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KÉT NAPOS SERDÜLŐ 
CSELGÁNCS BAJNOKSÁG 
SZEKSZÁRDON 

VISSZA KELL ADNI AZ EMBEREK
ELVESZTETT HITÉT 4. OLDAL 13. OLDAL

Zord idő fogadta november 11-
én, Márton napján az ilyenkor
szokásos lampionos felvonuláso-
kat, de az eső sem tántoríthatta
el a programok résztvevőit. 

A Wunderland Kindergarten német
nemzetiségi óvodában már napok óta
készültek a kicsik. Simon Attiláné óvo-

davezetõ elmondta: Márton hetében
minden napra jutott valami különle-
gesség, hol süteményeket készítettek a
gyerekekkel közösen, hol Mártonról
szóló legendákat adtak elõ németül.

A Baka István Általános Iskola aulá-
jában a gyerekek Márton-legendához
készítettek illusztrációt, fogalmazáso-
kat állítottak ki. November 13-án,

pénteken az alsósok kézmûves foglal-
kozásokon vettek részt, ahol ludat haj-
togattak, mécsestartót készítettek. A
felsõsök érdekes vetélkedõn vettek
részt, illetve töklámpásokat készítet-
tek. A közös uzsonnát követõen 17
órakor kezdõdött a hagyományos
lampionos felvonulás.

Márton-napi írásaink a 6. oldalon.

Lampionok, töklámpások
Színes óvodai, iskolai programok Márton napján

FUSZ GYÖRGY
A FEKETE-FEHÉR
KÍNÁRÓL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

7. OLDAL

A katolikus óvodások saját készítésû lampionjaikkal vonultak Márton napján
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A téli közlekedés zökkenõmentes biztosításáért
Az úton levõknek is számos feladattal kell számolniuk

■ Tolna megye 1071 kilométer hosszú-
ságú úthálózatának téli rendben tartá-
sára, a biztonságos közlekedés megte-
remtésére elegendõ eszköz, személy-
zet, valamint érdesítõ és olvasztóanyag
áll rendelkezésre. A téli, biztonságos
közlekedésre való felkészülésrõl tájé-
koztatta szerdán a társszerveket és a
sajtót a Magyar Közút Közhasznú Zrt.
regionális fõmérnöksége és a megyei
igazgatóság.

Rimai Rudolf megyei igazgató beve-
zetõjében ismertette a téli üzemelteté-
si tervet, majd az M6-os autópálya igen
jól haladó építésérõl szólt. Kis István
régiós fõmérnök a Dél-Dunántúl felké-
szülésérõl – beleértve a rendkívüli
helyzeteket is – adott részletes tájékoz-
tatást. Kiemelte, hogy Tolnában mint-
egy száz eszközzel biztosítják, hogy a
téli közlekedésben ne legyenek fenn-
akadások. Hozzátette, hogy a gépeket
megfelelõ mûszaki állapotba hozták.
Elmondta, hogy tapasztalatuk szerint a
közlekedési problémákat jórészt a na-
gyobb szállítócégek jármûvei okozzák
különös tekintettel az emelkedõkön. E
kritikus helyekre veszélyt jelzõ táblák
kihelyezésével hívják fel a figyelmet.
Rámutatott arra is, hogy eszközeiket
flottakövetõ rendszerekkel látták el,
amelyek segítségével beavatkozhatnak

a váratlan helyzetekbe, részt vehetnek
az irányításban, valamint a tájékozta-
tásban. Példaként a VOLÁN társasá-
gokkal való együttmûködést említette,
ami az egymás és az utasok kölcsönös
tájékoztatására is vonatkozik.

A fõmérnök hangsúlyozta, hogy az
úton levõk munkatájékoztatását is fo-
gadják, s nem sértõdnek meg az emelt
hangú bejelentésekkor sem.

Fülöp János, a Tolna megyei terü-
leti referenstõl megtudhattuk, hogy

e térségben 52 fizikai munkás foglal-
kozik majd a hó eltakarításával és az
utak síkosság-mentesítésével. Termé-
szetesen ezen a télen is önmentõ
anyagokat helyeznek ki az utak men-
tén. Mint említette, idén megnövek-
szik a feladatuk, hiszen a régi utak
mellett az újak tisztítása is feladatkö-
rükbe tartozik. Az M6-os út csomó-
pontjainak átadása november 16-án
kezdõdik, remélhetõen télen megfe-
lelõ biztonságot nyújtanak a közleke-

dõknek. Hozzátette, hogy folynak a
burkolatjavítások is. A megyében 95
„lehívható” gép van, ami egyben azt
is jelenti, hogy a különbözõ helye-
ken mûködõ alvállalkozókkal is szer-
zõdést kötöttek, akik a veszélyes 
helyeken lépnek közbe, hogy mie-
lõbb megszüntessék az adódó prob-
lémákat.

A tájékoztatón számos olyan dolog-
ra hívták fel a figyelmet, amelyek a
közlekedõk feladatkörébe tartoznak.
Kérik, hogy a síkos és havas utakon
dolgozó szórógépeket a biztonságos
követési távolság többszörösével kö-
vessük, és semmiképpen se elõzzük
meg az óránként 35-40 kilométeres
sebességgel haladó munkagépeket.

Fontos, hogy akinek a zord idõben
is autóba kell ülnie, az tankolja tele jár-
mûvét, s tartson benne lapátot, sep-
rõt, jégoldó sprayt, ablakmosó folya-
dékot, vontatókötelet, jégkaparót, plé-
det, esetleg egy termosz teát. S csak
úgy induljunk útnak, ha ellenõriztet-
tük a gépkocsi állapotát, s természete-
sen téli mintázatú gumiabroncsot
szereltettünk fel. Az ingyenes, regio-
nális információs telefonszám:
80/215-067, az ÚTINFORM az 1/336-
2400-on érhetõ el, a megyében pedig
a 74/555-140-et is hívhatjuk. V.H.M. 

A Magyar Közút megyei igazgatósága felkészült a télre

■ A szén-dioxid és társai a bûnösök!
Bûnösök többek között az elviselhe-
tetlen 2005-ös nyári kánikula kialaku-
lásában, amelynek csak Európában
több mint 35 ezer halálos áldozata volt.
Bûnösök a Katrina-hurrikán létreho-
zásában, amely csaknem eltörölte a
föld felszínérõl az amerikai New Or-
leanst, mintegy 10 ezer ember halálát
és milliárdos károkat okozott.

Bûnösségük leleplezésére a Zöld-
társ Alapítvány november 23-27. kö-
zött a Babits Mihály Mûvelõdési Köz-
pont tánctermében három alkalom-
mal nyilvános, ingyenes filmvetítést
szervez.:

November 23-án (hétfõn) 17.30-
tól: Al Gore - A kellemetlen igazság, 

November 26-án (csütörtök)
16.00-tól: A kritikus 6 fok

November 27-én (péntek)17.30-
tól: A hülyeség kora.

A részvétel ingyenes.
A szén-dioxid és társainak az el-

múlt évtizedekre kiteljesedett globális
klíma-horrorja évezredekkel ezelõtt
kezdõdött, amikor az õsember meg-
szelídítette a tûzet. És lángjánál mele-
gedett, vagy éppen mamut-rostélyost
sütögetett. Kezdetben még az ember
húzta az ekét is, késõbb  aztán bivaly,
vagy ló lépett a helyére. Így éldegélt az
emberiség békésen (legalább is a kör-

nyezetével) nagyjából a 18. századig.
Az ipari forradalom aztán újra felfe-

dezte a már régóta ismert szenet, kõ-
szén, barna- feketeszén formájában. A
szén magas fûtõértéke nagy széntar-
talmából adódik, ezért kiválóan alkal-
mas volt gõzgépek üzemeltetésére, és
általában a gazdaság energiaigényé-
nek kielégítésére. Aztán 1859-ben az
amerikai Pennsylvannia államban
megfúrták az elsõ modern olajkutat,
amivel a „fekete arany” elindult a XX.
századi világhódító útjára. Hamaro-
san követte õt a földgáz is. Ezeknek a
fosszilis (több száz millió évvel koráb-
ban elhalt nõvényekbõl állatokból
származó) energiahordozóknak van
egy közös tulajdonságuk: a nagy szén-
tartalmuk. Kiválóan alkalmasak tüze-
lésre, de elégetésekor szén-dioxid ke-
letkezik. Ez utóbbi okozza az úgyne-
vezett klímaváltozást! Tehát minél
több fosszilis energiát használunk,
annál több szén-dioxidot termelünk.

