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KOEMAN KAPITÁNY
IS ELJÖTT AZ AZZURA
KUPÁRA

MÉSZÖLY MIKLÓSRA
EMLÉKEZTEK
TISZTELŐI

CSAK ÁTSZÁLLÁSSAL
VONATOZHATUNK 5. OLDAL6-7. OLDAL 12. OLDAL

Zsúfolásig megtöltötte a Babits
Mihály Művelődési Ház táncter-
mét az a közel kétszázötven
szekszárdi polgár, akik kíváncsi-
ak voltak arra, mit végzett az új
városvezetés a 2007-es és 2008-
as esztendőben. 

Horváth István polgármester és Ács
Rezsõ alpolgármester ismertette, hogy
milyen örökséget vettek át az elõzõ vá-
rosvezetéstõl, illetve milyen koncep-
ció mentén fogtak neki a munkának. 

Utóbbinak a lényeges elemei közé
tartozott a költségvetés egyensúlyának

megteremtése, az intézmények, ön-
kormányzati cégek és a hivatal munká-
jának ésszerûsítése. Ez kellett ahhoz,
hogy az általuk kidolgozott fejlesztési
koncepció megvalósulhasson, és meg-
legyen az önerõ a 4 milliárdot hozó pá-
lyázatokhoz. Írásunk a 3. oldalon

Számot adtak a munkáról
Célok, költségvetési egyensúly, sikeres pályázatok

Nagy érdeklõdés kísérte Horváth István polgármester beszámolóját

FO
T

Ó
: M

Á
R

T
O

N
FA

I 
D

É
N

E
S

ROSÉT ÉS FEHÉRET KÓSTOLTAK A Szekszárdi Borászok Céhe a
Fritz pincében tartotta idei elsõ összejövetelét, melyen rosé és
fehérborokat kóstoltak. Cikkünk az 5. oldalon

Fogadóórán
a menetrend

módosításáról
A 14 egyéni választókerületi képvise-
lõ soros fogadóóráján lehetõsége nyí-
lik megismerni a helyi tömegközleke-
dés menetrendjében tervezett, a la-
kosság véleményét figyelembe vevõ
változásokat.

A tervezetrõl február 4-én, szer-
dán, 18 órakor Szekszárd város ön-
kormányzata fórumot tart a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház (Szent István
tér 10.) tánctermében, melyre min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak. 
A fórum témája: a menetrend értéke-
lése és annak módosítása.

Szekszárdon
a Korrekt-Túra

Január 29-én 18 órától Szekszárd lesz
a következõ állomása a Korrekt-Túra
címû rendezvénysorozatnak. A kö-
zönségtalálkozón az ország közvéle-
ményét érdeklõ témákról Steffka Ist-
ván, a Magyar Hírlap fõszerkesztõje és
Bayer Zsolt, az Echo TV fõmunkatársa
beszélget a jelenlévõkkel. A program
háziasszonya Endrei Katalin, a Fidesz
Nõi Tagozatának országos ügyvezetõ
alelnöke lesz.

A rendezvény helyszíne a Garay
János Gimnázium díszterme (Szent
István tér 7-9.).
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2009. február 15., a felvételi je-
lentkezések határideje. Ennek
kapcsán kerestük fel Fusz Györ-
gyöt, a Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Főiskolai Karának fő-
igazgatóját, akit a továbbtanulá-
si lehetőségekről kérdeztünk.

– Nagyon színes a fõiskola palettája,
amely annak köszönhetõ, hogy a Pécsi
Tudományegyetemmel nagy egység-
ben vagyunk. Így új szakokat is létre tu-
dunk hozni, amiben segítségünkre van
az egyetem adta képzési portfólió, illet-
ve a tanári kar. Erre építve 2009 szep-
temberétõl indítjuk a turizmus-me-
nedzsment mesterképzési egyetemi
szakot, ami szervesen épül a turizmus-
vendéglátás alapképzésre. Emellett
még egy egyetemi szak tartozik hoz-
zánk, de csak az egyetem bölcsészkará-
val megosztva: neveléstudomány kere-
tein belül a kora gyermekkor pedagó-
giája mesterképzési szak.

– Az alapképzésben az újdonságok
mellett mely területeken szerezhet-
nek diplomát a fiatalok?

– Bár tavaly indult, még az újak kö-
zé tartozik a környezetkultúra alap-
szak, amelyet akkor az egész ország-
ban csak itt tanulhattak a hallgatók.

Karunk erõssége a hagyományos pe-
dagógusképzés: óvodapedagógus és
tanító szakokon, illetve ezeknek a né-
met nemzetiségi szakirányán, ame-
lyek egyre vonzóbbak az utóbbi idõ-
ben, talán annak is köszönhetõen,
hogy felsõfokú nyelvvizsgát is szerez-
nek a hallgatók. Szintén hagyomá-
nyosnak számít a szociális munkások
képzése, amely 2009-tõl csak Szek-
szárdon indul, megszûnik a székesfe-
hérvári kihelyezett tagozat. Nagy
népszerûségnek örvend a turizmus-
vendéglátás és a kommunikáció és
médiatudomány szak is.

– Az alapdiplomát adó képzések
mellett a kar kínálatában szerepel-
nek felsõfokú szakképzési szakok,
illetve szakirányú továbbképzések
is. Melyek ezek?

– Csecsemõ- és gyermeknevelõ,
gondozó; ifjúságsegítõ; moderátor;
idegenforgalmi, valamint vendéglátó
szakmenedzser; ügyviteli szakügyin-
tézõ – gazdasági idegen nyelvû levele-
zõ, illetve titkárságvezetõ. Utóbbi ket-
tõ új képzés, akárcsak a továbbkép-
zésben szereplõ általános és igazság-
ügyi mediátor és az önkormányzati
kommunikáció. Ezenkívül kínála-
tunkban szerepel: komplex rehabili-

tációs mentor, szociálgerontológia,
valamint a szociális szakvizsgára tör-
ténõ felkészítés. A továbbképzésekre
a jelentkezés folyamatos.

– Milyen képzési tervei vannak a
fõiskolai karnak?

– Jelenleg akkreditációra való elõ-
készítése zajlik a gyógypedagógiai
szaknak, azon belül pedig a logopédia

és a pszichopedagógia oktatásának.
Terveink között szerepel még a cse-
csemõ- és gyermeknevelõ képzés fõ-
iskolai szakként történõ indítása is.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a
hozzánk jelentkezõk közel fele Tolna
megyei. A képzési kínálat bõvítésével
elérhetõvé válnak számukra azok a
szakok is, amelyekért korábban mesz-
szebbre kellett utazniuk. Ma már ez is
fontos szempont az iskola kiválasztá-
sánál, valamint azt is figyelembe kell
venni, hogy ha egy fiatal a felsõokta-
tásban már elkerül, félõ, hogy késõbb
vissza sem jön. Célunk, hogy helyben
tartsuk a fiatalokat.

– Aki személyesen is meg akar gyõ-
zõdni minderrõl, annak van-e lehe-
tõsége felkeresni önöket?

– Igen, 2009. február 4-én 10 órától
nyílt napot tartunk a kar A-épületé-
ben, amelyre azért is érdemes eljönni,
mert értékes nyereményeket, például
netbookokat sorsolunk ki a látogatók
között. Réger Balázs

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS

GYULA FÕISKOLAI KAR

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Tel.: 74/528-300
Web: www.igyfk.pte.hu

Egyetemi képzés indul Szekszárdon
Fusz György: a fõiskolai kar a fiatalok helyben maradását segíti

Fusz György fõigazgató

Masszírozógépes
csalókat keres

a rendõrség
Két nõ elsõsorban idõsekhez csönge-
tett be azzal az ürüggyel, hogy masszí-
rozó, illetve infralámpás masszírozó
gépeket árusítanak. Hogy ajánlatuk-
nak nyomatékot adjanak, közölték: a
háziorvos javaslatára kell megvásárol-
ni a kütyüket. A rossz minõségû gépe-
ket 60, illetve 180 ezer forintért adták
el több megtévesztett embernek. 

Dr. Buda Bernadett, a szekszárdi
rendõrkapitányság kiemelt bûnmeg-
elõzési fõelõadója, sajtóreferens el-
mondta, hogy nagyobb értékre elkö-
vetett csalás bûntette megalapozott
gyanúja miatt folytatnak eljárást egy-
elõre ismeretlen tettesek ellen, akik
tavaly november óta kínálgatják a
portékáikat. A szemtanúk szerint a
két jól öltözött roma származású nõ
fekete Mercedesszel érkezett a külön-
bözõ szekszárdi és környékbeli hely-
színekre. Egyik asszony negyven év
körüli, a másik fiatalabb és festett vö-
rös hajú. A rendõrség azt kéri, ne en-
gedjék be a két csalót – más idegene-
ket sem! – házaikba, s persze, ne is vá-
sároljanak tõlük semmit. Ám ameny-
nyiben felbukkannak, azonnal érte-
sítsék a rendõrkapitányságot, illetve
hívják a 107-es telefonszámot. - h -

■ Kis ünnepség keretében félmillió fo-
rint támogatást adott át jelképes utal-
vány formájában – ugyanekkor a bank
átutalta az összeget – kedden a terüle-
ti vérellátónak az UniCredit Bank há-
rom hónapja nyílt szekszárdi kölcsön-
pont fiókjának vezetõje, Seres Attila.

A fiókvezetõ hangsúlyozta: túl
azon, hogy a térség gazdasági életé-
ben fontos szerepet játszanak, azt is
elsõrendû célkitûzéseik között tart-
ják számon, hogy eljussanak a helyi
közösségekhez, s adományaikkal tá-
mogassák az egészségügyi létesítmé-
nyeket, a rászoruló gyermekeket, be-
tegeket és a hátrányos helyzetûeket.
Seres Attila szerint választásuk azért
esett a Vércsepp a Vérellátásért Alapít-
ványra, mert értékes munkájukkal
fontos feladatot teljesítenek.

Dr. Bocskai Tünde, az Országos
Vérellátó Szolgálat Szekszárdi Terü-
leti Vérellátójának vezetõ fõorvosa
kiemelte, hogy amikor tudomására
jutott az adomány, alig hitt a fülé-
nek. Ugyanis 20 éve, amióta a vérel-
látásban dolgozik, soha semmilyen
segítségben nem részesültek. Hoz-
zátette, hogy a véradók váróhelyisé-
gében jelenleg is az 1972-es átadás-
kor beszerzett bútorok vannak. Pe-

dig – mint mondta a fõorvos – szá-
mukra az a legfontosabb, hogy mi-
nél több véradó menjen hozzájuk, s
az ott töltött idejüket minél komfor-
tosabb körülmények között tölthes-
sék. Most, a bank támogatása révén,
új bútorokat vásárolnak a váróba, il-
letve klimatizálják a véradóhelyisé-
get. A korszerûsítés révén remélik,
hogy a továbbiakban a véradók még
szívesebben és az eddigieknél is na-

gyobb számban jelentkeznek náluk,
hogy segítsék rászoruló embertársa-
ikat.

A vérellátással kapcsolatban dr.
Bocskai Tünde arról tájékoztatott,
hogy 2008-ban a megyében kilenc-
ezer egység vért vettek le, ebbõl – a fõ
ellátási intézményük – a megyei kór-
ház hétezer egységet használt föl, a
fennmaradó mennyiséget pedig eljut-
tatták a „nagy közösbe”. - hm -

Elõször kaptak adományt
Harminchét év után végre lecserélhetik a véradó állomás bútorait

Jó helyre került a pénzintézet félmilliós adománya
FO

T
Ó

: G
O

T
T

V
A

LD
 K

Á
R

O
LY



2009. január 25. 3
HÉTRŐL HÉTRE

Racionalizáltan működő önkor-
mányzat, megvalósult és terve-
zett fejlesztések, s az önkor-
mányzat előtt álló munka. Töb-
bek közt erről beszélt Horváth
István polgármester a lakossági
fórumon. 

Gyimóthy Levente

– Nem kérünk az igaztalan vádakból, a
folyamatos démonizálásból és a gyáva,
elvtelen támadásokból! Ezeket elutasít-
juk, és kikérjük magunknak! – mond-
ta Horváth István, Szekszárd polgár-
mestere január 22-én este a Babits Mû-
velõdési Ház érdeklõdõkkel megtelt
tánctermében. Az önkormányzati la-
kossági fórumon elmondta, sokan ren-
geteget dolgoztak az elmúlt két évben
az önkormányzat anyagi helyzetének
normalizálásáért, mivel a várost 2006-
ban csõdközeli állapotban vették át a
az elõzõ vezetéstõl. Akkorra közel 1,3
milliárdos adósságállományt halmo-
zott fel a korábbi vezetés, annak ellené-
re, hogy 2002 és 2006 között 2,5 mil-
liárd értékû bevételük volt a felelõtle-
nül eladott városi ingatlanokból.

Ács Rezsõ alpolgármester elmondá-
sa szerint a város cégei által termelt
profitot sorra magánbefektetõk tet-
ték zsebre.

Négy év alatt az önkormányzat fel-
élte piacképes vagyonának nagy ré-
szét. Hozzátette, ennek az ámokfutás-
nak, eladósodásnak vetettek véget
2006 októberében. Az új vezetés
azonnal visszavásárolta az Alisca
Terra-t, valamint a Szekszárdi Víz- és
Csatornamû Kft.-t. E cégek ma már
100 százalékos városi tulajdonban
vannak. A bevétel a város vagyonát
gyarapítja. 

