, megint
oda 

Az ukránt menesztik

Tûnõdött Sáth-mester is, aki olybá
tûnik a légiósügyben legalább
ötvenszázalékban ezúttal melléfogott.
A kis kínai, 15. évét taposó Liu Siyu-tól

aligha várható el, hogy már most „elsõ-
táblás” játékosa legyen a csapatnak, de
benne megvannak azok az alapadottsá-
gok, amelyek módszeres fejlesztge-
tésével meghatározó játékosává válhat
a csapatban. Az ukrán Irina Motsyk
már a felnõttkor küszöbén nem mutat
semmi olyat, amit általában egy légiós-
tól várnak, ha szerzõdtetik: – vagyis  ne-
ki kéne nyernie a legtöbb meccset,de....
Változatlanul roppant megbízhatatla-
nul játszik, sokszor fej nélkül. Jelzésér-
tékû, hogy erre a meccsre már csak be-
ugró csereként  nevezte Sanyi bácsi, aki
olyan unott egykedvûséggel figyelte
mellettünk az ukrán játékát, amibõl
nem volt nehéz következtetni, hogy a
játékos és  Szekszárd AC alig egyhóna-
pos kapcsolata tt és most véget ér. Már

csak azért is, mert a mentalitásbeli gon-
dokat – amúgy  keze és a lábmunkája
egyáltalán nem rossz a kis ukránnak –
tetézte az is, hogy egy olyan sérülés is
gyötri az ukrán ifjusági válogatottban
nem is olyan régen korosztályos Euró-
pa-bajnoki címet szerzõ Motsykot, ami
állandóan kiujúl, amirõl eddig nem be-
szélt a játékos.. 

Elindult a bajnokság, igazolni már
nem lehet. Olybá tûnik, hogy ennek a
csikócsapatnak, a hazai Extraligában
át kell szabnia a nyáron még oly szép-
nek tûnõ, a negyedik hely megszerzé-
sével kapcsolatos terveket. A KSZL-
ben ez már most megtörtént:  csak a
7-12 helyekért folytatódó küzdelem-
ben érdekelt a szekszárdi csapat.a to-
vábbiakban. B. Gy.

Érdemes például Szedresbõl toborozni!
Újra van OB-érmese az Unio Box team Szekszárdnak

Nincs meghatározó embere  Sáth Sándornak
Szlovák lecke nemzetközi porondon

Horváth György (balról) éremmel tért haza
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Stefániavagdalt bacon szalonnával

Hozzávalók:

l 1 kilogramm 

darált hús 

(bármilyen húsból)

l 7 tojás

l 15-17 szelet baconszalonna

A darált húsból készítsünk ízlés sze-

rint fasírozott alapot. 7 tojást megfő-

zünk, majd megtisztítjuk. Készítsük

elő a szeletelt bacon-szalonnát. Terít-

sünk egy 50 centiméteres alufóliát az

asztalra. A szalonnákat fektessük

szép sorban úgy, hogy a szeletek félig

elfedjék az előzőt. Erre hosszában hal-

mozzuk a fasírozottalapunk felét. A to-

jásokat szép sorban szorosan egymás

mellé rakjuk. Majd a maradék hús-

masszával befedjük. Az alufólia segít-

ségével szorosan feltekerjük. Az alufó-

liával együtt tepsibe tesszük ,kevés vi-

zet öntünk alá és készre sütjük. Ha

megsült, egy kicsit pihentessük és

csak úgy vegyük le az alufóliát. 

Sötét rubin szí-
nû vörösbor,
áfonyára és sze-
derre emlékez-
tetõ illatjegyek-
kel. Ízében ott
bujkálnak a
gyümölcsök,
mellette kese-
rûcsokoládét
fedezhetünk
fel, kellemes
savak kísére-
tében. Tartal-
mas bor, kivá-
ló kísérõje a
tartalmas
ételnek. Fo-
gyasztása 14-
16 °C-on
ajánlott.