2008-ban az emberiség több, mint
30 milliárd tonna szén-dioxidot ere-
getett a légkörbe. Ettõl kezd a fölöt-
tünk elterülõ, légkör-takaró egyre sû-
rûbb lenni, és egyre több hõsugarat
ver vissza a Föld felé. Az elmúlt 150 év-
ben ezek a csapdába ejtett hõsugarak
kb. 0,8 Celsius fokot emeltek a gló-
busz átlaghõmérsékletén.

■ A szekszárdi székhelyû Zöldtárs Kör-
nyezetvédelmi Alapítvány áruház-elke-
rülõ akciót hirdet a világméretû „Ne
vásárolj semmit!” nap alkalmából no-
vember 27-re. 

Az elkötelezett környezetvédõ-mû-
sorvezetõ, Novák Pétertõl kölcsön-
zött „Vegyél vissza” (a vásárlásból, a fo-
gyasztásból) szlogennel és az Önkén-
tes központ segítségével ingyenesen
kiosztott hûtõmágnessel szeretnének
akciójuknak nyomatékot adni.

Figyelemfelkeltõ akciót szervez a
Zöldtárs Alapítvány 2009. november
21-én délelõtt a szekszárdi Garay té-
ren. Az akciónak az a célja, hogy no-
vember utolsó péntekjén (az idén ez
november 27.) lehetõleg ne menjünk
vásárolni. Ez a nap ugyanis a világmé-
retû „Ne vásárolj semmit!” nap. Az ak-
ciót egy kanadai reklámszakember,
Ted Dave indította el még 1992-ben,
aki megcsömörlött a reklámoktól. Az
úriember akcióját a reklámok állandó
túlvásárlásra, fogyasztásra buzdításá-
val szemben indította.

A Zöldtárs Alapítvány önkéntesei
által a helyszínen átadott hûtõmág-
nes néhány praktikus tanáccsal arra
hívja fel a figyelmet, hogyan védekez-
hetünk a reklámok ellen. Például vá-

sárlás elõtt írjunk listát. Ebben az
esetben nagyobb valószínûséggel
csak azt vesszük meg, amire szüksé-
günk van, nem pedig azt, amit az áru-
házak ránk akarnak sózni. A felméré-
sek szerint a vásárlások 30-50 %-a
úgynevezett impulzusvásárlás, ami
azt jelenti, hogy a vásárló az áruház
bõséges kínálata láttán, ott a helyszí-
nen jön rá, hogy még ezt is, meg azt
is meg kellene vennie.

Éhesen se menjünk élelmiszert vá-
sárolni, ugyanis nagy valószínûséggel
legalább harmadával többet fogunk
venni a szükségesnél a bennünket
kínzó éhség hatására. A helyi termé-
kek vásárlásával nem csak a hazai
munkahelyeket védjük meg, hanem a
globális felmelegedés ellen is tehe-
tünk, ugyanis 1 kg Costa Rica-ból
származó banán ideszállítása során
1,8 kg széndioxid kerül a levegõbe. (A
széndioxid a globális felmelegedésért
leginkább felelõs, úgynevezett üveg-
házhatású gáz, ami a benzin, gázolaj
elégetése során kerül a levegõbe.) 

Összegezve: vegyünk vissza a túl
sok vásárlásból, fogyasztásból. Ettõl le-
szünk boldogabbak, legfeljebb csak
kövérebbek és szegényebbek.

Zöldtárs Alapítvány

Vegyél vissza Te is!
Áruház-elkerülõ akció Szekszárdon is

A szén-dioxid a bûnös!
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A meleg az óvodában marad
A város és a német önkormányzat összefogásával korszerûsödött a Wunderland Kindergarten

Ünnepséggel emlékeztek meg a
nemrég befejezett korszerűsítés-
ről a Wunderland Kindergarten
óvodában.

Sz. Á.

Kiválóan vizsgázott mind a megújult
energetikai rendszer, mind a szigete-
lés, mind pedig a tetõszerkezet: ezt ál-

lapíthatták meg kedden Szekszárdon, a
Wunderland óvodában a korszerûsítés
befejezése alkalmából a helyszínre ér-
kezett vendégek. Ugyanis lehûlõ leve-
gõ ide, folyamatos esõzés oda, a termé-
szeti jelenségekbõl származó kellemet-
lenségekbõl semmit sem lehetett érzé-
kelni az intézményben.

Az átadási ünnepségen Simon
Attiláné óvodavezetõ köszöntötte a

vendégeket, majd átadta a szót a
fenntartókat képviselõ dr. Józan-
Jilling Mihálynak. A Szekszárdi Né-
met Önkormányzat elnöke köszöne-
tet mondott a városnak, illetve az
összes kivitelezõnek a minõségi
munkáért, melynek eredményekép-
pen a Wunderland Kindergarten –
nem titkoltan a német önkormány-
zat „szíve csücske” – még jobb körül-
ményeket teremthet.

Horváth István polgármester meg-
erõsítette: a szülõk, pedagógusok mel-
lett valóban a gyermekek jártak igazán
jól ezzel a komfortot erõsítõ beruhá-
zással. A munka egyébként közel 100
millió forintba került: a város 12 millió
forintja és a német önkormányzat által
szerzett 150 ezer euró biztosította azt
az önrészt, mellyel sikerült a német
önkormányzatnak 45 millió forintot
nyerni egy EU-s pályázaton.Józan-Jilling Mihály és Horváth István vágta át a szalagot

A Wunderland óvodásai mûsorral köszöntötték a vendégeket

Csarnokot avatott a Lambda
Az ipari park inkubátorházába költözött a cég

Új temetõi térburkolat
Korszerû halotthûtõ az alsóvárosban

n Az alsóvárosi temetõ ravatalozója
elõtti térburkolat és zöldfelület re-
konstrukciójára, valamint halotthûtõ
beszerzésére nyert pályázaton 7,4 mil-
lió forintot a város.

A leromlott állapotú burkolat el-
bontását követõen díszburkolatot ra-
kott le a kivitelezõ az alsóvárosi teme-
tõ fõbejáratánál, valamint a ravatalozó
épülete körül. A burkolathoz kapcso-
lódó zöldfelületeken füvesítés és nö-
vénytelepítés valósul meg. A terület
lehatárolásánál pihenõ helyet hoznak
létre. A kivitelezés során a csapadék-
víz-elvezetés problémája is megoldó-

dik. A rácsos folyókákat a talajfelszín
alatt vezetve rákötik a meglévõ csapa-
dék-csatornahálózatra.

A ravatalozó elõtti felület rekonst-
rukciója kapcsán indokolt volt a kap-
csolódó letaposott kerti út rendezése.
Zúzottkõ burkolatú járdák építése
kezdõdött beton kerti szegéllyel.

A meglévõ, igen rossz állapotú hû-
tõ már nem javítható, ezért azt egy
négy férõhelyes, korszerû halotthûtõ-
vel váltották ki.

A fejlesztés teljes költsége 11,4 mil-
lió forint, ebbõl a pályázaton elnyert
támogatás 7,4 millió forint.

A ravatalozó elõtti terület is új burkolatot kapott  Fotó: G. K.

n Felavatták az elmúlt pénten a Lamb-
da Systeme Kereskedelmi Kft. új csar-
nokát a szekszárdi ipari parkban.

A mintegy 600 négyzetméter alap-
területû épület 30-40 millió forint
árukészletet képes befogadni. Nem-
csak korszerû körülmények közepet-
te, de bõséges termékkínálattal is vár-
ják tehát az ügyfeleket, akik az építke-
zéshez szeretnének hatékony segítsé-
get kapni. A létesítmény ünnepélyes
átadásán Bräutigam Zoltán, a szek-
szárdi kirendeltség vezetõje köszön-
tötte a résztvevõket, köztük Pataki
Mátyást, a kft. ügyvezetõ igazgatóját,
Horváth Istvánt, a megyeszékhely
polgármesterét, Tóth Ferencet, a me-
gyei vállalkozásfejlesztési alapítvány

ügyvezetõjét és Kaba Józsefet, a pécsi
kirendeltség vezetõjét. Ezután együtt
vágták át a nemzetiszín szalagot.

A Lambda Systeme Kereskedelmi
Kft. 1992 tavaszán kezdte meg mûkö-
dését. A 2008-ban megnyílt szekszárdi
kirendeltség a 10. a sorban. A tolnai
megyeszékhelyen ezidáig ideiglenes
telepen mûködõ csapat a múlt héten
birtokba vette vadonatúj telephelyét,
melyet a Tolna Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány támogatásával ho-
zott létre. A Szekszárdi Ipari Park zöld
csarnokában folytatódik a Dél-Dunán-
túl „zöldjének” további megõrzését és
építését szolgáló, kiváló kapcsolato-
kon alapuló értékesítés, vásárló és be-
szállító partnereik megelégedésére.
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A megnyitó ünnepség vendégei Fotó: Kiss A.