A nyereségbõl teljes körû, átfogó
víz- és csatornahálózat-rekonstrukciót
hajthatnak végre a közeljövõben. Az
Alisca Terra Kft. kapcsán az alpolgár-
mestertõl megtudhattuk: a cég tavaly
49 százalékos tulajdonrészt szerzett a
vajdasági Óbecsén, így az ottani befi-
zetett díjak is Szekszárdot gyarapítják. 

A témához kapcsolódva Horváth
István megjegyezte: a korábbi vezetés
semmit nem tett a város ivóvízbázisá-
nak megújításáért. Mint mondta, idén
– sikeres kormányzati pályázattal és
önerõvel – elindulhat egy bogyiszlói
vízbázisú rendszer kiépítése, amely
biztosítja majd a város folyamatos tisz-
ta ivóvízellátását.

Ács Rezsõ úgy látja, a korábbi koalí-
ció által, 2006-ban megvalósított sétá-
lóutca-fejlesztés egyáltalán nem lett
produktív vállalkozás. Nem vált vonzó
vállalkozók számára, az utca üres és
kihalt maradt. 

A polgármester szerint két éve alatt
az új vezetés megerõsítette a város sze-
repét a sárközi régióban, s könnyebbé
tette a helyi vállalkozók munkához ju-
tását is. Ma már ingatlanvételben gon-
dolkodik a város – tette hozzá.

Kiemelte: korábban tíz lakosból
nyolcan – felsõoktatási tanulmányaik
után – nem tértek vissza a városba, 4
év alatt kétezerrel csökkent a lakosság-
szám. A probléma orvoslására kidol-

gozták a ,,Szekszárd visszavár” és a
,,Szekszárd, a Jövõ Városa” programot,
mely kapcsán például 61 vadonat új,
másfél szobás lakás építése kezdõdik
el idén a Honvéd utcában, szekszárdi
mérnökök és kivitelezõk munkájával.

A hajdanán csak beszédtémaként
számon tartott Ipari Park területének
90 százaléka elkelt 2006 óta, s négy-
százzal bõvült a munkahelyek száma,
közülük néhány az Austrotherm-cég
új üzemében.

A turizmusban is lát lehetõséget a
vezetés, s hogy az fejlõdjön, létrehoz-
ták a Turisztikai Irodát, amely a város-
marketing és reklám feladatokat látja
el. Év végén megkezdõdhet a Kálvá-
ria-hegy Kisbödõre nézõ oldalán egy
vadonatúj, négycsillagos, minõségi
Borhotel megépítése is, külsõ vállal-
kozó bevonásával. 

Még ebben a hónapban elindul
kútfúrással a Szekszárdi Vízmû kivite-
lezésében a Városi Élményfürdõ elsõ
ütemének beruházása a Dózsa pálya
területén, melyben elõször a külsõ él-
ménystrand készül el, legkorábban
augusztusig – húzta alá a polgármes-
ter. Késõbb a fedett épületrészek, va-
lamint egy – 8 pályás, 25 méteres –
versenyuszoda is épül.

Idén egy új sportcentrumot is átad-
nak, amelybe egy mûfüves labdarúgópá-
lyát és egy 8 sávos, – szintén mûfüves, ki-
világított – atlétikai pályát terveznek. 

Ötven százalékkal megnövelték a
kerékpárutak hosszát, így a Tolnatej
Zrt.-ig, de késõbb már a Dunáig, egy
ott megvalósuló új szabadkikötõig ki
lehet majd kerékpározni.

A költséghatékonyság érdekében
és a kormány önkormányzati megszo-
rításai miatt saját fenntartású intéz-
mények munkáit hangolták össze, így
egyesült – az amúgy is egybeépült – I.
Béla Gimnázium a Rózsa kollégium-
mal, a Garay Általános Mûvészeti Isko-
la a Zeneiskolával, valamint az 5. szá-
mú iskola a Szivárvány Gyermekintéz-
ménnyel. Ez utóbbi összevonása is
igen hasznos volt, mivel 80 millió fo-
rintba került a Szivárvány vidéki gyer-

mekeinek finanszírozása, amely ösz-
szeget most, hogy oda már csak váro-
si gyermekek járhatnak, megspórol-
hatta a város.

A Zeneiskolában is fejlesztések tör-
téntek, pályázni is képessé vált az isko-
la, s  megújult próbaterem, valamint új
taneszközök várják a diákokat. 

A sok támadást ért ivóvíz, csatorna
és hulladékszállítási díjakról szólva
Horváth István kifejtette: a környezõ
városokban, így Pécsett és Dombóvá-
ron, valamint Pakson is drágábbak a
díjszabások. – Amíg nálunk 224 forint
a lakossági ivóvíz díja, addig Pécsett
339, az MSZP-s vezetésû Dombóvá-
ron pedig 345 forintra rúg ugyanez.
Hulladékszállítás terén is mintegy 15-
20 forinttal kevesebbet kell fizetni,
ráadásul nálunk eltörölték a kommu-
nális adót. A Diákétkeztetési Kft. fel-
ügyeletével 6000 adagos konyhát épít
az önkormányzat, így racionálisab-
ban mûködhet a rendszer. 

A polgármesteri hivatalban a gyor-
saság, ésszerûség és a költséghaté-
konyság miatt összevonták az igazga-
tóságokat és irodákat, 163 dolgozó
munkáját így 149 fõ is el tudja látni.

A 2002. és 2008. közötti állapoto-
kat grafikonokkal és pontos összeg-
mutatókkal részletezõ lakossági fó-
rum a hamarosan megvalósuló Piac
tér – Béla-király tér – vármegyeháza
rekonstrukció terveivel zárult. A pro-
jektet Makovecz Imre stúdiója, a
Makona Tervezõ Kft. tervei alapján,
nagyrészt helyi kivitelezõket bevonva
kívánja megvalósítani az önkormány-
zat, még 2009. decemberi kezdéssel.
Ugyanígy, helyi cégekkel teszik szeb-
bé Prométheusz-parkot, ami alatt
mélygarázs épül. 

– Ez a projekt kiegészítené az álla-
mi Agóra-program Babits Mûvelõdési
Ház és a Mûvészetek Háza Kultúrpalo-
tává történõ alakítását, valamint an-
nak új közösségi funkciókkal bõvíté-
sét, mivel a  tervezett nagy rendezvé-
nyek megtartásához elég nagy parko-
lóhely is szükségessé válik azon ré-
szen – fogalmazott Horváth István.

A fejlõdés útján a megyeszékhely
A városvezetés az elmúlt két év munkájáról tájékoztatta a lakosságot

Ács Rezsõ alpolgármester

Az élményfürdõt már tavasszal elkezdik építeni A 61 lakásos társasház a város saját beruházása lesz
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Ábránd:
Juhász Ildikó

kávéházi rézkarcai
Ábránd címmel nyílt meg Juhász Ildi-
kó rézkarckiállítása szerdán délután a
Belvárosi Kávéházban. A tárlatot dr.
Galigerné Pártai Erika nyitotta meg,
közremûködött Huger Mónika és Im-
re Vera, a Szekszárdi Madrigálkórus
két tagjai.

Juhász Ildikó az esztétikum igéze-
tében él és dolgozik nap mint nap:
több, mint két évtizede a Tolna Me-
gyei Önkormányzat Levéltárának
munkatársa, tevékenysége a fényké-
pészethez köti.

A pécsi mûvészeti gimnázium
egykori diákja ma már a Bárka Mûvé-
szeti Szalon tagja, több önálló és szá-
mos közös kiállításon tárta alkotása-
it a közönség elé. Más, korábban ki-
próbált technikákat követõen most
rézkarcaival ismerkedhetnek az ér-
deklõdõk.

Dr. Galigerné Pártai Erika a tárla-
tot megnyitó szavaiban rámutatott: a
kávéházak mindig jelentõs szerepet
játszottak a kultúra terjesztésében és
megõrzésében, így számára, emelte
ki, a helyszín igazán emelkedetté te-
szi a magyar kultúra napjának elões-
téjén a kiállítás megnyitását. Nekünk
és rólunk szólnak a mûvész szép, fia-
talos és örökkévaló alkotásai – muta-
tott rá –, és leszögezte: szókincsünk
nem elegendõ a rézkarcokra biztos,
ám leheletkönnyû kézzel felvitt lágy
színek visszaadásához.

Gyönyörködnünk, ábrándoznunk
azonban adott a lehetõség.

Kosztolányi

Hétfőn és kedden a polgármes-
teri hivatal előtt demonstrált 
a Fix Taxi Kft. Az egyik forgalmi
sávot elfoglaló autóikon az ön-
kormányzatot becsmérlő felira-
tokat helyeztek el.

Sz. Á. - F. L.

A Viszmeg Károly üzemeltetési igazga-
tó által lapunknak átadott nyilatkozat
szerint a szekszárdi önkormányzat ré-
szérõl folyamatos a negatív megkülön-
böztetés társaságukkal szemben, s
amit leginkább nehezményeznek: a vá-
rosházán elzárkóznak minden fajta
kommunikációtól. A demonstráció so-
rán autóikon elhelyezett feliratok nem
bizonyultak jó tárgyalási alapnak...

A keddi egyeztetésen, melyet a vá-
ros rendszeresen folytat a megyeszék-
helyen mûködõ taxis vállalkozások-
kal, s amelyre ezúttal meghívást ka-
pott a Fix Taxi is, a cég két vezetõje fél
percet sem tölthetett a teremben,
Horváth István ugyanis kiutasította
õket: „Önök túlléptek egy etikai nor-
mát” – utalt a polgármester a Hazug
önkormányzat feliratra. „Ha valami ki-
fogásuk van, azt írásban megtehetik,
de szóban nem kívánunk egyeztetni
önökkel.” Kovács Attila, a Fix Taxi Kft.
tulajdonos-ügyvezetõje az említett ki-
tételrõl annyit mondott: állításukat,
ha úgy adódik, bizonyítani is fogják.

Horváth István a sajtónak egy nyi-
latkozatot adott át, melyet Piegl Fe-
renc (Gábriel Taxi Egyesület), Szeke-
res Tamás (Sió Taxi) és Kaszás Zoltán

(6x5 Taxi) aláírásukkal hitelesítettek.
E közös nyilatkozat szerint a társasá-
gok képviselõi kijelentik, hogy egyet-
értenek Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2007. januárjá-
ban hozott rendeletével, melyben a
közterület-foglalási engedélyek kiadá-
sát a taxik vonatkozásában korlátozta.

„Közös érdekünk, hogy a rendelet-
nek megfelelõen további közterület-
foglalási engedélyek ne kerüljenek ki-
adásra mindaddig, amíg a jelenleg
Szekszárdon mûködõ taxivállalkozá-
sok autólétszáma 30 darab alá nem
csökken. A Fix Taxi Kft. tüntetésével,
továbbá az autóikon elhelyezett be-
csületsértõ feliratokkal nem értünk
egyet, az ilyen jellegû magatartástól
elhatárolódunk. Foglalkozásunkat a

ránk vonatkozó szabályoknak megfe-
lelõen végezzük, és elvárjuk a Fix Taxi
Kft. tulajdonosaitól és képviselõitõl,
hogy Szekszárd területén õk is tartsák
be a taxik mûködésére vonatkozó
rendeleteket és etikai szabályokat. Ez
elvárható tõlük akkor is, ha társasá-
guk szekszárdi székhellyel nem is ren-
delkezik.” – áll a nyilatkozatban.

A polgármester megerõsítette,
hogy nem kívánnak újabb engedélye-
ket kiadni, éppen a taxisok egziszten-
ciájának védelme okán. – Vizsgáljuk
azt is, hogy becsületsértés, illetve jó hír-
név megsértése miatt van-e lehetõsé-
günk feljelentést tenni – jegyezte meg. 

Az egyeztetés ezután Máté Péter
képviselõ koordinálása mellett folyta-
tódott szakmai kérdésekrõl.

Nem érte el célját a demonstráció
A polgármester kiutasította a Fix Taxi vezetõit az egyeztetésrõl

A felirat, amely „kiverte a biztosítékot”
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Koszos ülések, leamortizált vas-
úti kocsik: 2008. december 15-
étől a Budapest-Szekszárd közöt-
ti Intercity közlekedés helyett is-
mét egy őskori vasúti világ várja
hosszú menetidővel „segítve” 
a fővárosba igyekvő szekszárdi
utazóközönséget. 

Gyimóthy Levente

Két közvetlen Intercity-járat közleke-
dett Szekszárd-Budapest között 2008
végéig. A MÁV a járatritkításokat költ-
séghatékonyság-növeléssel indokolja,
az utazni vágyókat ez az indok viszont
korántsem nyugtatja meg…

Az új menetrendben a menetidõ a
150 km-es tá-
von legalább
két és fél óra.
Sárbogárdi és
pusztaszabolcsi
átszállás nélkül
egyáltalán nem
lehet eljutni a
fõvárosba, a
csatlakozásra
háromnegyed,
vagy akár egy teljes órát kell várni a
nem éppen szauna klímájú sárbo-
gárdi váróteremben.