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

Borajánló:

Vida pince:
Cabernet Franc 2005

Békés egyetértésben szavazta meg a
megyeszékhely közgyûlése csütörtö-
kön a többségében egyértelmû, vagy
technikai döntéseket. Meglepõ mó-
don a lejárt határidejû határozatok
közt azzal a javaslattal állt elõ Ács Re-
zsõ (Fidesz) alpolgármester, hogy a
testület hívja vissza a pénzügyi bizott-
ság élérõl Tóthi János szocialista kép-
viselõt. Indokolása szerint a bizottsá-
gi elnök az MSZP sajtótájékoztatóin, a
párt honlapján valótlan költségvetési
adatok felhasználásával vezette félre a
közvéleményt. Tóthi János leszögezte:
mindig a legjobb lelkiismerete szerint
dolgozott, s a jövõben is él vélemény-

nyilvánítási jogával. Azt pedig sosem
állította, mint amire Ács Rezsõ hivat-
kozott, hogy milliárdos a lyuk a költ-
ségvetésben. Halmai Gáborné frak-
cióvezetõ kifogásolta, hogy a kor-
mányzó frakció folyamatosan minõsí-
ti a szocialistákat. Ez ügyben se minõ-
sítsenek, hanem szavazzanak, és ez
majd õket minõsíti – mondta. Hor-
váth István polgármester hozzátette,
egy régebbi sajtótájékoztatón azt állí-
tották a szocialisták, hogy 100 millió-
val nõtt a bérköltség, holott 130 mil-
lió forintot takarítottak meg. További
szóváltásokat követõen a szocialista
frakció kivonult a közgyûlésrõl. (ii)

Váratlan pengeváltás a közgyûlésben

Tisztelt Ügyfelünk!
Folyamatos korszerûsítést hajtunk

végre hálózatunkon. A tervszerû be-
avatkozások biztonságos elvégzése

érdekében elengedhetetlen a vezeték
idõszakos feszültség-mentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésé-
nek érdekében 2009. november 10-

én 8 órától várhatóan 15 óráig 
Szekszárd: Páskum u.2.sz., Keselyûsi
út 7-9.sz., Aranytó u., Korsófölde u.,
Mátyás kir.u.64., 68-70.sz., Sport u. 

áramszünet lesz.
A tervezett üzemszünetekrõl inter-

netes oldalunkon tájékozódhat: 
www.eon-hungaria.com

Tisztelt Ügyfelünk!
Folyamatos korszerûsítést hajtunk

végre hálózatunkon. A tervszerû be-
avatkozások biztonságos elvégzése

érdekében elengedhetetlen a vezeték
idõszakos feszültség-mentesítése.

2009. november 11-én 8 órától vár-
hatóan 15 óráig 

József A.u.,Rákóczi u.nak a Szakály t. és
Rózsamáj u. közötti része,Szakály t.u.,
Rózsamáj u., Rózsa u., Pázmány tér,

Hrabovszky u., Patak u., Zrínyi u.páros
oldala a 94.sz.-tól, páratlan oldala a

85/D sz.tól az utca végéig, Kemény
S.u., Bólyai u., Halász B.u., Wígand tér,
Palánki u., Selyem u., Pásztor u., Szent-
miklósi u. területén áramszünet lesz.



Babits mûvelõdési ház

NOVEMBER 3-ÁN KEDDEN 14 ÓRA-
KOR A TÁNCTEREMBEN
„A daganatos betegségek szûrésé-
nek jelentõsége” címmel dr. Al-Farhat
Yousuf belgyógyász, onkológus fõor-
vos tart elõadást.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a
Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Nyugdíjas Tagozata

NOVEMBER 9-ÉN SZÍNHÁZ: 10 óra-
kor Óvodás, 14 órakor Gyermekbér-
let 1. elõadása
Csuda világ
Zenés interaktív játék
a Száguldó Orfeum Színház elõadása
Szabadjegy ára: 700 Ft

NOVEMBER 11-ÉN, szerdán, 19 óra-
kor Sárdy bérlet 1. elõadása
Vaszary Gábor - Fényes Szabolcs -
Szenes Iván
Az ördög nem alszik
a Budapesti FOGI Színház elõadása
A Sárdy bérlet még november 6-ig
megvásárolható, szabadjegyek korlá-
tozott számban november 9-én és
10-én 2400 Ft-os áron kaphatók.

NOVEMBER 14-ÉN, szombaton, 9-13
óráig Õszi-téli gyermekruha és játék-
börze olcsó használt gyermekruha,
játék, könyv, sporteszközök, egyéb
használati eszközök „kéz alatt”,
babáknak, ovisoknak, kisiskolásoknak!