„Lehangoló állapotban van a vidék
Magyarországa, ezen belül Tolna
megye, mely idén ünnepli 1000
éves fennállását” – nyitotta meg a
Művészetek Házába meghirdetett
„Szövetség a magyar vidék, ma-
gyar termőföld védelmében” elne-
vezésű fórumot dr. Puskás Imre, a
megyei önkormányzat elnöke.

Gyimóthy Levente

A zsúfolásig telt sorok elõtt az elnök ar-
ról is szólt, hogy a kistelepülés formája
az MSZP-s kormány szerint kerékkötõ-
je a fejlõdésnek, ezért züllesztenék le
azt minden erõvel. Mint rámutatott: a
falvakban szükség van iskolára, mert ha
az megszûnik, vége a településnek is.
Dr. Puskás Imre úgy látja, hogy a vidé-
ki Magyarországban létezik az erõ,
hogy a kultúra megõrzését garantálják.
Szekszárd polgármestere, Horváth Ist-
ván csatlakozott e gondolatsorhoz, ami-
kor arról beszélt, hogy a magyar vidék
kiváló földekkel rendelkezik, melyet
hozzáértõ, szorgalmas, becsületes em-
berek mûvelnek meg. Ugyanakkor a
társadalomban hátrányos helyzetben
van, s földönfutóvá tették. „Ma ott tar-

tunk, hogy azoknak kell szégyellniük
magukat, akik munkájukkal elértek va-
lamit” – tette hozzá. Jelenleg az aprófal-
vakban általános kép a pókhálós, üre-
sen álló istálló, mivel nem éri meg állat-
tartással foglalkozni. A polgármester
szerint az állattenyésztés fellendítése
visszaadhatja a vidéki embernek a mun-
ka becsületét. Mint mondta: képviselõ-
ként azon szeretne dolgozni, hogy a
magyar emberek munkája, s a magyar
termék méltó helyére kerüljön.

Kövér László,
a Fidesz Orszá-
gos Választmá-
nyának elnöke a
fórumon felhív-
ta a figyelmet
arra, hogy a Fi-
desz-KDNP gyõ-
zelme esetén
többet kell ten-

niük annál, mint a formális átadás-át-
vétel. Úgy látja, leltárt kell készíteniük
a nyolc éves MSZP-SZDSZ vezetés
ténykedésérõl. „Föl kell deríteni a tol-
vajlásokat, a gazemberségeket, melye-
ket elkövettek. Fel kell függeszteni a
tettesek mentelmi jogát, s az ügyeket
át kell adni a hatóságoknak, akik meg-

állapítják majd a jogi felelõsséget!” –
mutatott rá. Kövér szerint emellett mi-
hamarabb hozzá kell látni az építõ
munkához, hogy országunk valóban
európai minõségû életet biztosítson
polgárainak. Az ellenzéki politikus
szerint az MSZP-s kormány 600 milli-
árdot adott a bankok megsegítésére,
mely pénz nincs az embereknél, mivel
azt „kiszivattyúzzák” az országból.
„Minden, ami hazánkban történik, a
jelenlegi kormány felelõssége!” – jelen-
tette ki. Magyarország az elmúlt 7 és
fél évben a lét és nemlét határára ju-
tott: csõdben az oktatás – 15 ezer pe-
dagógust küldtek el az iskolákból, mi-
közben megalázták õket –, milliós
adósságállományt görgetnek a kórhá-
zak. Nincs közbiztonság, miként hon-
védelem sincs. Kövér hangsúlyozta:
2002-ben még jövõbe tekintõ ország
voltunk, senki nem érti, hogy juthat-
tunk idáig. Úgy látja, a jövõ évi válasz-
tásokig tovább folyik a szocialisták ré-
szérõl a rombolás, pusztítás. „Az MSZP
csökkenteni fogja a leendõ kormány
hatáskörét, s úgy viselkedik, mint egy
megszálló hatalom visszavonulásnál:
felégetnek maguk mögött mindent!” –
fûzte hozzá Kövér László. A Fidesz po-

litikusa szerint fontos, hogy visszaad-
ják a jövõképet az embereknek, s a hi-
tet, amelyet elvesztettek.

Turi-Kovács
Béla, a Kisgazda
Polgári Egyesü-
let elnöke – egy-
kori kisgazda
politikus – a fó-
rumon arról be-
szélt, hogy az
EU-s belépés-
kor beérkezett

mezõgazdasági támogatások 92%-át
eltüntette a kormány, a magyar gazdál-
kodókat pedig a lehetõ legmélyebbre
süllyesztették. Véleménye szerint újra
kell teremteni a kistelepüléseken a ha-
gyományos gazdálkodást és a feldolgo-
zóipart, valamint közös nemzeti ala-
pot létrehozni arra az esetre, ha a
nagytõkések a csõd szélére juttatná-
nak egy-egy jó hírû élelmiszergyárat.
Ebbõl az alapból védhetné meg az ál-
lam – elõvételi jog alapján – a tönkre-
tett üzemeket. Végre kell hajtani egy
birtokkiegyenlítõ rendezési progra-
mot, hogy hazánkban a kisparcellák
tulajdonosai legyenek többen, s élvez-
zenek támogatást!
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Vissza kell adni az elveszett hitet
Az ország katasztrofális állapotáról beszélt Kövér László a Magyar Termõföld fórumán

Jó úton halad a megyei
szakképzés fejlesztése

nA Tolna Megyei Önkormányzat 2008.
július 1-jével hozta létre a megye legna-
gyobb szakképzõ iskoláját, a szak-  és fel-
nõttképzés struktúrájának átalakítása
érdekében. A Szent László Szakképzõ
Iskola és Kollégium Térségi Integrált
Szakképzõ Központ (TISZK) Szekszár-
don, Bonyhádon és Tamásiban találha-
tó intézményegységekben mûködik,
az egy iskolafenntartós Holland-modell
szerint. A Szent László TISZK egyúttal
felnõttképzési feladatokat is ellát. Az in-
tézmény a szakmai erõforrások össze-
hangolásával a megye és a régió diákjai
számára is igyekszik a lehetõségeket
meghétszerezni.

A Tolna Megyei Önkormányzat az
„Új Magyarország Fejlesztési Terv” ke-
retében, az Európai Unió 100%-os tá-
mogatásával és az Európai Szociális
Alap (ESZA) társfinanszírozásával ösz-

szesen 1,3 milliárd forintot nyert a
TISZK szervezet, illetve infrastrukturá-
lis fejlesztésére. A TÁMOP programban
megvalósul a digitális iskola és vezetési
irányítási rendszer kiépítése, a hátrány-
kompenzációs, mentálhigiénés és pá-
lyaorientációs tevékenység, egy pálya-
orientációs portál biztosítása, felnõtt-
képzési programok kidolgozása, tan-
agyag-készítés és tanulói tudásmérés. A
pedagógusok pedig érdeklõdésüknek
és szakmai elvárásaiknak megfelelõ
képzéseken vehetnek részt.

A TIOP programban beruházások-
ra, felújításokra, korszerû eszközök,
gépek beszerzésére nyílik lehetõség.
A projektfeladatokat eddig idõarányo-
san, jól teljesítette a menedzsment
szervezet – hangzott el az errõl szóló
szerdai szakmai konferencián a Babits
Mihály Mûvelõdési Házban. R. B.

Kövér László

Turi-Kovács Béla

Az adóhatóság az elmúlt hetekben pos-
tázta az értesítéseket az adott idõszak-
ra felszámított késedelmi pótlék össze-
gérõl azoknak az adózóknak, akik adó-
fizetési kötelezettségüket 2008-ban ké-
sedelmesen teljesítették. Az APEH fel-

hívja az e körbe tartozó adózók figyel-
mét, hogy a késedelmi pótlékot 2009.
november 16-ig kell megfizetni. Azok-
kal szemben, akik a jelzett összeget
nem fizetik meg, az adóhatóság végre-
hajtási eljárást indíthat.

Itt a pótlékfizetési határidõ
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Versenyképes tudás az I. Béla Gimnáziumból
n Az I. Béla Gimnázium (Informatikai Szakközépis-
kola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) gimnázi-
umi képzést folytató középiskolaként alig több mint
15 éves múltra tekint vissza, az elmúlt másfél évtized-
ben azonban nagyon dinamikus fejlõdésen ment át. 