Megkérdeztük Horváth Istvánt, mi-
lyen választ kapott az önkormányzat a
helyzet rendezésére, korrigálására.
Mint azt Szekszárd polgármestere la-
punknak elmondta, azonnal kérte a
helyzet felülvizsgálatát Molnár Csaba
közlekedési minisztertõl „Miért bünte-
ti a Kormány a Tolna megyeieket?”
címmel. Horváth István attól tart, ez
az eset csak az elsõ lépés volt a vasúti
járatok teljes körû megszûnéséhez.
„Meglehetõsen cinikus válasz érkezett
a minisztériumtól részemre, misze-
rint márciusban újragondolják a jára-
tokat, javaslatainkat addig az idõpon-
tig tegyük le az asztalra” – nyilatkozta a
polgármester. Az önkormányzat kitart
a korábbi közvetlen járatok visszaállí-
tása mellett, mert a kihasználtság és
egyéb minisztériumi indokok (pl. já-
ratigazítás, a sínek állapota) miatt egy-
általán nem érzi senki indokoltnak az
Intercity járattörlést. Úgy gondolják, e
lépés is a jelenlegi kormány vidéksor-
vasztó politikájának része.

A polgármester szerint elõfordulhat
– ahogy az már megtörtént több he-
lyütt az országban –, hogy hamis muta-
tókra hivatkozva megszüntethetik akár
az egész szárnyvonalat is. A miniszter
válaszában leírt 2008. évi „kistérségi
egyeztetésen” – ami Fácánkerten zaj-

lott – egyeztetés egyáltalán nem volt, s
nem kérték ki Szekszárd véleményét,
ráadásul a minisztériumtól egyáltalán
nem hozakodtak elõ új menetrend-
tervvel – reagált a minisztérium írásbe-
li állításaira a polgármester. Ahogy fo-
galmazott: az ügyben lebegtetés törté-
nik, s elõrelépés – a miniszter válasza
alapján – csak kora tavasszal várható.

A helyi autóbusz-közlekedéssel
kapcsolatban Horváth István közöl-

te: február közepéig áttekintik az el-
múlt hónapok tapasztalatait, utas-
számlálást végeznek, s ahol szüksé-
ges, végrehajtanak módosításokat,
tekintettel az erõsebb és gyengébb
kihasználtságú vonalakra. Február 4-
ére lakossági fórumot hívnak össze a
Babits Mûvelõdési Házba, s a téma
áttekintése érdekében várják az ön-
kormányzat a lakosság további javas-
latait.

De ha nem indul a vonat...
Cinikus válasz érkezett a minisztériumból MÁV-járat ügyben a polgármester kérdésére

Csak átszállással juthatnak el a fõvárosba
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Január elején Szekszárd városa 
a bietigheim-bissingeni Spill-
mann utazási iroda és közlekedé-
si vállalat meghívására vett részt
a cég által szervezett turisztikai
kiállításon.

■ Szekszárd városa ebben az évben
kiemelt szerepet kapott a kiállításon,
ugyanis 2009-ben immáron husza-
dik évfordulójához érkezett a két vá-
ros között fennálló testvérvárosi
kapcsolat.

A Fetzer Róbert (Szekszárdi Turisz-
tikai Kft.), dr. Bodor Adrienn (PTE Ily-
lyés Gyula Fõiskolai Kar) és Berlinger
Attila (polgármesteri hivatal) alkotta
delegáció Szekszárd és térségének
fõbb turisztikai látványosságait mu-
tatta be a kiállítás kiemelt vendége-
ként. A bemutatót és magyar standot
bor- és ételkóstolók, prezentációk és
filmvetítések gazdagították, melynek
során a látogatók igazi magyaros ven-
déglátásban részesülhettek. A Tolle
Zrt. sajtjai, a Baron von Twickel pin-
cészet borai és a magyar szalámi nagy
sikert aratott és hamisítatlan ízvi-
lágukkal felkeltették a nagyszámú ér-
deklõdõ figyelmét.

A Spillmann cég júniusban a
Szekszárdon tartandó jubileumi ün-
nepségre társasutat szervez a Tu-
risztikai Kft. által összeállított prog-
ram segítségével, és a hivatalos ön-
kormányzati delegációval együtt
szeretné megünnepelni a jeles év-
fordulót. Az ünnepségre kiváló al-
kalmat kínál a Szent László-napok
programja, a várhatóan nagyszámú

vendégsereg leendõ tagjai közül
többen már a kiállítás alatt befizet-
ték a Spillmann cég standjánál az
utazás elõlegét.

Jürgen Kessing fõpolgármester a
kiállításon történt látogatása során
külön köszöntötte a magyar delegáci-
ót, és elismerését fejezte ki az általuk
legtartalmasabbnak ítélt testvérvárosi
kapcsolat fejlõdése iránt. B. A.

Turisztikai kiállítás és bemutató
Húsz éve testvérváros Szekszárd és Bietigheim-Bissingen

Horváth István

A szekszárdi stand körül mindig nagy volt a forgalom

Csúcszsûri dönt
a város boráról

A Szekszárdi Borászok Céhének idei
elsõ taggyûlésén a város borászai 6 fe-
hér- és 17 rozé bort kóstoltak végig a
Fritz Pincészet tanyájában. Elõtte
azonban igen fontos témát vitatott
meg a több mint húsz jelenlévõ szak-
ember. Eszterbauer János, a céh elnö-
ke ugyanis a város önkormányzatának
felkérését ismertette velük, miszerint
válasszák ki, melyik legyen Szekszárd
Város Bora. 

Végül, nem kevés egyeztetés – és
némi vita után – sikerült kialakítani-
uk a végsõ koncepciót. A borvidéki
borversenyen dõl majd el, hogy me-
lyik kadarka, bikavér, vagy kékfran-
kos lesz a cím méltó viselõje. Errõl
egy csúcszsûri határoz majd, figye-
lembe véve azt is, hogy a legjobbnak
ítélt nedûk közül melyiket nevezték a
város bora címért kiírt versenyre is. 

Szekszárd önkormányzata 500 és
1000 palack közötti mennyiséget vá-
sárol meg a nyertes bor termelõjétõl,
s ezzel viszi annak jó hírét, így marke-
ting szempontból valószínûleg a bo-
rászoknak sem érdektelen, hogy ki-
nek a bora nyer a vetélkedésben.

A céh következõ gyûlése a Takler
pincében lesz, ahol bikavéreket must-
rálnak majd. R. T.
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(A történetet Szekszárdon mesélte az
utca embere.)

– Mit kér, Öreg?! – sürgette a
hentesfiú a soron következőt, miután
kését tisztára törölte véres kötényé-
ben. Termete két emberével is felért,
holott alig harminc körül járhatott. Tüs-
kés, rövid haja kiemelte morcos hom-
lokát, türelmetlen tekintete harsá-
nyabban villogott, mint a borotvaéles-
re fent penge a sárga neon fényében,
szinte átbökte a pult mögött várakozó
bácsit. „Az öreg”, mintha száz éve állt
volna ott...Olyan törékenynek tűnt, kit
– ha nem vigyáz – elfúj az első márci-
usi szél. Gerince nehezen bírta már az
elszaladt esztendők elejtett emlékeit,
kabátja évekkel ezelőtt kinőtte őt, de
büszkén takarta múltjához rég méltat-
lan, szikkadt, megviselt testét. 

– Két kiló sütnivaló kolbászt kérnék
– szólt szelíden. Előtte köszönt.
Mert, ahogy már nyolcvanhárom
éve, azt még mindig illik.
– Nincs! Mást? – villant a modorta-
lan penge sürgetőn odaát.
– Akkor talán két kiló hurkát szeret-
nék. Májast. Ha van – tette hozzá
nyomban, okulva a kolbász esetéből. 
Hogy válaszra vár, azt csak kérdőre
vont, az évek alatt összekócolt, ősz
szemöldöke jelezte, szólni már nem-
igen mert. Centiről-centire botorkált
hátrébb, hogy a pult alá lásson. Fa-
kó, de patyolattiszta ballonkabátja a
bolt szürke, latyakos kövét súrolta,
miközben a hentesfiú húsos kezét fi-
gyelte, vajon hurkáért nyúl-e, s ha

igen, szépet ad-e. Amaz nem kérdez-
te jó lesz-e, egyetlen suhintással vá-
gott az anakondára emlékeztető hú-
sos kígyóból épp hogy egy siklónyit,
három deka híján pontosan két kilót. 
– Hétszázötven forint – mondta a
hentes, és a pult tetejére vágta a
hurkadarabot. 
Hosszú másodpercekbe telt, mire a
bácsi remegő kezének fáradt kis uj-
jai előhalászták pénztárcájának rég
kiszáradt tengeréből az e hónapra
szánt ötezrest. Fizetett, alázattal,
csendben. A visszajáró szó nélkül
landolt a hurka mellett a pulton, a
hentesfiú oda se nézett, még csak
nem is morgott semmit, a követke-
zőtől tudakolta, „Oda mi lesz?” .

Egy perc se telt el, mikor a melák
már egy nagy tábla császárszalon-
nát megcsonkítani fente kését,
majd hirtelen visszabökött a bácsi
pulton várakozó pénzére:
– Mi van, Öreg, nem stimmel?! 
Indulat nélkül, hajlott háttal, de nyíl-
egyenes tekintettel szólt a válasz a
megtört kabát alól:
– De igen, stimmel, csak már nem
mozognak olyan gyorsan az ujjaim,
tudja?!
A kirakat szégyenkezve tükrözte a
bácsi távolodó lépteit, elnyűtt bal-
lonja, leszegett őszes feje s kezé-
ben a friss hurka szinte a földet ér-
te. Holott a hentesbolton kívül, egy
másik pultnál ő az óriás – a húsos
kezű, melák fiú pedig csak egy
mélynövésű törpe...

Benkõ Eszter

Hurka hentes modorra

Szekszárd neves írójának emlék-
napja – melynek délelőtti esemé-
nyei a főiskola dísztermében zaj-
lottak – szép kettős jegyben zaj-
lott, lévén, hogy Mészöly Miklós
gyermekeknek szánt irodalma 
és Polcz Alaine irodalma került
fókuszba.

P. Z.

Dr. Haag Éva alpolgármester ünnepi
köszöntõjében kiemelte: Szekszárd
nagy családdá alakul ilyenkor, fiatalok,
érett korúak, diákok és tanárok – em-
lékezõk vagyunk valamennyien. Aki
személyesen ismerhette õket, azért, ki-
nek képek, könyvek, szájhagyomány
útján terjedõ, ebbõl fakadóan olykor
túlzó, „személyes igazsággá” ferdített
történetek jutottak, hát azért. Ne feled-
jük, „pontos történeteket” út közben
Mészölytõl kaphattunk... Bizony, errõl
ismerszik példának okáért a mûvész,
mert aki író, költõ, fikciójában sem fer-
dít öncéllal… Nem hinti hunyorogva a
halott szónélküliségére, ennek bizton-
ságára játszva, micsoda barátság szö-
võdött egykoron… A város vezetése kü-
lön köszönetet mondott a szervezõk-
nek, amiért évrõl évre méltón emlé-
kezhetünk huszadik századunk meg-
határozó íróira, ezáltal ha követjük csil-
lagmutatásuk, szeretetteljesebbé, jobb
emberré válhatunk.

Elhangzott, kimondatott: Polcz
Alaine-kultuszt kell teremteni! Szelí-
den bölcs kultuszt, értõ, messze gyû-
rûzõ kultuszt! Jelenleg fölbecsülhetet-
len úttörése. Soraiban míves szépiro-
dalmi stíllel öleli az áldozattá válás, az
áldozatként élés lélektanát. Távolságot
tartva pontos, hiszen legnagyobb! Õ –

mélyén – talán megbékült azzal, ami-
vel mi, olvasói nem igazán tudunk.
Miért nem szentelte teljes életét írás-
nak? Mekkora muszájok voltak az õ
muszájai? Tavaly adott otthont a szek-
szárdi Német Színház egy õsbemuta-
tónak. Polcz Alaine Asszony a fron-
ton címû munkáját dolgozta Baranyai
László író két hangra. A fiatalkori s az
asszonyi én körvonalazódott Takács
Kati és Pálffy Katalin színmûvésznõk
játéka által. Aki jelen volt az elõadáson,
nem feledi sosem. A végletes szavak
összes komolyságával és mosolyogha-
tóságával. Polcz Alaine átélt, széles sík-
ra kiterjesztve tanulsággá, történetté
lényegített, nem mellékesen perspek-
tívát mutatott, példát, modern kifeje-
zéssel élve túlélési technikákra okí-
tott. Kockák peregtek az egykori elõ-
adásról. Az író mi minden elé ment!

Félresöpört olyanokat, mint nõiroda-
lom, írónõ, politika, porrá és húscafat-
tá alázottság, lényének kontúrjai, nyo-
morítás, pszichiátria, tömegpszichó-
zis, feleség-lét… Lehet, egyik sem érde-
kelte? Támogatott akiket és amíg kel-
lett, tanított ahol kellett, közben cin-
kos mosollyal rejtve pulzáló magját írt
ahogyan és amit kellett… Elõttünk a
feladat!