Árusításhoz asztalok november 12-ig
bérlehetõk a Babits Mihály Mûvelõdé-
si Ház információszolgálatánál! 
A börzével egy idõben

JÁTÉKVÁR-LAK szombat délelõtti ját-
szóház kicsiknek, nagyoknak és na-
gyiknak a Csiga-Biga Alapítvány köz-
remûködésével. 

CSIRI-BIRI BABATORNA 1-3 évesek-
nek és szüleiknek
Vitamin torna 3-6 éveseknek és szü-
leiknek, mozgásfejlesztõ játékok ki-
próbálása
Állandó játékaink: rajzolda, gyurmázó,
hajtogatós sarok, társasjátékok, óriási
építõkockák, labdakuckó, mozgásko-
ordinációt fejlesztõ játékok
VÁLTÓCIPÕ ÉS KÉNYELMES RUHA
AJÁNLOTT!
Belépõ: gyermekeknek 400 Ft/fõ,
felnõtt kísérõknek 200 Ft/ fõ

Mûvészetek Háza

Izrael: 60 év - 60 kép
Válogatás David Rubinger fotóriporter
képeibõl
A Bécsi Zsidó Múzeum vándorkiállítá-
sa
a szekszárdi Mûvészetek Házában
Megnyitó:
November 2-án, hétfõn, 17.00 órakor
A kiállítást megnyitja:
Mag. Eva Wosobe
a bécsi Zsidó Múzeum munkatársa

NOVEMBER 3-ÁN, kedden 19.00 órakor
Liszt Ferenc emlékest a Liszt Ferenc
Társaság Szekszárdi Csoportja és a
és a Mûvészetek Háza rendezésében
Mûsor:
R. Schumann - Románc n 2.
Ágostonné Béres Kornélia- fuvola
Johan Svendsen - Románc
Auth Zoltánné - hegedû
Liszt F.: A Villa d'Este szökõkútjai
Husek Rezsõ - zongora
Liszt F.: XVI. Magyar rapszódia
Lányi Péter - zongora
Liszt F.: - Vihar
Lozsányi Tamás - zongora
Liszt F.:47. Petrarca szonett
Müller Beáta - ének
Debussy: Álmodozás
Puskás Janka - cselló
Belépõdíj: 1000.- Ft
Zenebarát bérlettel, valamint a
Liszt Társaság tagjai részére: 500.- Ft

Újra elindítjuk az Ifjúsági hangverseny-
sorozat 2009/2010-es évad program-
ját! Elsõ hangverseny november 12-én,
csütörtökön 12.30 és 14,30 órakor 
Pannon Filharmonikusok
Pécsi Szimfonietta együttese
Haydn emlékmûsor (halálának 200.
évfordulójára)
Figyelem! A helyszín a Mûvelõdési
Ház színházterme!
Mûsor:
Haydn: f-moll szimfónia, No. 49. 
„A szenvedély” 4. Tétel - Finale

Haydn: C-dúr „A medve” szimfónia,
No. 82.III. tétel - menüett
Haydn: fisz-moll „Búcsú” szimfónia,
No. 45. III. menüett, IV. Finale
Haydn: D-dúr „London” szimfónia,
No. 104. IV. tétel
Támogató: NKA

További elõadások:
2010. január 21-én, csütörtökön
12.30 és 14.30 órakor (ez az idõ-
pont változhat)
Szekszárd Junior Stars

2010. FEBRUÁR 18-ÁN, csütörtökön
12.30 és 14.30
Talamba Ütõegyüttes
Bérlet ára: 1000.- Ft
Szólójegy ára: 400.- Ft
Információ: 74/511-247 Mûvészetek
Háza, Zakné Takács Gabriella,
Gonda Mária

Panoráma Mozi

NAGYTEREM
okt. 29- nov. 4-ig 
17.30 Coco Chanel színes feliratos
francia film (12)
20.00 Vakító fehérség színes felira-
tos amerikai-kanadai film (16)
nov. 5-11-ig 
15.30, 17.30 Derült égbõl fasírt szí-
nes szinkr. amerikai animációs film 
20.00 District 9 színes feliratos ame-
rikai sci-fi
ART TEREM 
okt. 29- nov. 4-ig 17.00 Koccanás fe-
kete-fehér magyar film
19.00 Utolsó idõk színes magyar film
(16)
nov. 5-11-ig  17.00 Megtört ölelések
színes feliratos spanyol film
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
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KÖZLEMÉNYEK