Az iskola a kezdetektõl differenciált képzést kí-
nált, családias, az egyéniséget elfogadó légkörben.
Az informatikai profil 1996-tól szakközépiskolai és
érettségi utáni szakképzési évfolyamok indításával
teljesedett ki. Az egységes, kétszintû érettségi vizs-
garendszer bevezetése 2004-tõl a képzési struktúra
átalakulását eredményezte: a szakközépiskolai pro-
fil az érettségi utáni szakképzésre koncentrálódik.

Mára az I. Béla Gimnázium
Szekszárd és térsége egyik leg-
keresettebb gimnáziuma. A di-
ákok társadalmi és munkaerõ-
piaci sikerességét színvonalas
és eredményes, differenciált
képzéssel alapozzák meg.
Mindehhez  versenyképes in-
formatikai és idegen nyelvi tu-
dást közvetítenek, az egyénisé-

get elfogadó légkört és együttmûködésen alapuló
tanulásszervezést valósítanak meg négy- és – inten-
zív angol nyelvi elõkészítõvel – ötévfolyamos gim-
náziumi osztályaikban.

Az alsóbb évfolyamokon mûködõ tagozatok és az
emelt szintû képzéseik (matematika-fizika-
informatika, természettudomány-matematika-
informatika, magyar-történelem-informatika, infor-
matika és angol nyelvi elõkészítõ-informatika) meg-
alapozzák a felsõbb évfolyamokon az egyéni tan-
tárgy- és tanárválasztáson alapuló, emelt szintû
érettségire felkészítõ képzési formát. Az I. Béla
Gimnáziumba diákjainak döntõ többsége felvételt

nyer egyetemekre, fõiskolákra. A felsõfokú felvételi
eredményesség tekintetében a 970 középiskola
rangsorában néhány év alatt a felsõ 10 %-ba jutott az
intézmény.

– A sokoldalú tanulói támogatás sajátos, 7-8. osz-
tályosoknak indított tehetséggondozó program
mûködésében, a tanári-tanulói közös alkotótevé-
kenység ösztönzésében nyilvánul meg – mondja
Hajós Éva, az intézmény igazgatója. – Az I. Béla
Gimnázium 2008 szeptemberében az Oktatási és
Kulturális Minisztériumtól pályázaton elnyerte a
„Tehetséggondozó Középiskola” címet, a dél-
duntántúli régióban egyedüliként.

Tanévenként 10-12 sikeres pályázati program
segíti az innovatív szellemû pedagógiai munkát.
Egy közelmúltbeli sikeres pályázatnak köszönhe-
tõen az iskola 88 diákja kapott személyes haszná-
latra notebook-ot.

– Mûvészeti bemutatóink, al-
kotó diákjaink elõadásai, a nem-
zetközi hírû Neumann János
Programtermék Verseny, a kom-
petencia-alapú képzés tapaszta-
latainak átadását, az egymástól-
tanulást segítõ bemutatók erõsí-
tik azt a törekvésünket, hogy is-
kolánkban a tanulás- és szemé-
lyiségfejlesztés olyan együttese
bontakozhasson ki, amely fel-
kelti és fenntartja a tanulási ked-
vet, mozgósítja a személyiség
fejlõdéséhez szükséges energiá-
kat – mondja Hajós Éva. – A gim-
náziumi nevelésnek és oktatás-
nak elsõsorban azokat a kompe-
tenciákat kell fejlesztenie, me-

lyek az alkalmazható és versenyképes tudás megszer-
zését segítik. Ezzel összhangban az információs és
kommunikációs technikák alkalmazása képességé-
nek, a szociális kompetenciák fejlesztését segítõ ta-
nulás- és oktatásszervezési eljárásoknak is fejlõdniük
kell. Mindehhez azonban szükség van a pedagógiai
kultúra folyamatos megújítására.

Az I. Béla Gimnáziumban az érettségi vizsgára
épülõ szakképzési profilokat folyamatosan a változó
piaci igényekhez és feltételekhez igazítják. Jelenleg a
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mûszaki Karával
együttmûködve indítják a mûszaki informatikai
mérnökasszisztens képzést. Újdonság, hogy 2010
szeptemberétõl közoktatási típusú sportiskolai osz-
tály indul együttmûködve a helyi sportegyesületek-
kel. Az elsõsorban labdajátékokban (kosár-, kézilab-
da, labdarúgás) tehetséges fiatalok edzésrendjének
egy része beépül majd a délelõtti órarendjükbe.

Csoportmunka tanulói notebook-ok segítségével

Hajós Éva 

Egy közgazdász hölgy elsõ könyve
Titkok, érzések a lelkünk mélyérõl, amelyeket nehéz bárkivel megosztani

Dudás Andrea végzettsége szerint
közgazdász. Vallja: a számvitel és
az írás tökéletesen kiegészítik egy-
mást, élete két különböző részének
fontos elemei. Írásainak legna-
gyobb rajongója párja és két lánya,
akik az ellenőrzőjük aláírását így
kérik édesanyjuktól: „Anya, dedi-
káld nekem!”.

Sas Erzsébet

– Az elsõ könyved került az olvasók
elé. Bevallom, engem már a címe is
megfogott. Mikor érezted elõször,
hogy írnod „kell”?

– Gyermekkorom óta érzem. Soha
nem akartam ennek az okát tudni,
egyszerûen csak ösztönösen éreztem,
hogy ez a dolgom. Már általános isko-
lás koromban rímeket farigcsáltam a
magam szórakoztatására. Emlékszem,
arról álmodoztam, hogy egyszer majd
olyan újságban írhatok, melyet min-
denki elolvas, és a szüleim büszkék
lesznek rám. Középiskolásként a kollé-
giumi szobatársaimat szórakoztattam
a kamaszoknak akkor nagyon tetszõ

szerelmes leve-
lekkel, melyek-
nek címzettje
ugyan nem volt,
de az évek alatt
annyi gyûlt össze
belõlük, hogy 18
éves koromban
„elkészítettem”
elsõ könyvemet,

a „Hegytetõn sírnak a bolondok” cím-
mel. Soha nem jelent meg nyomtatás-
ban, a mai napig ott lapul az íróasztal-
fiókban. Akkor még olyan bonyolul-
tan fogalmaztam, hogy sokat közülük
ma már nem is értek. Talán nyolc éve
kezdtem abban a stílusban írni, ami
úgy gondolom, olvasható, érthetõ, s ta-
lán szerethetõ is.

– Mikor írtál elõször tudatosan az
olvasóknak?

– Hét évvel ezelõtt a kolléganõim
buzdítottak, hogy másoknak is mutas-
sam meg az írásaimat. Az Amatõr Mû-
vészek Fóruma (egy internetes fórum
– A szerzõ) részére elküldtem pár írá-
somat, és megdöbbenve láttam, hogy

több mint kétezren olvasták. Ez a tény,
s a párom ösztönzése, segítsége veze-
tett oda, hogy könyvbe mertem foglal-
ni az elmúlt hét-nyolc év írásait.

– „Az álmaim nálad laknak” rejté-
lyes, érzelmes cím. A mûfaját hogy
határoznád meg?

– Olyan pillanatokat fogalmaztam
meg, amelyek mindannyiunk életének
mérföldkövét képezik. Megpróbáltam
olyan, a lelkünk mélyén rejtõzködõ tit-
kokat, érzéseket kifejezni, amelyekrõl
nehéz beszélni, bárkivel megosztani.
Segítségül hívtam a természetet, szere-
tek ugyanis az írásaimban természeti
képeket és hasonlatokat használni. Az
ezekkel átszõtt gondolataim szerelem-
rõl, bánatról, összetartozásról, örömrõl
egyaránt szólnak. Több barátom, isme-
rõsöm bánatára ezek az írások csak rit-
kán szólnak rólam. A legnagyobb elis-
merés, amikor azt mondják: „ezeket az
érzéseket én is átéltem, s mintha az én
gondolataimat írtad volna le.”

– Felmerül a kérdés: hogyan to-
vább, lesz-e folytatás?

– A második könyvem egy regény
lesz, szeretném, ha 2010 nyarán meg-
jelenne. A témája egy anya-lánya törté-
net. Humoros, olvasmányos formá-
ban ad tanácsokat nagylányának az
anyuka az életrõl és a mindent mozga-
tó szeretetrõl. Mivel az édesanya a
könyvemben „tisztánlátó”, ezért a
könyvnek helyenként óhatatlanul
„spirituális íze” van. 

– Milyen érzésekkel ajánlod az ol-
vasók figyelmébe elsõ, s majdan to-
vábbi könyveidet?