Urbanik Tímea irodalomtörténész
elõadását – sajnálatos távolléte miatt –
Németh Judit olvasta fel. Szokás meg-
különböztetni szépirodalmat és gyer-
mekirodalmat. Ki tudja még miféle
irodalmakat. Urbanik szerint inkább
mûfajközi terek egymásba játszásáról,
sziluettek irizálásáról lehet szó. Egy-
mást támogató együttállásnak nevezi
Mészöly Miklós „gyermeki” irodalmát.
Nem tudni, éppen a történetmondó

meséit, vagy a mesemondó története-
it olvassuk… „Botcsinálta meseírónak
érzem magamat.” – vallott errõl Mé-
szöly. Elsõ meséit, ismeretes, rábeszé-
lésre írta, semmint belsõ ösztönzésre.
Ha egy-egy novelláját visszautasítot-
ták, vigasztalásképpen írt egy mesét.
Ennek fajsúly-fölismerését mutatja
Mészölyben, hogy ez vonatkozású át-
dolgozásainak is, fordításainak is elkü-
lönülõ fejezetet szentelt válogatott kö-
teteiben. Az ötvenes évek elején –
hozta példaként Urbanik –, az Állami
Bábszínház dramaturgjaként kapcso-
latba került a bábmûvészettel. Egyik
legismertebb munkája a Misi mókus
kalandjainak filmre írása. Mészöly
úgy tartotta egy meseírásról szóló esz-
széjében: a jó meseíró természetesen
a benne élõ gyermeket faggatja, de jó
mû akkor születik, ha a gyermek is tu-
dakolódik a felnõtt-valóság jogosultsá-
ga felõl. A mese az utolsó, amiben a
misztikus tér és világ még elviselhetõ
a felnõttnek, ez a gyermekek és a mi
megcsupált ártatlanságunk…

A színpadon szavaló és lépkedõ ki-
csik persze nem gondolkodtak ilyes-
min, sûrûn kitekintgettek anyura és
apura, himbálták csöpp copfjukat, iz-
galmukban bájosan ismételtek né-
hány szót, huncutul illeszkedtek a pó-
diumra és egymás közé… A megyei
könyvtár Gyermekkönyvtárának
színjátszó köre Vadóc Eszter mûvé-
szeti vezetésével Mészöly: A torony
meséje címû írását jelenítették meg.
Megérdemelt vastapsot kaptak..

Idén Baka István költõ kapta a Mé-
szöly Miklós-díjat, melyet özvegye vett
át. A Mészöly-plakettet pedig a Jelen-
kor Kiadó igazgatójának, Csordás Gá-
bor költõnek ítélték.

„Emlékezõk vagyunk valamennyien”
Polcz Alaine-kultuszt kell teremteni! – Délelõtti pillanatképek a Mészöly Miklós-emléknapon

Csordás Gábor dr. Haag Évától vehette át a Mészöly-plakettet
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Neves irodalmárokkal, Mészöly
Miklós jó barátaival és sok-sok
tisztelőjével telt meg az Irodalom
Háza Mészöly Miklós Emlékmú-
zeum január 19-e délutánján, az
író születésnapja alkalmából ren-
dezett emléknap alkalmából.

Kovács Etelka

„Mészöly Miklós költõ is. Egy nagyon
nagy költõ, akinek Elégia címû versével
ott van a helye a nagy magyar antológi-
ában. Ez eddig nem volt világos, Foga-
rassy Miklós könyvének megjelenése
óta biztos” – mondta Szörényi László
irodalomtörténész, az Irodalomtudomá-
nyi Intézet vezetõje a Mészöly-emlék-
nap beszélgetõs délutánján. A szerzõ el-
mondta, hogy egy 29 éve halasztott fel-
adatát végezte el e „folyóiratnak hosszú,
könyvnek karcsú” mû megírásával, amit
a Kalligram Kiadó most a verssel együtt
adott ki. Mészöly már az Elégia 1980-as
megírása után tudta, hogy Fogarassy
egy nagy tanulmányt készül írni errõl –
derül ki Szederkényi Ervinnel folytatott
levelezésébõl.

Szörényi Lászlótól megtudhattuk,
hogy Fogarassy Miklós Még nem kelt
fel a nap – Mészöly Miklós Elégiája cí-
mû kötete a kritikailag megállapított,
legjobbnak tekintett szöveg közlésén
alapszik. Szerepelnek benne Mészöly-
nek a vershez írt jegyzetei, majd a ta-
nulmány fejezetei következnek. Ezek
egy-két kérdés kivételével – amelyek-
kel, mint a szerzõ jelzi, nem tud, vagy
nem akar foglalkozni – végigkísérik az
olvasót ennek a rendkívül nehéz, de
hallatlanul felemelõ versnek a folya-
mán. Mint a mottóelemzésbõl kiderül:
létösszegzõ, önmegszólító versrõl van
szó. Mészöly Naplójegyzeteinek gon-
dolkodói észrevételei, fragmentumai
és e nagy vers között az a különbség –
ahogy Fogarassy beszélgetõtársa kér-
désére elmondta –, mint egy nagyfor-
mátumú költõi mû megalkotottsága és
egy bölcs embernek a spontán mó-
don, ihletekkel leírt gondolati fejlõdése
között. Ebben a szövegkörnyezetben
mindez alapvetõen megváltozik, mert
átitatódik érzelemmel, indulattal és
alapvetõ személyes egzisztenciális
problémákkal.

Az igen fontos nyolcadik rész, ame-
lyet Szörényi felolvasott és kommen-
tált, a görög oszloprendekben a világ-
mindenség súlyát a földnek átadó, de
közben azt megszenvedõ embert lát-
tató kemény szöveg után, jön a fordu-
lat. Valami különleges elérzékenyülés
következik, amelyben reflektál saját
magára ez a büszke, konok ember. Õ,
aki olyan zárkózott, távolságtartó volt,
ebben a költeményében önvallomás-
ok csordulnak ki belõle – mondta
Fogarassy. Sok éles hangulati váltással

él, az Elégia címet ez magyarázza leg-
inkább.

A beszélgetés záró részében Szöré-
nyi méltatta a Mészöly-díj értékét,
amely alaptalanná teszi az író, költõ,
drámaíró, meseíró, esszéista aggodal-
mát afelõl, hogy nem lesz utókora. A díj
maga az, amivel a legjobban tudunk ál-
dozni Mészöly szellemének. Ez mutat-
ja, hogy van folytatása.

Mészöly Miklós utókora
Idén posztumusz Mészöly Miklós-díjat
kapott Baka István (Szekszárd 1948-
Szeged 1995), Mészöly egykori barátja,
szellemi társa. Felesége, Baka Tünde
idézte fel az író, költõ, mûfordító Mé-
szölyhöz fûzõdõ kapcsolatát.

Baka István viszonylag késõn ismer-
hette meg Mészölyt, aki akkor tiltva
volt, nem lehetett róla beszélni. 28-30
évesen olvasott elõször Mészöly-mun-
kát. Akkor letette, túl száraznak találta.
Már túl a harmincon került egy irodal-
mi baráti körbe, ahol többet is hallott
Mészölyrõl olyan emberektõl, például
Ilija Mihálytól, akiket nagyon tisztelt.
Ekkor kezdett el alaposabban foglal-
kozni a mûveivel.

Az idõ térképjelei címû publiciszti-
kai írásában a következõt írja arról,
hogy hogyan ismerkedett meg a Mé-
szöly-írásokkal:

„Az 1975-ben írt Térkép Aliscáról,
majd az 1982. évi Mozgó Világ utolsó
számában megjelent Megbocsátás hó-
dított meg teljesen. A Térkép a város
térbeli határait kiterjeszti az idõbe.
(…)” A város az, ami összeköti õket az
irodalom nyelvén túl. 1961-ben ismer-

kedtek meg személyesen, amikor Mé-
szöly a 60. születésnapját ünnepelte.
Ezt akkor már az egész országban
megünnepelték. Szegeden az
auditorium maximumban egy gyö-
nyörû mûsort adtak elõ a tiszteletére.
Ilija Mihály gondolta, hogy jó lenne
megismertetni egymással ezt a két
embert, akiket õ szeret, ezért
Bakáéknál szállásolták el Mészölyt, aki
vendéglátói gyerekeinek egy dedikált
mesekönyvet hagyott hátra. Ezután
nagyon komollyá vált ez a személyes
kapcsolatuk, rendkívül tisztelték egy-
mást. A Tagjai vagyunk egymásnak cí-
mû kötetben szerepelt a Képeslap,
Mészöly pedig ott volt Baka István te-
metésén, majd amikor az 50. születés-
napját ünnepeltük volna, õ mondta a
megemlékezõ beszédet Szekszárdon.

Az utolsó bekezdés a Térképbõl:
„Egyik államunkban Liszt Ferenc kilép
az Augusz-házból. Misére megy az újvá-
rosi templomba. Az orgonát szeretné
kipróbálni. A kapu elõtt Babits csatla-
kozik hozzá. Majd valahol a még
lefedetlenség hídjánál Mészöly Miklós
köszön rá. Együtt mennek tovább,
élénk, a magyarul csak zenélni tudó
Liszt kedvéért német nyelvû beszélge-
tésbe merülve. Sok mondanivalójuk le-
het egymásnak.” – Ez a mai nap meg-
gyõzött engem arról, hogy most már
Baka is ott beszélget velük – zárta be-
szédét Baka Tünde.

Csordás Gábor költõ, mûfordító,
szerkesztõ, kritikus, 1989-tõl a Jelenkor
Kiadó igazgatója kapta idén a Mészöly
Miklós-emlékplakettet. Mielõtt Mé-
szölyrõl beszélne, elõrebocsátja, hogy
Szekszárdnak kitüntetett helye van az
életében, irodalmi életében. Ehhez a
városhoz kötõdik az elsõ irodalmi is-
meretsége, amit Baka Istvánnal kötött.

A szekszárdi strandon ismerkedett
meg elõször egy Mészöly Miklós-mûvel,
az Atléta halálát olvasta, ami ott játszó-
dik. – Hajmeresztõ élmény volt –
mondta. Azóta végigkíséri az életét az,
hogy Mészöly-mûvekkel foglalkozik, fõ-
leg mióta a Jelenkor szerkesztõségében
dolgozik. Személyesen is kapcsolatba
kerültek, bár elég késõn. Amikor már õ
szerkesztette a folyóiratot, akkor rend-
szeresen járt hozzá, nagy délutáni be-
szélgetésekbe merültek. Hihetetlenül
erõs személyiségnek ismerte meg,
megnyerõnek és rokonszenvesnek.
Azok közé az emberek közé tartozik,
akik még haláluk után is referenciát je-
lentenek számára. Lenyûgözte. Õ az
egyik olyan magyar szerzõ, akitõl min-
dent elolvasott. Mészöly egy erkölcsi
csoda volt, a Kádár-korszakban azt je-
lentette számára, hogy lehetséges telje-
sen intaktnak maradni, és semmiféle
hézagot nem engedni a beszéd és a cse-
lekedet, az elvek és a viselkedés közé.

A 21 kötetre tervezett életmûkiadás-
ból, amelyen jelenleg is dolgozik a ki-
adó, még három van vissza. Az egyik, a
Nemzet és világ, ami Szombathelyen
jelent meg az Életünk kiadásában. Ez
egy esszékötet a nemzeti problemati-
kával kapcsolatban. A másik a Magasis-
kola, és a harmadik az Elégia címû kö-
tet, ami verseket és versszerû jegyzete-
ket tartalmaz majd. Az életmûkiadás-
nak persze sosincs vége, mert újra és
újra kiadják, javítanak rajta. Miután
Mészöly elkészítette az életmûkiadás
tervezetét még jó néhány mû, esszé,
novella megjelent folyóiratokban.
Ezenkívül még kisebb írások jelentek
meg itt-ott, amelyek a Kádár-korszak-
ban nem kerülhettek kötetbe. Ezekbõl
még legalább egy vagy két pótkötet
lesz, valamint a drámák is egy újabb kö-
tetet jelentenek.

Mészöly, „egy nagyon nagy költõ”
Baráti beszélgetések az Irodalom Házában,Szekszárd neves szülöttére emlékezve

Mészöly Miklós
(1921-2001)
Szekszárdon született 1921. janu-
ár 19-én, eredeti neve Molnár Mik-
lós. A Garay János Gimnáziumban
érettségizett, majd a Pázmány
egyetemen szerzett jogászdoktori
oklevelet. 1949-ben vette felesé-
gül Polcz Alaine pszichológust,
1956-tól lett szabadfoglalkozású
író. Életmûve gerincét elbeszélé-
sek, novellák, kisregények alkot-
ják, de több esszé-, dráma- és me-
sekötet szerzõje. A filozófiai beállí-
tottság és a formafegyelem meg-
határozó vonások mûveiben. 



8 2009. január 25.KULTÚRA

Nyolcvannyolc februárjában Thész
László, a Liszt Ferenc Zeneiskola
akkori igazgatója felvette a tanári
karba Kovács Zsoltot. A kiskun-
halasi születésű trombitatanárt
felkérte: alapítson fúvószenekart
a következő tanévben a zeneisko-
la növendékeiből. A tanár úr bol-
dogan tett eleget a kérésnek:
húsz éve működik az intézmény-
ben Ifjúsági Fúvószenekar.

Lakatos Orsolya

– Kérem, mesélje el, hogyan indult a
pályája!