Zártkerti ingatlantulajdo-
nosok részére!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot kíván benyújtani a
melioráció közösségi létesítményeinek
fejlesztéséhez, külterületi vápás vízelveze-
tõk kialakításához. A beadási határidõ
2009. november 30. A támogatás mérté-
ke az elszámolható költségek 70 %-a és
az Önkormányzat a szükséges saját erõt -
részben - az érintett ingatlantulajdonosok
hozzájárulása segítségével kívánja elõte-
remteni. Az Önkormányzat a pályázat és a
hozzájárulás feltételeinek ismertetése
kapcsán LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart. 
A lakossági fórum idõpontja és helye:
2009. november 3. (kedd) 16.00
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal I. emeleti konferen-
cia terem.
Rendelkezésre állnak a Szûcs-szurdok,
a Lisztes-völgyi vízlevezetõ, a Kopasz-
hegy II. vízlevezetõ, valamint a Csötönyi-
völgy I. ütem tervei, azonban a lakossági
fórumra nemcsak ezen fejlesztési terüle-
tek érintettjeit, hanem további völgyek-
ben ingatlannal rendelkezõket is várunk.
A konferenciaterem helyigényének korláto-
zottságára tekintettel lehetõség szerint az
egyes völgyek közösségei képviselõk út-
ján vegyenek részt a fórumon. Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Gyújtsunk gyertyát
november 4-én este!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata november 4-én, szerdán, 17 órakor
csendes megemlékezést tart az 1956-os
forradalom emlékmûvénél a Szent István té-
ren, ahol gyertyagyújtással tisztelegnek a
forradalom hõseinek emléke elõtt. A meg-
emlékezésre szeretettel várják a város  la-
kosságát és intézményeit is. Tisztelettel kérik
mindazokat, akik otthoni környezetükben
szeretnének kegyelettel megemlékezni a
forradalom hõseirõl, helyezzenek el abla-
kukba egy szál égõ gyertyát vagy mécsest.

SZEKSZÁRDI 
NÕEGYLET EGYESÜLET
(Adószámunk : 18860184-1-17)
megköszöni azoknak a támogatóknak a se-
gítségét, akik 2008-ban adójuk 1 százalé-
kával támogatták az egyesület munkáját. Az
egyesület  az összeget hátrányos helyzetû
diákok, valamint rászoruló családok  megse-
gítésére fordította. Kérjük további szíves tá-
mogatásukat.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
November 17.(kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
November 24. (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
November 17. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
November 24. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar Gyako-
rló Iskolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig
polgármesteri hivatal I. em. 40. sz.
iroda,
III. sz. választókerület
A hónap második csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola (Kadarka u.
25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
November 10. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
November 9. (hétfõ) 17-18 óráig
November 23. (hétfõ) 17-18 óráig

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

FEDEZZÜK FEL EGYÜTT!
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket, pedagó-
gusokat, szülõket és gyermekeket 2009.
november 3-án 16 órától a Prantner János
és Kisfaludy utca által határolt parkba. A
helyszínen tartott madármegfigyelés, ma-
dáreledel készítés és játékos programok ál-
tal felhívjuk az emberek figyelmét a park ad-
ta lehetõségekre fontosságára. A program
során ötleteket és felajánlásokat is várunk a
park jövõjét illetõen, hiszen a "Zöldövezet
2009"-es pályázat lehetõséget nyújt a park
közösség általi rehabilitációjára. 
Ötletekkel fordulhat Páll Laurához is, a
30/4948-028-as telefonszámon, vagy a
laura@szekszard.hu e-mail címen.

ELNÉZÉST KÉRÜNK az érintettektõl és
olvasóinktól, hogy október 25-i lapszá-
munk zánkai diákolimpiáról szóló beszá-
molónkban hibásan közöltük a dobogósok
és a további helyezettek névsorát. Mint azt
Pestiné Lõrincz Mária megírta szerkesztõ-
ségünknek: "a hobby éremszerzõ verse-
nyen a junior II korcsoport arany kategóriá-
ban standardbõl 1. helyezett lett az
Auvalszki-Bánya páros, a 2. helyezett a
Németh-Wiedeman páros lett. Latinból 2.
helyezett szintén az Auvalszki-Bánya páros
lett, a 4. helyet a Német-Wiedeman páros,
a 6. helyet pedig a Fenyvesi-Pacheco pá-
ros szerezte meg.
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