– Szeretném távol tartani magamat
a nagy példányszámban eladható, de
értéktelen, bulvár jellegû írásoktól.
Szeretnék olyan könyveket írni, ame-
lyek maradandó értéket képviselnek,
és két napnál hosszabb ideig emlékez-
nek rá az emberek.

– Hol szerezhetõ be a könyv?
– Megrendelhetõ az interneten

(www.dudasandrea.eu), de kapható a
szekszárdi szerzõk legnagyobb támo-
gatójánál, Keresztesné Marika Könyv-
pavilonjában.

Dudás Andrea
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Új tagok a Céhben

n Ünnepi gyûlésen avatta új tagjait a
Szekszárdi Borászok Céhe kedden a vá-
rosházán. A társaság tagjai közé fogad-
ta Prantner Ferenc, Szekretár János és
báró Twickel György borászt, Kelemen
Erika hegybírót, továbbá pártoló tag-
ként Horváth István polgármestert, Ko-
csis Imre Antalt, Herrné Szabadi Judi-
tot, Kõvári Lászlót és Ferenc Vilmost.

Az eskütétel elõtt Eszterbauer Já-
nos, az egyesület elnöke értékelte az
elmúlt idõszakot. Mint mondta, sike-
resek a város rendezvényei és érezhe-
tõen nõ a borturizmus. A nehézségek
persze õket sem kerülik el. A gondok
orvoslására azt tervezik, hogy jövõre
összehívják a térség országgyûlési

képviselõit, hogy közvetlenül is meg-
oszthassák velük aggályaikat.

Heimann Zoltán, a szekszárdi hegy-
község elnöke a problémák mellett
megemlítette, hogy egyre több fiatal
borász jelenik meg, ami mindenkép-
pen biztató. Ahhoz, hogy a szekszár-
diak felvehessék a versenyt a hazai pi-
ac más termelõivel és a külföldiekkel,
jó bort kell elõállítani, amelybõl sze-
rencsére egyre több van.

A szekszárdi újborokat szerdán, Már-
ton napján, szentmise keretében áldot-
ták meg , Bacsmai László katolikus plé-
bánosnak és Balázsi Zoltán református
lelkésznek köszönhetõen a tagok ava-
tásakor is volt ökumenikus boráldás.

Bacsmai László és Balázsi Zoltán áldotta meg az újbort

„Amit a természet elvett, azt visz-
sza  is adta a minőség szempont-
jából fontos utolsó két hónapban”
– fogalmazott a régi öregek mon-
dását idézve Módos Ernő borász,
az Alisca Borrend nagymestere a
Dicenty Dezső Kertbarátkör és a
Szekszárdi Hegyközség szokásos
Márton-napi összejövetelén.

B. Gy.

Természetesen az új borok kerültek te-
rítékre, a 2009-es évjárattal kapcsolato-
san ekkor fogalmazódnak meg érték-
ítéletek. A borász még augusztus vé-
gén, a késleltetett szüret idején az ak-
kor még bent ragadt savak, az eltérõ
cukorfokok okán némi aggodalmának
adott hangot, mert saját meglátásai ezt
sugallták. Ezzel borászberkekben - más
terület, más dûlõk tapasztalatai alap-
ján, azért vitába szálltak, de a borrend
nagymesterének kételyei október vé-
gére, november elejére – stílszerûen
szólva – elillantak.

– A szeptemberi csapadék sok min-
dent pótolt – tekintett vissza agrárme-
teorológiai szempontból a történések-
re a szakember. – Emellett a hõségna-

pok száma sem volt annyira drámai,
mintahogyan azt érzékeltük. No és az
a technológia, ami már régebb óta
rendelkezésünkre áll – egyre több he-
lyen szerencsére –, pozitív értelem-
ben befolyásolja a minõséget, de a gaz-
dálkodás tudatossága is segít. A déli
fekvésû területeken nem kell annyi
zöldmunkát végezni, mint a középsõ
és az északi részeken. Ott okkal végez-
nek el a termesztõk több munkát a mi-
nél jobb érési állapot eléréséhez. Az
idei mustfokok, a cukor és savarányok
ezt szépen tükrözték, így az eddig kós-
tolt borokban egy kiváló évjárat mu-
tatkozik, mindamellett, hogy ilyen év-
járatokban mindig sok tennivaló akad
a pincékben, hogy az évjárat értékei a
tavaszi borünnepeken már markán-
san felmutathatóak legyenek. A savak
tekintetében ilyen szélsõséges értéke-
ket felmutató évjárat, mint a 2009-es,
mindig az átlagévnél tudatosabb borá-
szati munkát igényel, de ez a szellemi
tõke a borvidéken adott.

– Mely évekhez lesz hasonlítható a
2009-es évjárat?

– Ezt nem lehet még megmondani,
de úgy látom, hogy mind színben,
mind beltartalmi értékekben elérhet-

jük a 2003-as, az elmúlt tíz évbõl ki-
emelkedõ, a borvidéknek komoly si-
kereket hozó évet, de a 2007-est min-
denképpen.

Ferenc Vilmos, borász, a kertba-
rátkör elnöke, a Szekszárdi Borászok
Céhének tagja – miután gyakorta más
borvidéken is föltûnik – egri, tokaji és
villányi információkat is megosztott
az újbor ünnepén.

– Egerben a kékfrankost soha nem
szüretelték 18-as mustfokon, az idei
évben húsz fok fölé kerültek. Tokaj-
ban szedtek október végén olyan fur-
mintokat, hárslevelûket, amelyek 20-

24 fok között voltak. A villányiak is
amondóak, hogy ez az évjárat na-
gyobb lehet, mint akár a 2003-as. Mi,
szekszárdiak valamivel óvatosabbak
vagyunk, már a tekintetben, hogy
csúcsévjáratot emlegessünk, de a szo-
kásos „nagyon jóról”, már most be-
szélhetünk.

Több mint jó hír, hogy a borvidék
zászlóshajója, a kadarka a szerda esti
kóstolgatás közepette olyan értékeket
mutatott föl, miután e fajtával kapcso-
latosan az „ilyen még nem volt” minõ-
sítés is elhangzott. Nyolc gazda kadar-
káját kóstolgatták, tekintettel arra,
hogy Márton-nap Szekszárdon min-
den évben a kadarka ünnepe is. 

– Ez a fajta szereti ezt a mediterrán
légkört, no és az õszi idõjárás a  kadar-
ka érzékenységének is megfelelt –
jegyzi meg Ferenc Vilmos, amihez
Módos Ernõ még hozzáteszi: – Ez a
fajta a balkáni genetikát magával hoz-
va, nagyon jól tûri a szélsõségeket. Ha
hozzáigazítottan gondos a növényvé-
delem, akkor nagyon sokáig aktív, élõ
lombfelülettel képes a cukor és sav ér-
tékeket javítani. Amondó vagyok: pá-
ratlan évjáratnak nézünk elébe a ka-
darkát tekintve.

Márton-napi borünnep 2009
Ferenc Vilmos: „Páratlan évjáratnak nézünk elébe a kadarkát tekintve”
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A lényeg, hogy mindenki magát adja
Fusz György Kínában feldolgozta a „fekete-fehér” világot

Négy magyar szobrászművészt
választott ki eddigi munkássá-
guk alapján az a professzor, aki
egyben a Kínában működő világ-
kerámia-centrum kurátora, majd
alkotni hívta őket egy hónapra.
Tette ezt azzal a céllal, hogy a vi-
lág immár 250 művészének mun-
kái mellett az ő műveik is gyara-
pítsák a centrum hatalmas és
igen értékes kiállítását. 

V. Horváth Mária 

A kínai professzor által kiválasztott né-
gy mûvész egyike a Ferenczy Noémi
díjas Fusz György egyetemi tanár, a Pé-
csi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõ-
iskola Karának fõigazgatója volt.

– Az óriási üzemben a kerámia tel-
jes spektrumát gyártják: ragaszkodva
a hagyományokhoz és a kereslethez
egyaránt a több száz, vagy akár ezer
esztendõvel ezelõtt dívott épületkerá-
miáktól a hagyományos porcelánedé-
nyeken át a burkolatokig mindent ké-
szítenek. S mivel ott igen nagy kon-
junktúrája van az építkezéseknek, na-
gyon jól megy a gyárnak. Éppen ezért
az említett professzorral szövetkezve
öt évvel ezelõtt létrehozták ezt a hatal-
mas centrumot, ahol döbbenetes mé-
retû kiállítócsarnokokat építenek a
kontinenseknek, illetve országoknak
– mondta a fõigazgató, s hogy világo-

sak legyenek a dimenziók, példaként
hozta, hogy egy csarnokba (már
nyolc mûködik) simán beférne váro-
sunk mûvelõdési központja.