– Kiskunhalason, kilenc évesen ke-
rültem be egy fúvószenekarba. Úgy
emlékszem, akkor döntöttem el, hogy
ez lesz a hivatásom. Röviddel késõbb
beiratkoztam a zeneiskolába, ahol Szõ-
ke Antal – most már igazgató – lett a
trombitatanárom. Szigorú volt, de sze-
retettel tanított: hatására és javaslatára
léptem a zenei pályára.

– Hol folytatta tanulmányait?
– A szegedi konzervatóriumban, s a

négy év alatt az iskolai fúvószenekar
tagja is lettem, természetesen. Pécsett
szereztem meg a zenetanári diplomát,
s abban az idõszakban végig a Szénbá-
nyász fúvószenekarban játszottam.

– Ezután került Szekszárdra?
– Nem azonnal. A helyõrség fúvósze-

nekarában töltöttem el másfél évet Szé-
kesfehérváron.
– Kilenc éves kora óta megszakítás
nélkül játszik fúvószenekarban?

– Így van. Jelenleg az Alisca
Brass Band-ben.

– Mit gondolt, érzett, amikor
Thész László felkérte az isko-
lai fúvószenekar megalapítá-
sára?

– Boldogság és elégedettség
fogott el, hiszen ezzel valóra vált
az álmom. Akkori kollégáim, Fa-
lussy Mária, Pecze István és Szily
Lajos a kezdetektõl támogattak.
A zenekar 12 taggal kezdett pró-
bálni – ez hihetetlenül kevés a
mostani 60 fõhöz képest –, ez a
létszám megduplázódott a kö-
vetkezõ egy évre, amikor meg-
szerveztük az elsõ zenekari tá-
bort Domboriban.

– Meséljen a kezdetekrõl!
– Õszintén szólva meglepõen gyor-

san fejlõdött a zenekar. Az elsõ külföldi
utazás (Bietigheim-Bissingen, 1990 – A
szerzõ.) óriási „lökést” adott a tagok-
nak. A helyi kitûnõ fúvósokat hallva
megértették, hogy a kemény munka, a
rendszeres próbák elõrelépést hoznak,
minõségi zenét lehet produkálni. A
kint megismert mûveket – közkívánat-
ra – beszereztem, s nagy lelkesedéssel
fogtunk a gyakorlásukhoz.

– Jubileumi év volt a 2008-as, s ezt ki-
tûnõ minõsítéssel ünnepelték. Azon-
ban az elmúlt húsz évben is több em-
lítésre méltó díjat szereztek.

– Elõször 1993-ban minõsültünk,
ekkor egy ezüst és egy arany minõsí-
tést szereztünk. Koncertzenekari ka-

tegóriában 1998-ban és 2002-ben
arany minõsítést kaptunk, s ugyan-
csak 2002-ben Könnyûzenei kategó-
riában elnyertük a kiemelt arany mi-
nõsítést. Egy évvel ezelõtt a Magyar
Fúvószenei Szövetség Koncertzene-
kari és Könnyûzenei kategóriában ki-
emelt arannyal jutalmazott bennün-
ket. A legutóbbi díj, melyet már a jubi-
leumi, huszadik tanévben nyertünk
el: a WASBE Nemzetközi Fúvósszövet-
ségének A-kategóriás kiemelt arany
minõsítése.

– A város rendezvényein rendszere-
sen találkozhatunk Önnel és a zene-
karral...

– Hosszú idõ óta tevékenyen részt ve-
szünk Szekszárd kulturális életében.
Ápoljuk a német nemzetiségi hagyomá-

nyokat: minden évben fel-
lépünk a Szekszárdi Né-
met Kisebbségi Önkor-
mányzat gálaestjén, a szü-
reti és pünkösdi rendez-
vényeken. Ezek mellett a
legkülönbözõbb esemé-
nyekre hívnak minket év-
rõl évre.

– Járnak országos
fesztiválokra, találko-
zókra is?

– Természetesen. Rend-
szeresen fellépünk a
Pécsváradi Német Nem-
zetiségi Ifjúsági Fúvósze-
nekari Találkozón, ahol
legutóbb arany minõsítés-
sel jutalmazták az együt-

test. Már 1996-ban meghívást kaptunk
az ország egyik legrangosabb találkozó-
jára, a Siklósi Nemzetközi Fúvószeneka-
ri Fesztiválra, azóta pedig bejártuk az
egész dél-dunántúli régiót.
– Úgy tudom, több külföldi utazáson
is túl vannak már...

– Sokszor visszatértünk már
Bietigheim-Bissingen kedves városába,
és mi is többször vendégül láttuk a né-
met zenekart. Idén áprilisban várjuk
õket újra Szekszárdra. Hatszor vettünk
már részt a Bautzeni Nemzetközi Fú-
vószenekari Fesztiválon, mely egy meg-
hívásos találkozó. Kétszer jártunk Belgi-
umban, Waregem városában, s mi is fo-
gadtuk az ottani Szent Cecília Zenei
Egyesület Fúvószenekarát.

További sikeres esztendõket, jó pró-
bákat és muzsikálást kívánunk!

Húsz éve már, hogy fújják
Egy fúvószenekar története – beszélgetés Kovács Zsolt karnaggyal

Kovács Zsolt a kezdetektõl irányítja a fúvósokat



92009. január 25. KÁVÉ DUPLA HABBAL

Kitartás, koncentráció, fegyelem

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Lambert Ró-
bert és dr. Mácsik Erika, a szekszárdi Shinkendo klub tagjai, akiktől
megtudhatjuk, hogy a címbéli tulajdonságok egyet jelentenek a
Shinkendo (A Valódi Kard Útja) japán kardvívó harcművészettel.

Egy férfi:
Lambert Róbert
instruktor

Egy nõ:
Dr. Mácsik Erika

chan (kedves)
– Kérem, mutassa be azt a harcmû-
vészetet, amelyben ön a mester cí-
met viseli!

– A stílust Kaiso Toshishiro Obata
75. danos mester alapította, több évti-
zedes harcmûvészeti tapasztalatai
alapján. Obata Sensei több nagy sike-
rû film harcmûvészeti tanácsadója,
kaszkadõr koordinátora és szereplõje
is volt. A Shinkendo modern harcmû-
vészet, és nem sport, melyet a több
mint 1200 éves szamuráj történelem
és a Bushi Damashii (harci szellem)
formált. A fizikai részt a jól bevált, a
szamurájok által alkalmazott techni-
kákból merítette.

– Mi a lényege ennek a harcmûvé-
szetnek?

– A Shinkendo újraegyesítette a
mára már csaknem feledése merült
szamuráj vívótechnikákat. Fellelhetõ
benne a formagyakorlatok szépsége,
a küzdelmek izgalma, a vágások preci-
zitása, stratégiai és logikai, valamint a
harcosok hitvallásának filozófiája.

– Milyen felkészültséget igényel, s
mit ad a mûvelõinek?

– Szigorú protokolláris fegyelmet,
feltétel nélküli engedelmességet kö-
vetelõ, magas szintû fizikai állóképes-
séget igénylõ rendszere a fegyveres
harcmûvészetek csúcsára emelte.

– Célja?
– A szellem és a test edzése. Fontos

kulturális örökséget ad át, mely által a
filozófia beleszövõdik a mindennapi
életbe, s általa a kemény edzés, a taní-
tások mélyebb rétegeibõl nyert ta-
pasztalatok képessé teszik az embert
a helyes út megtartására. Egy átlagos
edzésen 1400-1600 alkalommal emel-
kednek vágásra a pengék, és akkor
még nem szóltunk a lépéstechnikák-
ról, formagyakorlatokról, páros gya-
korlatokról, próbavágásokról.

– Mikor alakult a klub?
– 2007-ben nyitottam meg a szek-

szárdi klubot. A magyarországi fõinst-
ruktorral, a 4. danos Sensei Lajos Ro-
landdal jó viszonyt ápolunk.

– Több nagy sikerû bemutatót lát-
hattunk már a klub tagjaitól…

¾ Messze a leglátványosabb, legdi-
namikusabb harcmûvészet, hiszen
tradicionális szamurájöltözetben és
kardokkal hajtjuk végre a technikai
bemutatókat.

– Melyek a legtöbbet használt gya-
korlóeszközeik?

– A Boken, a fakard, az Iaito, az élet-
len gyakorló kard, illetve a Katana,
amely egy 73-75 cm pengehosszúsá-
gú, a borotvánál élesebb kétkezes kard.

– Hivatása miatt néha nem tudja
irányítani a klub tevékenységét.

– Ez valóban elõfordul, s ezen alkal-
makkor Pócza Róbert és Somogyi
László helyettesítenek. Õk már olyan
szinten vannak, hogy képesek az inst-
ruktori feladatokat ellátni.

- Szabadidõ, hobbi, további tanít-
ványok?

– Érdekel a Japán történelem és
kultúra, életemet ennek szellemében
próbálom élni. Nagy vágyam teljesül,
ha az októbert Japánban tölthetem, s
fejleszthetem eddigi tudásomat e
harcmûvészetben. Klubunk nyitott,
minden jelentkezõt szeretettel vá-
runk a Babits iskolában kedden és
szerdán, 17 órakor.

– Egy fiatal, hivatását magas fokon
mûvelõ hölgy hogy talál rá arra a
harcmûvészetre, ami a szabadide-
jét, az életformáját meghatározza?

– Korábban is foglalkoztam harcmû-
vészettel, karatéval. Aztán több éves ki-
hagyás után hiányozni kezdett a moz-
gás. Láttam a Shinkendo Klub egyik
bemutatóját, s annyira megtetszett az
összkép, a mozgáskultúra, hogy felvet-
tem a kapcsolatot Lambert Róberttel.
Az elsõ idõben több nõ is járt a klubba,
de különbözõ okok miatt kimaradtak,
így jelenleg egyedüli hölgytag vagyok.

– Mióta ûzi, s mi az, amit eddig si-
került elsajátítani?

– Fél éve járok a klubba, s miután ez
egy folyamatos tanulás, ezért tökélete-
sen soha nem lehet elsajátítani. Megví-
vom a saját kis harcaimat, amikor fá-
radtan megyek az edzésre, s a végén
boldog vagyok, mert sikerül legyõz-
nöm önmagamat. Heti két alkalommal
vannak az edzések, melyek után egy
jólesõ fáradtságot érzek, hiszen teljes
valómmal edzek. Másképpen ezt nem
is szabad csinálni.

– Miért éppen küzdõsport, hiszen
annyi mindenbõl lehet válogatni?
Mit szólt a környezete?

– Talán egy kicsit vágytam vissza a
harcmûvészethez, s ez is igényel egy

olyan fajta koncentrációt, a gyakorla-
tok pontos végrehajtását, állóképessé-
get, amire az eredeti hivatásomban,
fogorvosként is szükségem van. Aki
ismer, nem csodálkozik, de sokan
nem is tudják, hogy mit takar ez a
harcmûvészet. 

– Milyen tulajdonságokkal kell ren-
delkeznie annak, aki ki szeretné
próbálni a shinkendot?

– Elõször is érdekelje a múltja, a
kultúra, ahonnan jött. Rendelkezzen
nagyfokú kitartással, legyen képes a
maximális koncentrációra, legyen fe-
gyelmezett és alázatos. A kudarc
eleinte így sem kizárt, hiszen a szemé-
lyiségfejlesztés hatása, önmagunk le-
gyõzése mind szükséges a továbblé-
péshez. Ez a harcmûvészet a védeke-
zésrõl szól.

– A saját értékrendje szerint hol tart
most a megismerésben?

– Most látom csak, hogy mennyi
mindent nem tudok, s milyen hosszú
tanulási folyamat lesz a tökéletességre
törekvés útja. A mesterem szerint éret-
té váltam az elsõ nagy próbatételre. Az
eddig tanultakból kell egy átfogó vizs-
gát tennem a mesterem elõtt. Ezzel
semmilyen fokozat nem jár, viszont aki
ezt a harcmûvészetet mûveli, tudni
fogja, hogy elértem az eddigi tudásom
beteljesedését.

– A hivatásában mit segít önnek ez
a mozgáskultúra?

– A lelki és a fizikai állóképességem
növekszik általa, nyugodtabb, kiegyen-
súlyozottabb vagyok. 

– Térjünk vissza arra, hogy egyedü-
li nõ a klubban…

– Úgy érzem, a társaim befogad-
tak, szeretettel segítenek, s egyen-
rangú félként mûveljük ezt a harc-
mûvészetet.

– Mi fér még bele az életébe?
– Egyetemista nagyfiam van, a ter-

mészetjárás, a zene, színház, fõzés a
kedvenc idõtöltésem. S természetesen
nagy beszélgetések a jó barátokkal.Mester és tanítványa. A shinkendo köti össze õket
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A
lig hisz a szemének az ember,
mikor a Tolnavármegye
1904. január 3-i Elfecsérelt

esztendõ címû vezércikkében olvas-
sa: „A nemzetek világversenyében
Magyarország amúgy is nagyon hátra
maradt, mert gazdasági fejlõdésün-
ket az utolsó években megakasztotta
a politikai élet ziláltsága.” Nagy kér-
dés most már, milyen hitek és hisze-
mek éltek akkoriban?