A Közép-Kelet európai csarnokot -
ahol végleges helyet kapnak a magyar
mûvészek alkotásai – jövõre adják át.
Ideiglenesen a British Museum-ba ke-
rületek, azaz a brit keramikusok mun-
káival egy fedél alá.

– Ami számomra külön érdekessé-
get jelentett, hogy a gyár dolgozóival
egy csarnokban, illetve annak leválasz-
tott részében dolgozhattunk, tehát be-
tekinthettünk a munkafolyamatokba.
Kiderült, hogy kora reggeltõl késõ es-
tig dolgoztak, sõt szombaton és vasár-
nap is. Egy-egy évben csupán öt-hat
szabad hétvégéjük van, de ezt nem ne-
hezményezik, hiszen a gyárban sokkal
jobbak a körülményeik, mint odahaza.
A gyárhoz a kiállító centrumon kívül
hotel is tartozik hozzá, sõt hamarosan
múzeumot is létesítenek.

– Helyileg hol voltak? 
– Xiantól, a fantasztikus agyaghad-

sereg „székhelyétõl” harminc kilomé-
terre fekvõ nyolcvanezres „városká-
ban”, Fupingban töltöttük a három
munkahetet.

– Valamiféle elvárást közöltek-e
önökkel? Az elkészítendõ szobrok
méretét, számát, ilyesmit?

– Nem. A lényeg az volt, hogy min-
denki magát adja.

– Ez nyilván sikerült is...
– A professzor a harmadik hét vé-

gén érkezett meg Hawaiiról. Nagyon
elégedett volt, mi több, egybõl ráis-
mert a munkáimra, amiket nézve
nyomban rám tekintett.

– Milyen munkákkal gyarapította
az óriási bemutatót?

– Nagyon jó, strapabíró anyaggal
dolgozhattunk, s mivel viszonylag ter-
mékeny vagyok, készítettem három
másfél méteres nonfiguratív szobrot,
valamint öt félméterest, amelyek a

maguk kategóriájában sem számíta-
nak kicsiknek. Az utóbbiak – a szá-
momra az egész életet jelentõ – gyû-
rûformát „öltöttek”. Ezekbe sikerült
belevinnem a helyi inspirációkat. Úgy
érzem, kiviláglik belõlük az ottani
végletek hangulata, vagyis – kollegáim
szerint is – találóan dolgoztam fel Kí-
na „fekete-fehér” világát – a nagyon
durva fekete festék „bevonásával”.

– Ezt hogyan kell érteni?
– Sanghajban, de más nagyvárosok-

ban is az eleganciát jelentõ felhõkarco-
lók árnyékában meghúzódik a sze-
génység, a nyomor. Gondolom, az õrü-
letes tempójú építkezések révén ezen
akarnak változtatni. Vidékre is elvittek
bennünket. Érdeklõdésünkre olyan
helyeken jártunk, ahova a turistákat
nem igen kísérik. Lakásokba, ponto-
sabban szûk, fûtés nélküli viskókba is
bekéredzkedtünk. A számunkra el-
képzelhetetlen körülmények között
nyomorgó emberek roppant kedve-
sek, már-már barátiak voltak velünk.

– Összehasonlíthatóak az ottani
ételek a nálunk kapható kínaival? 

– Minden étkük remek volt, és a „kí-
nai kínai” köszönõ viszonyban sincs a
„magyar éttermi kínai” étellel. Kiváló-
ak voltak az arányok, a fûszerezés, a
zöldségek megfelelõ beiktatása, s még
a sörük is finom.

Fusz György

n „Aki a nyelvet mûveli, hazaszeretet-
ét bizonyítja” – fogalmazott a múlt hét
csütörtökén Bencédy József kandidá-
tus, akit a megyei könyvtár látott ven-
dégül. Gacsályi József és Kis Pál István
róla szóló, Tolnai randevú Bencédy Jó-
zseffel címû portréfilmjének bemuta-
tóját követõen a két alkotó beszélge-
tett a nyelvésszel.

Meghatározó eleme volt az életét-
nek a tanulmányait felölelõ idõszak,
mondta el Bencédy József. Pécsi és
budapesti, a cisztercieknél töltött di-
ákévei éppúgy alapvetõ fontosságú-
ak, mint az Eötvös Collegiumban el-
múlt esztendõk – ahol „a maximum
volt a minimum”. Itt nevelték arra is
egyebek között, hogy az ember az ér-
ték tiszteletétõl lesz több.

Késõbb, hivatása során ez szolgált
neki kiindulópontként, mutatott rá a
kandidátus, és leszögezte, hogy a jól
végzett munka a legnagyobb öröm
forrása, tevékenységüket pedig azért
folytathatták kitûnõ szinten (õ és kor-
társai), mert olyan asszonyaik voltak,
akiket szentté kellene avatni. Nélkü-

lük nem valósul-
hatott volna meg
az az elhivatott
áldozat, amelyet
például õ is ho-
zott a nyelv és a
nyelvmûvelés ér-
dekében.

A nyelvben,
hangsúlyozt a

Bencédy József, szakadatlan változás
zajlik. A használati rétegeket és a vagy-
lagosságot kellene elõtérbe helyezni,
vélekedett a nyelvész, egészen addig,
amíg nincs szó hibás nyelvhasználat-
ról. Különben pedig, emelte ki, „a

nyelvmûvelés nemzeti ügy, és törek-
vésünket nem adjuk fel. Aki a nyelvet
mûveli, hazaszeretetét bizonyítja.”

A film alkotói, Gacsályi József és Kis
Pál István elmondták, hogy a Tolnai
randevúnak és a nyelvész örömteli bõ-
beszédûségének köszönhetõen nem
pusztán a portréfilm született meg,
hanem egy az iskolásoknak rendha-
gyó irodalomóra keretében bemutat-
ható ismeretterjesztõ film is, mely e
célból háromnegyed órányira szaba-
tott. Bízzunk benne, hogy a következõ
korosztály épülésére szolgál majd -
amiképpen ezt segíti Bencédy József
tevékenysége is. Kosztolányi

Nyelvmûvelés és hazaszeretet
Portréfilmvetítés és beszélgetés Bencédy Józseffel a könyvtárban

BENCÉDY JÓZSEF nyelvész kanditátus 1921-ben született Tolnán. Budapes-
ten és Pécsett folytatta gimnáziumi tanulmányait, majd az Eötvös József
Cellegium magyar-latin szakára nyert felvételt. 1947-ben tett bölcsészdoktori
szigorlatot. 1958-tól 1974-ig a Mûvelõdési Minisztérium fõosztályvezetõje,
majd az ELTE Tanárképzõ Fõiskola Karának igazgatója volt. Felelõs szerkesz-
tõje volt az Édes Anyanyelvünk címû folyóiratnak, és számos a nyelv, a nyelv-
mûvelés és a sajtó témakörével foglalkozó könyvet írt. Tagja a Magyar Rádió
nyelvi bizottságának, Lõrincze Lajos-díjas.

Bencédy József

Sûrített idõ:
múlt századi

grafikai kiállítás
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
portagalériáján a Keppel-gyûjte-
mény gazdag anyagából láthat-
nak válogatást a múlt század ma-
gyar grafikai alkotásai iránt ér-
deklõdõk a hónap végéig. A tár-
latot, melyet Keppel Gyula buda-
pesti magyartanár gyûjteményé-
nek huszonöt darabjából állítot-
tak össze, Gacsályi József könyv-
táros nyitotta meg.

A rendhagyó alkalom, mely-
nek során nem egy mûvész
munkái tekinthetõk meg, ha-
nem olyan kiemelkedõ alkotók
egy-egy darabja, mint például
Reich Károly, Kondor Béla vagy
Szalay Lajos, egy pillanatba sûrí-
ti össze az idõt, melyben azt a
szemlélõ befogadhatja – muta-
tott rá Gacsályi.

A kiállítás megnyitóján gitá-
ron Németh Sarolta, verssel pe-
dig Németh Judit mûködött
közre. -kop-
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Fogalommá vált a Garay János Gimnáziumba járni
n A Garay János Gimnázium igazgató-
nõjével, Heilmann Józsefnével a gim-
názium egyediségérõl, országos vi-
szonylatban elért sikerekrõl, valamint
az egyetemi kutatóiskola státusz közel-
múltbeli megszerzésérõl beszélget-
tünk.