Az évben például január 8-án adta
hírül a Budapesti Közlöny: Bánhidi
József szekszárdi gimnáziumi tanárt
magasabb fizetési osztályba sorolták.
Kár, hogy 6-án már eltemették – szá-
nakozott a helyi sajtó. Öt év múlva
egy másik elõléptetésen egyenesen
fölháborodott a Tolnavármegye
1909. január 3-i száma Elõléptetett
sikkasztó adótárnok cí-
mû cikkében. Lindner
Ármin 2900 koronás fi-
zetését ugyanis 200-zal
megemelték, noha éve-
ken át 40-50 ezer koro-
nát sikkasztott, s ezért
két és fél évre ítélték.
Ennek egy részét leülte,
más részét elengedték.
Az újság meg is kérdez-
te: „A hûtlen pénztáros
a hivatalos rangsorozat-
ban mivel érdemelte
meg az idei elõlépte-
tést?” Talán, mert hittek
benne…

Négy évvel elõbb
egy másik hit elõnyeit
ecsetelte a Tolnavár-
megye Mirõl jó a naza-
rénus vallás? címû hí-
re. „Múlt év tavaszán
egy fiatal, kezdõ ipa-
ros vett egy pár mala-
cot, hogy azokat a
nyár folyamán fölne-
velje, s annak idején le-

vágja. A sors könyvében azonban
ez másképpen volt megírva. A mala-
cokat pár nap múlva ellopták. Mily
nagy volt azonban minap a megle-
petése, midõn reggel kilép az ud-
varra, hát ott talál két hízott disznót
heverni, az egyiknek fülére volt
kötve egy kis cédulácska, ráírva a
malacok története. Tavasszal egy új-
városi ember lopta el a malacokat,
aki azokat szépen meg is hizlalta.
Múlt hónapban ez az ember áttért a
nazarénus vallásra, mely hitnek leg-
szebb elve az, hogy a lopott jószá-

got vissza kell adni igazi gazdájá-
nak; így hát a múlt napokban a mi
ismeretlen nazarénusunk is vissza-
hajtotta a malacokat – jól meghiz-
lalva.” Témában járatos szerint nyíl-
tan megvallva a tízszeresét kell visz-
szaadni az ellopottnak. Nem tu-
dom, tömeges áttérés esetén mi-
lyen földindulás lenne…

Persze akad hit, mely hiszem –
mesélte a Tolnamegyei Közlöny,
megeresztvén egy oldalvágást is Õk
ketten egy hiten címmel 1899. janu-
ár 8-án. „Jámbor, istenfélõ, templo-

mos ember az öreg Szûcs
Flórián. Ritkán mulasztja el
a misét. Már a veje, a Pálin-
kás Jóska egészen más em-
ber. Kivált, mióta szocialis-
ta lett. Bántja ez az öreget
nagyon, meg is szólítja
egyszer: – Te, Jóska, miért
nem jársz templomba, po-
kolba jutsz. Vagy tán hited
sincs már? – Ej, dehogy
nincs – szól Jóska –, van
bíz a. Én meg a Glinfeld zsi-
dó egy hiten vagyunk. –
Tyhû – szörnyülködik az
öreg – aztán hogyhogy? –
Hát, tudja, ipam uram, a
két koronájával tartozom
neki, õ is, én is azon a hi-
ten vagyunk, hogy ezt a
két koronát sohasem fize-
tem meg. – Na – szól Szûcs
uram – ehun a két korona,
fizesd meg, hogy ne légy
vele egy hiten. Méltatlan-
kodva vágja zsebre Pálin-
kás a pénzt, s csak azután
dörmögi: – Csak nem gon-

dolja, ipam uram, hogy két koroná-
ért megtagadom a hitemet!”

Két hét múlva már azt mesélték:
egy szekszárdi atyafi tévedésbõl kar-
bolsavat ivott, másnap belehalt, har-
madnap temették. Negyednap meg
a fia tartotta a lakodalmát: hiszik
vagy sem… Lanius Excubitor
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Templomban – Fiatalember, ön nem hullat a pörsöly-
be? Pedig istennek is tartozunk ám! – Az igaz, de az
isten jó hitelezõ, és nem szorongat, mint a többi.

(Homicskó Athanáz karikatúrája)

Ódon időben
JANUÁR 26-ÁN

80 éve, 1929-ben sajtónk ígérte:
200 000 pengõ alaptõkével, 
50 000 pengõ állami támogatás-
sal borszövetkezetünk létesül.
JANUÁR 27-ÉN

100 éve, 1909-ben a szegedi len-
és kenderfonógyár itteni gyártelep
lehetõségét vizsgálta. 90 éve,
1919-ben egy halott maradt a helyi
nemzetõrök és katonák utcai har-
ca s lövöldözése után.
JANUÁR 28-ÁN

140 éve, 1869-ben Szekszárd fiát,
Tormay Bélát nevezték ki debreceni
gazdasági intézeti igazgatónak.
JANUÁR 29-ÉN

110 éve, 1899-ben sajtónk írta:
„Elszegényedés mellett haladás
elõfordulhat: mutatja Szekszárd
legutóbbi helyzete.” 80 éve, 1929-
ben egyetemi elõadásokra kérték
föl Leopold Lajost.
JANUÁR 30-ÁN

105 éve, 1904-ben színjátszó ke-
reskedõ ifjaink Gabányi Apósok cí-
mû vígjátékát adták elõ.
JANUÁR 31-ÉN

105 éve, 1904-ben letartóztatták a
helyi bábát, aki nyolchónapos
magzatot hajtott el, de az anya eb-
be belehalt.
FEBRUÁR 1-JÉN

100 éve, 1909-ben Medgyaszay
Vilma, Molnár Ferenc s Jacobi Vik-
tor vendégszerepelt nálunk.

Az Erő veled van?

„Isten mindent megtehet a bennünk munkálkodó erõ
szerint!” (Értelmezett fordítás Pál levele az efezusiak-
hoz 3,20 alapján)

Vannak olyan szavak a Bibliában, amelyekben annyi erõ
és élet van, hogy erõsebbek, mint bármilyen más gyógy-
mód. Csak Isten képes arra, hogy egy olyan üzenetet ad-
jon neked, amely visszamegy a múltba, meggyógyítja a
tegnapod, biztonságot ad a mában és biztos alapot vet a
holnapod számára. Azért okoz a Sátán olyan sok zûrza-
vart az életedben, hogy ne legyen idõd Isten Igéjére. Tud-
ja, hogy az ige leleplezi õt, és napvilágra hozza azokat a
csak Istennel elérhetõ lehetõségeket, amelyek ott szuny-
nyadnak benned.
Jeremiás semmiben nem volt más magzat és csecsemõ
tõlünk, mégis mielõtt kiemelkedõ próféta lett volna, Isten
megmondta neki:
„Mielõtt megformáltalak az anyaméhben, már ismerte-
lek.” (Jer 1,5) Nem a szüleid láttak elõször, hanem Isten!
Semmin sem lepõdik meg veled kapcsolatban, és nem
tudsz olyat tenni, amire ne lenne képessége megbocsá-
tani! Õ nem változtatta meg elképzelését arról, hogy ki

legyél, és hogy mi legyen belõled.
„Mielõtt a világra jöttél, különválasz-

tottalak és megszenteltelek” (Jer 1,5) Ne várj többé elfo-
gadást azoktól, akik közé nem tartozol. Egy Istentõl szár-
mazó küldetésben vagy, ezért próbál az ellenség olyan
erõsen eltenni láb alól. Amint megérted ezt, küzdelmeid
elkezdenek értelmet nyerni.
Csakis Isten Igéjének, a Biblia olvasása által fogsz tudatá-
ra ébredni azoknak az életeket változtató lehetõségekre,
amelyek letétbe lettek helyezve benned már a világ kezde-
te elõtt. Csak olyan ígéretet érdemes komolyan venni,
amelynek a kezese hiteles, ezért ne a banki, a gazdasági
vagy életmegkönnyítési lehetõségekre figyelj, hanem ezt
vedd egyedül komolyan: „A bennünk mûködõ ereje által
Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük,
vagy amit el tudunk képzelni.” (Efézus 3,20) Szóval, ha el-
hiszed, hogy Isten többet tervezett az életed felõl, mint
ahol most tartasz, (a feleségem több hónapja munkanél-
küli, rólam pedig tegnap derült ki, hogy cukorbeteg va-
gyok) kezdd el ma „megcsapolni” ezt az erõforrást!
Szeretettel várunk a Bibliatanulmányozó estjeinkre min-
den szerdán este 6 órakor a Lehel utca 6 szám alá.

Papp Barnabás 
baptista lelkipásztor

E V A N G É L I U M

Hitek és hiszemek

ÓDON DERÛ 230.
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A rejtvény megfejtését 2009. január 27-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Január 18-ai rejtvényünk helyes megfejtését, és a helyes megfejtõk közül kisorsolt két olvasónk nevét
– a beérkezési határidõ miatt – lapunk következõ számában olvashatják.

A z 1950-es évek legelején Rákosi Mátyás pajtásnak
okos kisdobos létemre elhittem, hogy nem szabad

elõre megennünk az aranytojást tojó tyúkot. Ezt a vitatha-
tatlan igazságot édesanyámmal is közöltem. Anyám – ahe-
lyett, hogy jól felpofozott volna – megbízott azzal a nagyon
titkos, megélhetésünket biztosító feladattal, hogy sürgõsen
derítsem ki, tyúkjaink közül melyik tojik aranytojásokat,
és hogy azokat vajon hová rejti el az a kulák baromfi,
amelyik ráadásul még a kapitalisták aljas szekértolója is
titokban Titóval egyetemben, aki a jugoszlávok bölcs vezé-
re, de mellékállásban az imperialisták láncos kutyája. Se-
gítségképpen anyám kezembe nyomta a legújabb, errõl
szóló propaganda kiadványt. Mit szépítsem a dolgot, én
ennek ellenére is kudarcot vallottam, pedig mára már ki-
derült, hogy az aranytojást tojó tyúk nem kitalált élõlény.
Csak azzal nem volt tisztában akkoriban még Rákosi sem,
hogy ezek a jércék (nem tyúkok) majd csak 2002-ben érik
el az ivarérett kort, és 2009 elejére már rég letojt, vén tyú-
kok lesznek, amelyek már csak bûzös, görbe dolgokat ké-
pesek nagy erõlködéssel kipréselni magukból, amiknek
fertõzõ hatása miatt beláthatatlan következményeket oko-
zó pénzügyi és gazdasági világválság alakul ki.

El sem tudom mondani, hogy a mai tudásommal/
eszemmel értékelve a helyzetet, milyen mélységesen

bánt 1989-90-es naivitásom. Az, hogy egyesek képesek vol-
tak elhitetni velem azt a mérhetetlenül nagy ostobaságot,
hogy majd a szociális piacgazdaság (leánykori nevén: ka-
pitalizmus) a reális piaci áraival, viszonyaival automati-
kusan képes lesz megteremteni a társadalmi összefogást és
békét, és a folyamatosan fenntartható gazdasági növeke-
dést. Ezzel szemben mi a helyzet manapság? Kár tagadni
vagy szépíteni a dolgot: az egykor sziklaszilárdnak hitt gaz-
dasági alapokkal rendelkezõ nagyhatalmakkal együtt nya-
kig ülünk a bajban, amely nekünk, kisnövésû magyarok-
nak már az állunkig ér, ha egy kis mocorgás támad, ak-
kor az orrunkat is el-eléri...
Eddigi tévedéseim, csalódásaim alaposan aláásták az ön-
bizalmamat, magabiztosságomat. Ma már abban sem va-
gyok biztos, hogy a Föld kering a Nap körül, hiszen min-
den nap ennek az ellenkezõjét tapasztalom. Lehet, hogy rö-
videsen kiderül, hogy ez a kopernikuszi Naprendszer elmé-
let is csak tudományos ténynek álcázott politikai propagan-
da, amivel egyes politikusok el akarják terelni a figyelmet
a valódi problémákról!? Már-már mindenben kételkedem.
Szégyellem bevallani, de a prosztatarák szûrõ-vizsgálatra
való bejelentkezést is azért halogatom, mert már a gondo-
latától is annyira zavarba jövök, hogy sokszor azt sem tu-
dom, fiú vagyok-e vagy lány. Mi lesz velem, ha szûrés köz-
ben egy újabb tévedésemre döbbenek rá? Félek, hogy ezt a
tévedésemet már nem élném túl... Bálint György Lajos
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Egy ördöngősen cselező, kis
Pinocchio kinézetű legénykére
szegeződött a szekszárdi edzői
stáb tekintete az elmúlt hétvé-
gén immáron hatodik ízben meg-
rendezett Azzura Kupa utánpót-
lás teremlabdarúgó-torna első
napján, amikor a 12-13 évesek
meccseltek.

Bálint György

A gyerkõc már a PMFC mezében tette
a dolgát – persze, hogy most is lõtte a
gólokat –, de nem nehéz kitalálni, hogy
Csima Rajmund is UFC-felfedezés.
Gálffy Dezsõ, a torna rendezésében se-
gédkezõ egykori szekszárdi edzõ látva
tûnõdésünket, már is sorolta a legfon-
tosabb tudnivalókat. „Nálunk a korosz-
tály kiemelt országos bajnokságában
22 gólt szerzett az õszi idényben. Õ a
negyedik játékos az UFC-bõl, akit a
Pécs rövid idõn belül elvitt tõlünk.”

Nemrégen került a dél-dunántúli
tehetségek begyûjtésére újból nagy
hangsúlyt fektetõ baranyai klubhoz
két már korosztályos szekszárdi válo-
gatott, Papp Miklós és Eszlátyi István.
Utóbbi már a Barcs színeiben szere-
pelt, de pályafutásuk során mindket-
ten megjárták a híres MTK utánpót-
lás-nevelési rendszerének egyes grádi-
csait. Fejes Péternek is már a múlt a
nevelõegyesület, merthogy a 1992-es
születésû, a Szekszárd NB III-as fel-
nõtt csapatában is bemutatkozó játé-
kos is Baranyában keresi boldogulá-
sát. Ez az élet rendje. (Remélhetõleg

Máté Csabáék úgy intézik a dolgokat,
hogy azokba a gyerekekbe, akikbe
évek itteni munkája is benne van, azo-
kat „csak úgy” elvinni, mint a múltban
volt szokás, nem lehet.)

Minõségi utánpótláscsúcs
a télben

Az Azzura Kupán az ország tehetsé-
geinek, azok színe-javának egy jelen-
tõs része parkettre lépett. Itt volt már
hagyományosan az MTK , a Felcsút –
a hivatalosan is két akadémia –, aztán
gyorsan kiderül, hogy a Honvédnál, a
Vasasnál is elmozdultak a minõségi
utánpótlás-nevelés irányába. Az elsõ
percek után kiderült: nagyon szelek-
tált és igen képzett két korosztályt

(94-96) hoztak el Szekszárdra. Ugyan-
ez hellyel-közzel már mondható a ka-
posváriakra és a már nagyobb kosár-
ból merítõ pécsiekre. 

Örvendetes módon a Szekszárd sem
lógott ki a sorból, sõt! A 12 éveseknél
ugyan feltûnõ a fizikális, illetve magas-
sági fölény az ellenfelek javára, de az
ügyesség, kombinációs készség, a bizo-
nyítási vágy ezt kompenzálja. Wiesner
József tanítványai végül is a hetedik he-
lyen végeztek, ami csak a legjobbakat
szerepeltetve, csak az eredményre
koncentrálva lehetett volna sokkal
jobb is... Igaza van Máté Csabának, az
UFC elnökének, edzõjének, aki amon-
dó, hogy a gyõztes Vasas-Pasarét csapa-
tán kívül a többiek megközelítõleg

azonos tudást hordoztak, „így ha hol-
nap újrajátszanák ezt a tornát, a máso-
diktól a nyolcadikig biztosan egészen
más eredmények születnének” – je-
gyezte meg a klubelöljáró. Máté Csaba
a torna mellett a telefonjára figyelt: vár-
ta, hogy mikor is érkezik világhírû fõ-
nöke, munkatársa, Erwin Koeman.
Labdarúgó-válogatottunk holland szö-
vetségi kapitánya nemcsak megnézett
néhány meccset, de díjat is adott át.

Az MTK-val döntõztek
Máté Csaba csapata, az 1994-95-ös

születésûek társulata egyre biztatób-
ban haladt a csoportmeccsek után a
döntõ felé. A Paks után az országos ki-
emelt nagypályás bajnokságban elõke-
lõ ötödik helyen álló gárda pazar gó-
lokkal verte az ebben a korcsoportban
is igen erõs Vasast, aztán az akadémiás
Felcsútot is. Az elõdöntõben a Kapos-
vár is kapitulált: drámaian nagy meccs
után 1-0 az UFC-nek. A kapuban a bra-
vúrokat produkáló Máté Rolanddal, az
edzõ fiával, a mezõnyben pedig a rop-
pant technikás, gólerõs focit játszó
Márkvárt, Füredi, Dallos, Péter kvar-
tettel felálló szekszárdiak a döntõben
az MTK-val csaptak össze. A fák persze
most sem nõttek az égig, az MTK 5-3-
ra nyert, de a vastaps a nézõtéren leg-
alább annyira a Szekszárdnak is szólt,
mint a gyõztesnek. Kár, hogy Koeman
ezt már nem láthatta, de majd Csaba
biztosan elmeséli neki...

Az Erwin Koemannal készült in-
terjút következõ számunkban olvas-
hatják!

Az azzuriknak is tetszett volna
Máté Csaba meghívására Erwin Koeman kapitány is eljött a szekszárdi gyerektornára

Erwin Koeman (jobbról) Sandro Arenával és fiával, a 12 évesek
között hetedik UFC csapatkapitányával, Árminnal

Részvételi csúcsot hozott az im-
már 10. alkalommal, mindig új
és új útvonalon megrendezett
Bartina Teljesítménytúra.

Kovács Etelka

Az elsõ öt évben mintegy 100-120 fõt
vonzó, 2005-ben Az év hazai teljesít-
ménytúrája díjat elnyert esemény 15,
illetve 30 km-es távját január 17-én,
szombaton már összesen 722-en telje-
sítették. Nagyjából feleannyian vállal-
koztak a hosszabbik útvonalra, mint a
rövidebbre, de olyanok is akadtak,
akik a szervezõk legnagyobb megle-
petésére kétszer értek célba, elõször
kedvenc túrájuk 30, majd a 15 km-es
távján.

A legtöbben fél kilenc tájban kér-
tek rajtidõt a kakasdi faluházban be-
rendezett túraközpontban, és vették
útjukat a kék háromszög, kék kör és
kék jelzésen haladva a Majális-völgyet
érintve a Várhegy-tetõ felé, de még a

szekszárdi 5. számú iskolától 10.20-
kor indult utolsó busszal is sokan ér-
kezetek. A kora reggeltõl késõ dél-
elõttig tartó rajtidõnek köszönhetõ-
en a Bartina nem vált tömegtúrává,
bár az egy nyomon járható ösvénye-
ken nehéz volt elõzni. Márpedig a
kellemes, napos, ideális túraidõben
többen futóedzésnek tekintették ezt
a megmérettetést.

A környékbelieken kívül sokan ér-
keztek Bajáról, Kecskemétrõl, Kapos-
várról, de Budapestrõl, és Miskolcról
is. A résztvevõk legnagyobb része va-
lamely egyesület túrázója volt, sok is-
kolás csoport teljesítette a távok vala-
melyikét, sportolók, baráti társasá-
gok, családok, és több velük érkezett
kutya is felfedezte a Bartina miszti-
kus ködbe burkolózott havas domb-
jait.

Különösen a korán indulók élvez-
hették a még érintetlen téli táj szép-
ségeit, de mindannyian próbára tet-
ték magukat a göröngyösre fagyott,

hóval fedett, máshol latyakos tere-
pen, miközben megküzdöttek a 480,
illetve 800 méteres szintkülönbség-
gel. Ötéves volt a legfiatalabb induló,
aki rutinos túrázónak bizonyult, hi-
szen a 30 km-es távot teljesítette,
amit egy különösen veszélyes szakasz
miatt csak gyakorlottaknak ajánlottak
a szervezõk. A gondos rendezõk ho-
mokkal felszórták a kockázatosabb
részeket, de miután sokan megtapos-
ták, a homok már hóval keveredett,
és korántsem nyújtott biztonságot,
így minden igyekezet ellenére a túra
nem telt el esés nélkül...

A lebonyolítást végzõ 45 fõ mun-
kájára mégsem lehetett panasz, a
helyszínre jutást buszjáratokkal segí-
tették, a tájékozódást kiváló itinerrel
biztosították, a helyszínen is egyér-
telmûen jelezték az útvonalat, a fá-
radt túrázók új energiát szerezhettek
a kihelyezett csokoládéból, gyümölcs-
bõl, zsíros kenyérbõl, és a hidegre te-
kintettel a két táv találkozásánál gu-

lyáságyúból meríthettek ízlés szerint
teát vagy forralt bort. A célban, az 5.
számú iskolában aztán jelvényt, ké-
peslapot kaptak, az elõnevezõk a túra
emblémájával díszített pólót, akik pe-
dig már legalább hét Bartina túrát tel-
jesítettek meglepetés ajándékként
plakettben is részesültek.

A Bartina Teljesítménytúra létre-
jöttét tíz évvel ezelõtt a Tolna Megyei
Természetbarát Szövetség elnöke,
Dománszky Zoltán kezdeményezte,
aki felkérte a természetjárást és a ter-
mészet szeretetének népszerûsítését
is a céljai közé soroló Ifjúsági Unió
Szekszárdot, hogy szervezzenek egy
téli túrát Tolna megyében.

Talán a Bartina túra meghozta a
kedvét a természetjáróknak, hogy
részt vegyenek az idén meghirdetett
új túramozgalomban. A Tolna megye
Teljesítménytúrázója címért leg-
alább öt Tolna megyei túrát kell telje-
síteni, amit pólóval és emléklappal is-
mernek el.

Nevezési rekord a jubileumi Bartina Teljesítménytúrán
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Rakott padlizsán
Hozzávalók: 

l 2 darab szép fényes padlizsán
l 50 dekagramm paradicsom
l füstölt sajt
l 1 csokor bazsalikom
l 1-2 tasak mozzarella
l 2-3 gerezd fokhagyma
l olívaolaj

1. A felszeletelt padlizsánokat be-

sózzuk, állni hagyjuk, lecsöpögtetjük

papírtörlőn, majd olívaolajon elősüt-

jük. Közben felszeleteljük a paradi-

csomot és a sajtot is. 

2. A megmosott bazsalikomlevele-

ket a fokhagymával és a sóval egy

mozsárban összetörjük, zúzzuk.

Majd egy lapos jénai tálban sorban

elrendezzük a kétféle zöldséget

úgy, hogy a sajtocskák, a fokhagy-

mák és a bazsalikom is közéjük ke-

rüljenek. 200 Celsius fokos sütő-

ben addig sütjük, amíg a sajt szé-

pen rá nem olvad.

Friss lazacszínû,
illatában málnára
emlékeztetõ üde
rosé bor. Ízében
gyümölcsökre
és diszkréten
erdei szamócá-
ra emlékeztetõ
jegyeket fedez-
hetünk fel. Sa-
vai frissek, kel-
l e m e s e k .
Nemcsak a ra-
kott padlizsán
kiváló kísérõ-
je, hanem ön-
magában is
é l v e z e t t e l
kóstolgathat-
juk. Fogyasz-
tása 9-11°C-
on ajánlott.

Borajánló:
Tüske Pince:
Rosé 2008

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

n Immár a negyedik alkalommal szer-
vez elõadássorozatot a Négy Évszak
Pedagógiai Alapítvány azzal céllal,
hogy bemutassák a Waldorf iskolában
folyó munkát, s ez által tanulókat tobo-
rozzanak az intézménybe – közölte
Péri Gábor, az alapítvány kuratóriu-
mának elnöke.

A Waldorf által követett alternatív
oktatási forma néhány lényeges jel-
lemzõjét kiemelve Péri Gábor felhívta
a figyelmet arra a nálunk még újdon-

ságra, ahogyan a diákokhoz közelít az
iskola. Vagyis megvizsgálják minden
tanuló képességét, s arra alapozva tör-
ténik a fejlesztésük. Emellett sikeresen
igyekeznek felkelteni a diákok kíván-
csiságát, ami arra készteti õket, hogy
az iskolában tanultakon kívül is infor-
mációkat szerezzenek. Vagyis a gyere-
kek – koruknak megfelelõen – min-
den lehetõséget kihasználnak, hogy
utánajárjanak az adott témaköröknek.

– A felmenõ rendszerben levõ
szekszárdi Waldorf iskola is olyan pe-
dagógiai gyöngyszem, amely színesíti
az oktatási palettát, egyben segíti a
szülõket az iskolaválasztási döntésho-
zatalban. – fogalmazott a kuratórium
elnöke, majd hozzáfûzte, érdemes
venniük a fáradtságot a szülõknek, s
elmenni a programsorozat elõadásai-
ra, ahol megismerkedhetnek az alter-
natív, személyiségközpontú oktatási
formával, amit olyan budapesti
Waldorf iskolák (van, amelyikben már
gimnázium is mûködik) tanárai mu-
tatnak be, akik már sok esztendeje a
szóban forgó oktatási formát követik.

A szekszárdi iskola jelenleg három
osztállyal mûködik: tíz elõ osztályos,
kilenc másodikos és tizenkét harma-
dikos kisdiákkal. Bíznak benne, hogy
a szeptemberben induló elsõ osztály
még nagyobb létszámú lesz.  - hm -

A Waldorfban felkeltik
a gyerekek kíváncsiságát

Iránytű az
iskolaválasztáshoz
JANUÁR 30. (PÉNTEK), 16.30
Idegennyelvek tanítása a Waldorf
iskolában -  Hegedûs Ágnes, a Rá-
kosmenti Waldorf Iskola angol- és
franciatanárának elõadása a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum
könyvtártermében.
További információkat a következõ
elérhetõségeken kaphat:
Szekszárdi Waldorf Általános Iskola
és Óvoda (intézményvezetõ: Szé-
kely Aranka)
Telefon: 06/74 410 529, E-mail:
info@waldorf.szekszard.hu
www.waldorf.szekszard.hu

Mindenkit szeretettel várnak!



Mûvelõdési Ház

Béres csepp – Az év természetfotó-
sa 2008 vándorkiállítás látható az
üvegteremben január 31-ig.