– A 114. tanévben is igyekszünk a
XXI. század kihívásainak megfelelni,
hiszen ez idõ alatt fogalommá vált a
Garayba járni – mutatott rá Heilmann
Józsefné. Az igazgatónõ fontosnak
tartotta elmondani, hogy a Garay elsõ-
sorban felsõfokú tanulmányokra ké-
szít fel. Azon diákok járnak intézmé-
nyükbe, akik mindenképpen tovább
szeretnének tanulni, s az itt megszer-
zett tudásanyagot fõiskolán vagy
egyetemen hasznosítani. Kitûnik
mindez abból a ténybõl is, hogy diák-
jaik 95%-a (!) kerül be valamilyen fel-
sõfokú oktatási intézménybe. Ugyan-
csak az erõs oktatói gárdát dicséri,
hogy a tanulók kétharmadát az általuk
elsõ helyen megjelölt intézménybe
veszik fel. A Garayban végzett diákok
szerteágazó pályán folytatják tanul-
mányaikat, melyek közül sokan a köz-
gazdász, a jogász szakma felé indulnak
tovább, de nem kevesen kerülnek or-
vosi egyetemekre.

– A megyei gimnáziumok között a
legtöbben még mindig a Garayban
tesznek emelt szintû érettségi vizsgát
– tette hozzá az igazgatónõ. – Hason-
lóan jó a helyzet a megyei, országos

versenyek tekintetében is, hiszen ki-
mutathatóan gimnáziumunkból jut-
nak tovább a megyébõl legtöbben a
különféle országos tudáspróbákra.
Tavaly például 49 ilyen megmérette-
tésen jutottak döntõbe: több orszá-
gos második és harmadik helyezettet
adott az iskola, vagy éppen a diákolim-
piai bajnokokat.

A magyar középiskolák sorában az
iskola erõsségét mutatja, hogy a
Garayt a legjobb 20 között tartják szá-

mon, amely ered-
ménnyel immár jó
pár éve büszkélked-
hetnek. A nyelvvizs-
gák sikeressége te-
rén megelõzik a
nagy nyelvi gimná-
ziumokat, mivel di-
ákjaik évente 120-
130 vizsgát tesznek
közép-, vagy felsõ-
fokból. Még mindig
népszerû a német
és az angol, de egy-
re többen választják
a francia vagy az
olasz nyelvet is.

Természettudo-
mányokat tekintve
tanulóik kutatócso-
portokban (bioló-
gia, fizika) dolgoz-
nak. Az eredmé-
nyes munka elis-

meréseként kapták meg a közelmúlt-
ban a „Szegedi Tudományegyetem
Kutatóiskolája” címet, és meghívást
kaptak az ELTE TTK országos diák-
kutató programba is. Kémia, fizika,
biológia szakköreik feladata, hogy az
emelt szintû érettségire hatékonyan
készítse fel a tanulókat. Népszerûek
a reálosztályok (matematika, fizika),
a fakultációk, de a nyelvi elõkészítõ
osztályok is, melyekben egy évig in-
tenzíven, heti 12 órában foglalkoz-

nak a választott idegen nyelv tanulá-
sával, mellette pedig a már korábbról
ismert idegen nyelvvel további heti
négy órában.

Népszerû irodalmi színpad mûkö-
dik az iskolában, ugyanakkor új ele-
mekkel is bõvül mindig az intéz-
mény repertoárja: készülnek egy '70-
es, '80-as évek zenei világát visszaadó
rendezvénnyel is, korabeli népszerû
márkák, édességek felvonultatásával.
Az adventi idõszakban az iskola a
közjóért is tesz olyan programokkal,
mint az „Esték a kórházi kápolnáért”,
az idõsek karácsonya, a Szekszárdi
Karácsonyváró vagy éppen a fogya-
tékos gyermekekért szervezett „Adni
jó!”. Alapítványi bált rendeznek esz-
közállományuk fejlesztésére, s nem-
rég új bútorzatot kaphatott a régi fi-
zika elõadójuk. Folyamatosan kere-
sik fel az iskolát a pécsi, szegedi, Pan-
non egyetemrõl, de a Corvinus Egye-
temmel is aláírtak egy megállapo-
dást. Erdélybõl a Báthory Líceummal
tartják a kapcsolatot, Németország-
ban pedig a bietigheim-bissingeni
középiskolával.

Mint azt Heilmann Józsefné ki-
emelte: a Garay János Gimnázium a
nevelésre, viselkedésre, (öltözkö-
dés)kultúrára, így a szûkebb-tágabb
környezethez való tartozás fontossá-
gára helyezi a hangsúlyt diákjaik érde-
kében. Az iskola vár minden továbbta-
nulni akaró, igyekvõ diákot falai közé.

A kutatóiskola címet igazoló oklevél

József Attila-est a
Német Színházban

„Irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj
kész ez a vers is!” – József Attila egyik,
utolsó napjaiban íródott egysoros ver-

se adja címét an-
nak a pódiumjáték-
nak, ami az áprilisi
nagy sikerû bemu-
tatót követõen ez-
úttal november 23-
án, hétfõn 19 órai
kezdettel lesz látha-
tó a szekszárdi Né-
met Színház szín-
padán.

Az elõadó, Orbán György nem
szokványos emlékmûsort állított
össze József Attila mûveibõl. Szándé-
ka sokkal inkább a verssorokból kiol-
vasható tragikus életpálya, a szükség-
szerû pusztulás anatómiájának pódi-
umra állítása volt. A színpadi eszkö-
zökkel megfogalmazott elõadásban
mások mellett a József Attila-életmû
talán legismertebb mûvei (Kései sira-
tó, Eszmélet, Nagyon fáj, Mama) nyúj-
tanak ráismerési lehetõséget a mo-
dern világ léleknyomorító voltára, a
tiszta szándékú, zseniális elmének a
gépvilággal vívott hiábavaló, eleve
esélytelen harcára.

Szekszárd díszpolgára, Babits-díjas, 
Cziffra-díjas. Zenepedagógus és elõ-
adómûvész. A szekszárdi zeneiskola
alapítója, a Tolna megyei zenei élet el-
indítója, koncertek szervezõje és ün-
nepelt elõadója, több száz zenei cikk
szerzõje, a bonyhádi, dombóvári, ta-
mási, paksi, tolnai és bátaszéki zeneis-
kola megszervezõje. A Budapesti Liszt
Ferenc Társaság alapító tagja, a Szek-
szárdi Liszt Ferenc Társaság alapítója.
És mindehhez most már hozzá kell ten-
nünk, hogy „volt”. Husek Rezsõ el-
hunyt; 88 éves volt.

Elsõ szekszárdi koncertjét 1956-
ban adta a vármegyeházán, s az utol-
sót is ugyanott, 2006-ban. De még azt
követõen is vállalt kisebb fellépése-
ket egy-egy jótékonysági rendezvé-
nyen. A látása erõsen megromlott,
mégis nap, mint nap gyakorolt. Új
mûveket már nem tanult, csak az is-
merteket csiszolgatta. Gyakran idézte
Liszt Ferencet, aki azt mondta: ha egy
napig nem gyakorlok, észreveszem,
ha három napig nem gyakorlok, ész-
reveszik. 

Tudását fiatalok százainak adta át. A
nyolcvanas években hatszázas gyer-

meklétszámmal mûködött a szekszár-
di zeneiskola. Legtehetségesebb tanít-
ványának Thész Lászlót és Lányi Pé-
tert tartotta. 

Most már az égi szeráf kórusokkal
koncertezik a jó lelkû mester. Nincs
szüksége többé gyakorlásra, zenei tu-
dása teljes és örök. Sokan hiányoljuk
e szõlõskertekkel ölelt kisvárosban,

sokan szeretnénk még diskurálni ve-
le, de nincs rá mód.

Itt hagyott az én noteszemben is
egy telefonszámot, amelyen már soha
sem hívhatom fel. Wessely Gábor

Szekszárd díszpolgárát tisztelõi
november 24-én, kedden, 14 órakor
az alsóvárosi temetõben kísérhetik
utolsó útjára.

Husek Rezsõ többé nem gyakorol
Fiatalok százainak adta át tudását a jó lelkû mester

Husek Rezsõ most már az égi szeráf kórusokkal koncertezik
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban, egy férfi és egy nő. Máté István
körzeti postavezető és Bakóné Gujdovics Szilvia általános osztályve-
zető. Interjúalanyaimmal két aktuális témáról beszélgetünk: a postai
dolgozók számára nagy kihívást jelentő év végi ünnepekről, valamint
az 1. számú postahivatal átalakításáról.

Egy férfi:
Máté János

Egy nõ: Bakóné
Gujdovics Szilvia

– Azt mesélte, el sem tudná képzel-
ni, hogy más hivatása legyen...