JANUÁR 26-ÁN, HÉTFÕN, 19 ÓRAKOR
Hegedûs bérlet II. elõadása:

Boldog idõ musical Zorán dalai-
ra a Veszprémi Pannon Várszínház
elõadása

Jegy: 2000 Ft
Figyelem! 2009. április 27-én

Zorán-koncert a Babitsban!

FEBRUÁR 2-ÁN, HÉTFÕN, 18 ÓRAKOR
Dörner György érdemes mûvész

lesz a vendége a Léleképítõ soro-
zatnak a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház színháztermében. A szerve-
zõk minden érdeklõdõt szere-
tettel várnak.

A belépés díjtalan!

FEBRUÁR 3-ÁN, KEDDEN, 14 ÓRAKOR
a táncteremben a Mentálhigiénés Mû-
hely Önkéntes Központ Nyugdíjas Ta-
gozata szervezésében dr. Wágner

Gyula belgyógyász fõorvos tart
elõadást a „Cukorbetegség, mint
világjárvány” címmel. Az elõadás
után tanácsadással egybekötött ingye-
nes veseszûrés, vércukor- és kolesz-
terinszint-mérés lesz. A méréseket a Ve-
sebetegek Regionális Egyesületének
munkatársai segítik.
FEBRUÁR 5-ÉN 17-19 ÓRÁIG

Senior Táncklub ...„Táncolj, gyere
táncolj még!”

FEBRUÁR 12-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN, 19
ÓRAKOR
Eisemann Mihály-K.Halász Gyula: Fia-
talság, bolondság zenés komédia a
Budapesti FOGI Színház elõadása

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

Jegy: 2000 Ft

Játékos tudomány – elmés játé-
kok, a fizika csodái 

Interaktív kiállítás és Játszó
Február 16-21-ig, 8-18 óráig az

üvegteremben
Miket találhatunk a kiállításon?
– érdekes jelenségeket
– ügyességet, gyorsaságot, kon-

centrációt próbára tevõ játékok
– illúziók, csalafinta képek galériája
– ördöglakatok és logikai játékok
– otthon saját kezûleg elkészíthetõ

kísérletek bemutatója.

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

Se szeri, se száma az itt fellelhetõ cso-
dáknak, órákig szórakozhatunk velük.

Belépõjegy: 350 Ft
Várjuk családok, iskolai csoportok

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

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

FEBRUÁR 16-ÁN19 ÓRAKOR
A Szekszárd Big Band 30 éves

jubileumi hangversenye
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház

színháztermében
Közremûködnek: Csepregi Péter –

ének, Kovács László – trombita, Kovács
Péter – zongora, Parrag Tibor – ének,
Pecze Balázs – trombita, Pecze Zsófia –
ének, Radics Miroslav – altszaxofon, Tóth
Viktor – altszaxofon és a Big Band volt
tagjai. Mûvészeti vezetõ: Pecze István

FEBRUÁR 17-ÉN 19 ÓRAKOR
a színházteremben bérleten kívüli elõ-
adásban

Ingmar Bergman: Jelenetek
egy házasságból 

Szereplõk: Détár Enikõ és Rékasi
Károly Rendezõ: Balatoni Mónika

Egy mai házasság felbomlásának
történetét meséli el Ingmar Berg-
mann humorral, keserû igazságok-
kal; a szeretet és taszítás bonyolult lé-
lektanát igyekszik ábrázolni ebben a
mûben. Jegy: 2500 Ft
FEBRUÁR 19-ÉN ÓVODÁS SZÍNHÁZ

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

E bájos mesét minden kisgyermek
ismeri már, de most végre színpadon is
életre kel e csodás történet, melyben
találkozhatunk a bájos kis õzikével és
barátaival, természetesen sok-sok ze-
nével. Gyerekeknek és felnõtteknek is
egyaránt jó szórakozást kínál.

Jegy: 650 Ft

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Január 22-28-ig
17.30, 20.00: Spíler – feliratos angol ak-
ciófilm
Január 26-30-ig
14.00: Madagaszkár 2. – szinkronizált
amerikai animációs film
Január 29.-február 4-ig
16.00, 17.30: Cincin lovag – szinkro-
nizált amerikai animációs film
20.00: A szerelem határai – feliratos

angol életrajzi dráma 

ART TEREM
Január 22-28-ig
17.00: Csereüvegek – feliratos cseh
vígjáték
19.00: A csirke, a hal és a királyrák –
feliratos spanyol dokumentumfilm
Január 29.-február 4-ig
17.00: Sukiyaki Western Django – fe-
liratos japán westernfilm
19.00: Fövenyóra – magyar film.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

FEBRUÁR 6-ÁN, pénteken, 17 órakor: Festmények 1978 után / „Siralomház”,
„Poros út”, colpach-i képek, szalonképek és a Krisztus-képek
Elõadó: Bellák Gábor a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa
FEBRUÁR 12-ÉN, csütörtökön, 17 órakor: Lehetséges-e a feketedõ képek
megmentése? Munkácsy Mihály mûveinek állagmegóvási és restaurálási
kérdései
Elõadó: Velledits Lajos mûvész-restaurátor
FEBRUÁR 19-ÉN, csütörtökön, 17.00 órakor
Munkácsy és a fotográfia (Segédeszköz a festéshez vagy valami más is?)
Elõadó: Farkas Zsuzsa fotótörténész, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa
Bérletek és jegyek elõvételben megvásárolhatók a Mûvészetek Háza jegypénz-
tárában, hétfõ kivételével naponta 9-19-ig, illetve elõadások elõtt a helyszínen.
Bérlet ára: 2000 Ft, mellyel a Munkácsy kiállítás megtekinthetõ, jegyár: 500 Ft

Szabadegyetem Munkácsy művészetéről

Február 20-án, pénteken Mun-
kácsy Mihály festõmûvész szüle-
tésének 165. évfordulójára Mun-
kácsy-estélyt rendezünk.
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház márványterme
A rendezvény fõvédnökei: v. Pákh
Imre mûgyûjtõ, aki részvételével
megtiszteli a rendezvényt és Horváth
István Szekszárd polgármestere

Díszvendég:Vágó Bernadett, 2008
Musical Színésze
Az estélyen fellép a Bordalnokok
együttes Pécsrõl.
Báli zenét a Szabó Band szolgáltat.
Részvételi díj. 6000 Ft, mely büféva-
csorát tartalmaz.
Vendégkártyát igényelni a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház 74/529-610-
es telefonszámán lehet.

Munkácsy-estély a 165. évfordulóra

n A napokban több céggel is megálla-
podást írt alá a Magyar Nemzeti Üdü-
lési Alapítvány, miszerint azok a követ-
kezõkben fizetési eszközként fogadják
el a kedvezményes üdülési csekket. Így
annak felhasználhatósági köre ismét
jelentõsen bõvült. Egyébként az alapít-
vány folyamatosan keresi azokat a szol-
gáltatókat, akik tevékenységükkel hoz-
zájárulnak a kitûzött célok megvalósí-
tásához, azaz a csekk felhasználásával
egyre többeknek nyílik lehetõségük

üdülni, kikapcsolódni, sportolni,
egészségüket megõrizni. Az üdülési
csekkel rendelkezõk eddig 27 típusú
szolgáltatást vehettek igénybe, ami
mostantól a következõ területekkel bõ-
vült:

felnõttképzés, autópálya-használat,
mozijegyvásárlás, könyvtári szolgálta-
tás, gépkocsi-, motorkerékpár-, lakó-
kocsi-, és utánfutó-kölcsönzés, inter-
netszolgáltatás, sétarepülés, valamint
egészségbiztosítás. - h -

Üdülési csekkel az autópályán
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KÖZLEMÉNYEK

ERDÉLYI BÁL

Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei
Közhasznú Egyesülete február 7-én
19 órai kezdettel tartja éves hagyo-
mányõrzõ bálját a szekszárdi Szent
László Szakképzõ Intézet (régi 505-ös
szakiskola) éttermében. A jegy ára
3500 Ft, amely tartalmazza az ünnepi
vacsorát is. Jegyek elõvételben a
70/9450-792-es telefonszámon ren-
delhetõk. A bálra mindenkit szeretettel
várnak a szervezõk.

VÁLTOZÓ EBTARTÓI SZABÁLYOK

A Magyar Állatorvosi Kamara tájékoz-
tató közleményt adott ki, miután janu-
ár 1-jétõl a veszettség elleni védeke-
zés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
elõírásai következtében részben
megváltoztak az ebek tartásához és
kötelezõ veszettség elleni védõoltásá-
hoz kapcsolódó szabályok. Az Orszá-
gos Fõállatorvos és a Magyar Állator-
vosi Kamara tájékoztatóját megtalál-
ják a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán, illetve január 26-tól elolvas-
hatják, letölthetik Szekszárd város
honlapjáról (www.szekszard.hu).

CUKORBETEGEK EGYMÁSKÖZT

A Tolna megyei Felnõtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének következõ
összejövetele január 27-én, 14 órakor
lesz a Kórház Kultúrtermében (Lila
épület). A „Tanulunk egymástól? Cu-
korbetegek egymásközt” címû elõ-
adás moderátora Balla Ágnes.

HORVÁTH ISTVÁN POLGÁRMESTER

Január 19. (hétfõ) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Január 28. (szerda) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA ALPOLGÁRMESTER

Január 19. (hétfõ) 16-18 óráig

Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Január 27. (kedd) 16-17 óráig

Gyakorló Iskola, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSÕ ALPOLGÁRMESTER

A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap második csütörtöke 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN KÉPVISELÕ  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA KÉPVISELÕ

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS KÉPVISELÕ

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ KÉPVISELÕ

VIII. sz. választókerület

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 harmadikkeddjén 16-17

óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER KÉPVISELÕ

XII. sz. választókerület

Január 13. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS KÉPVISELÕ

XIII. sz. választókerület

Január 12.  (hétfõ) 17-18 óráig

Január 26.  (hétfõ) 17-18 óráig

5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS KÉPVISELÕ

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ KÉPVISELÕ

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

SCHOECK KÁROLY KÉPVISELÕ

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 óráig

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN KÉPVISELÕ

A hónap második keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ KÉPVISELÕ

A hónap elsõ és harmadik keddjén 16-18

óráig, Szent István Ház, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS KÉPVISELÕ

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA KÉPVISELÕ

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ KÉPVISELÕ

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

Bejelentkezés: 30/2470-750-es telefonon

ILOSFAI GÁBOR KÉPVISELÕ

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS KÉPVISELÕK
JANUÁRI FOGADÓÓRÁI

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
2009. január 29-én (csütörtökön) 900 órakor
a Polgármesteri Hivatal konferenciatermében
tartandó ülésére.

NAPIREND:

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének …./2009. (….) rendelete a közterüle-
tek használatáról (II. forduló)

2./ A luxusadóval kapcsolatos települési átlagérté-
kek meghatározásáról szóló 38/2008. (XII.5.) ren-
delet hatályon kívül helyezése.

3./ Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyûlés-
ének …../2009. (….) rendelete a Polgármesteri Hiva-
tal köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról,
támogatásokról szóló szekszárdi ör. módosításáról
(tervezet)

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala alapító okiratának módosítása 

5./ Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatala Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzata (Ügyrend és Munka-
rend)

6./ Javaslat fogorvosi körzetek módosítására
7./ Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyûlés-

ének ……/2009. (…..) rendelete a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrõl szóló
10/2002. (VII.2.) szekszárdi ör. módosításáról (ter-
vezet)

8./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõi
részére 2009. évi teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához szükséges kiemelt célok megál-
lapítására

9./ Javaslat önkormányzati intézményvezetõk
2009. évi teljesítménykövetelményeinek meghatá-
rozásához szükséges kiemelt célok elfogadására

10./ Javaslat Szekszárd Város Közoktatási Mi-
nõségirányítási Programjának jóváhagyására

11./ Javaslat a Hollós László Emlékév programjára
12./ Döntés folyószámlahitel felvételérõl
13./ Szekszárd MJV Önkormányzata elõzetes be-

szerzési tervének jóváhagyása
14./ Német Színház lakásbérleti jogviszonyának

meghosszabbítása
15./ Javaslat „közösségi közlekedés projektgene-

rálása” pályázat támogatására
16./ Lemondás TEUT támogatásról
17./ Javaslat körjegyzõségi megállapodás felül-

vizsgálatára

18./ Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulása közoktatási esélyegyenlõségi
intézkedési terve

19./ Beszámoló a lejárt határidejû közgyûlési
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés kö-
zött történt fontosabb eseményekrõl

20./ Tájékoztatók:
- Tájékoztató a közoktatási intézmények 2008.

évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenõrzésének ta-
pasztalatai

- Tájékoztató Szekszárd MJV Civil Koncepciójá-
nak 2008. évi megvalósulásáról

- Tájékoztató a körforgalom kialakításával kapcso-
latos tárgyalásokról

21./ Interpellációk, kérdések:
Írásbeli válasz:
- Kõvári László interpellációja Horváth István pol-

gármesterhez a MÁV menetrenddel kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS:

22./ Szociális és gyermekjóléti ügyekben benyúj-
tott fellebbezések elbírálása

Közgyûlés nyilvános ülésének elõterjesztései a
www.szekszard.hu honlapon (Önkormányzat/köz-
gyûlés napirendjei) tekinthetõk meg.

Szekszárd MJV Közgyûlésének január 29-ei napirendje
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