– Elsõ és most már biztos, hogy az
utolsó munkahelyem a posta. Immár
42 éve vagyok postás, amit édes-
anyámnak köszönhetek, ugyanis a
katonaságtól leszerelve azt mondta,
hogy a posta megbecsült munkahely.
Szigetváron, szülõvárosomban kezd-
tem a pályámat, 1968 márciusában.
Bejártam Baranya megye szinte min-
den települését, ahol a hivatalvezetõ-
ket helyettesítettem. Ez az idõszak
nagy tapasztalatokat hozott számom-
ra, azon túl, hogy kihívás is volt egy-
ben. A faddi postahivatalba 1971 de-
cemberében neveztek ki vezetõnek,
ott 14 munkatársam volt. Akkor már
nõs voltam, feleségemmel – aki szin-
tén postás volt – és két gyerekemmel
ott telepedtünk le. Közben folyama-
tosan tanultam – az „élethosszig tanu-
lást” ma sem hagytam abba –, amikor
1978 októberében áthelyeztek Paks-
ra, ahol egy 100 fõs postát vezettem
18 évig. Az 1996-os nõnap számomra
azért emlékezetes, mert akkor he-
lyeztek át Szekszárdra. Kifejezetten
azzal a megbízással, hogy az addig
megszerzett vezetõi tapasztalataimat
kamatoztassam.

– Mibõl állt ez a kamatoztatás?
– Elsõsorban csapatépítés, ami

nem volt egyszerû. Sok leváltással,
átszervezéssel járt, viszont ezek
szükségszerû lépések voltak ahhoz,
hogy ma elmondhassam: a szek-
szárdi postában egy elismert kol-
lektíva dolgozik. Jelenleg a fõpos-
tán 120, a körzeti postákon 130 a
munkatársaim száma. A posta az
egyik legnagyobb szolgáltató
hely, hiszen alig van olyan em-
ber, aki ne fordulna meg nálunk
ügyeit intézve.

– Az utóbbi években a klasszi-
kus postai szolgáltatások mel-
lett újak is megjelentek...

– Foglalkozunk biztosítási
ügyekkel, banki tevékenységgel,
kereskedelemmel. Ezek a szolgál-
tatások a lakosság körében ismer-
tek és népszerûek. A Magyar Pos-
ta évek óta arra törekszik, hogy hi-
teles szolgáltató maradjon, s hogy

ez sikerült, azt a Szonda Ipsos felmé-
rése is igazolja, mely alapján a tûzol-
tók után mi lettünk a második legna-
gyobb szolgáltató az országban. En-
nek itt Szekszárdon is igyekszünk
megfelelni.

– Közeledik a postások számára a
legnehezebb idõszak, az év vége,
karácsony...

– A szokásos év végi nagy forga-
lommal párhuzamosan december 11.
és 23. között egy nagy átalakulás elõtt
állunk. Nyitott pultrendszert építünk,
és bevezetjük a hívószámos rend-
szert. Az átalakítás miatt – melynek
idõpontját nem mi döntöttük el – ke-
vesebb ablaknál tudunk kiszolgálni. A
lakosságtól – erre a számunkra is ne-
héz idõszakra – több türelmet ké-
rünk, s ígérjük, hogy az átépítés vég-
eredménye kifejezetten az õ érdekü-
ket szolgálja majd.

– Eddig sem volt unalmas az élete,
a december viszont valóban ne-
héznek ígérkezik. Pihenés, kikap-
csolódás?

– Ebben az idõszakban biztos nem,
egyébként edzett vagyok. Postás di-
nasztiából származom, apám és fiam
– aki jelenleg a tolnai hivatal vezetõje
– is postás. A fiam és a két lányom, va-
lamint a sport – a Dunántúli Postás SE
vezetõségi tagja vagyok – és a virágok
imádata, a kertészkedés teljesen kitöl-
tik az életemet.

– Fiatal kora ellenére régi postás-
nak számít...

– Közel 20 éve vagyok postás, a fõ-
iskola elvégzése után osztályvezetõ-
ként dolgozom. Nekem is az elsõ, s 
remélem, egyetlen munkahelyem a
posta.

– Milyen ügyekkel foglalkozik,
mint általános osztályvezetõ? 

– A munkaügyi feladatok: felvétel,
oktatás, szociális ügyek, bérügyek.

– Szociális ügyek alatt mit kell ér-
tenünk?

– Különbözõ segélyezések, nagycsa-
ládosok támogatása, szociális segélyek,
s hogy valami vidámabbat is említsek:
üdültetés szervezése. A „Postások a
postásokért” országos alapítvány az el-
hunyt postások hozzátartozóinak, illet-
ve azoknak a családoknak nyújt támo-
gatást, ahol beteg családtag van. Ehhez
a Magyar Posta pályázatok kiírásával is
hozzájárul. Tavaly – mintegy 40 pályá-
zó közül – mi nyertük el az 1 millió fo-
rintot. A kiírásnak megfelelõen az ösz-
szeget csapatépítésre fordítottuk.

– Ennyi pénzt – ami a munkatár-
sak létszámát tekintve már nem
olyan sok –, hogy lehetett igazságo-
san felhasználni?

– A postai dolgozók és családtagjaik
egy egész napra birtokba vehették a
Bezerédj utcai Wellness Központot, a
Munkácsy-kiállításra 170 jegyet vet-

tünk, míg karácsony elõtt a mûvelõdé-
si ház „Kincsesház” címû rendezvényé-
re 125 jegyet ajándékoztunk a kisgyer-
mekes szülõknek. Kitûnõ visszhangja
volt a programoknak. A pályázatunkat
az esélyegyenlõségre építettük.

– Mit jelent a postán az esélyegyen-
lõség, ami manapság sok munka-
helyen megkérdõjelezhetõ?

– Elõször a munkaerõ felvétel során
jelenik meg. Nemre, korra, lakhelyre,
vallásra tekintet nélkül bárki lehet kol-
légánk, aki a szakmai elvárásoknak
megfelel. A próbaidõ 3 hónap, ez idõ
alatt eldönthetõ mindkét fél részérõl a
megfelelés. A kisgyermekes anyukák-
nál figyelembe vesszük, hogy a munka-
idõ beosztása számukra kedvezõ le-
gyen. A gyesrõl visszatérõknek rész-
munkaidõ-kedvezményt adunk. A vi-
dékrõl bejáró dolgozóknak 80%-os
bérlettérítést nyújtunk. Tökéletesen
nem lehet mindenki igényét kielégíte-
ni, de elmondhatom, hogy minden
esetben igyekszünk a leghumánusabb
döntéseket meghozni.

– A fentiek szerint érdemes postás-
nak lenni!?

– Igen, ráadásul a posta nem tervez
jelentõs létszámcsökkentést, s a jó
munkát végzõ munkatársai biztonság-
ban vannak. Ennek egyik fontos ele-
me az oktatás, amelyen folyamatosan
és rendszeresen részt vesznek kollégá-
ink, ami az õ érdeküket, a biztonságu-
kat szolgálja. 

– A decemberi nagy átalakítás az
osztályvezetõkre milyen terhet ró?

– Minden osztályvezetõ megpróbál-
ja a munkatársait a forgalomnak meg-
felelõen szolgálatra beosztani, hogy
minél zökkenõmentesebb legyen az
ügyfelek kiszolgálása. Ez az elõttünk ál-
ló hónap legfontosabb feladata.

– A családjában sem egyedül ön
postás...

– A férjem kézbesítõ, s olyan „is-
mertségre” tett szert, hogy becenevet
adtak neki, ami szerintem a szeretet
jele: õ a „csikágói Peti”. Hatéves kisfi-
unknak ugyan még bõven van ideje a
pályaválasztásra, de nincs kizárva,
hogy õ is postás lesz.

SAS ERZSÉBET ROVATA

„A posta mindig megbecsült munkahely volt”

Mindkettõjüknek a posta az elsõ munkahelye
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Bizonyára véletlen, de november 11-
e, a palástját didergõ koldusnak

adó Szent Márton napja táján különös
módon gyûltek meg a jótékonysággal
és kegyes áldozathozatallal kapcsolatos
hírek.

Mikó Imre újvárosi plébános Kál-
mán Károly tanítóval karöltve 1884.
november 12-i hír szerint
rongyosegylet megalapításán fárado-
zott. A Herczeg Ferenc által is meg-
örökített pap inkább foltos reveren-
dában járt, rossz szivarokat szívott, de
nem nézte el, hogy nyaranta az aratni
járó szülõk gyermekei magukra ha-
gyatva, felügyelet és sokszor étel nél-
kül legyenek kiszolgáltatva, hanem
inkább nyári óvodát létesített. Saját
költségén fõzetett, kis kézi hangsze-
rével zenélt a csöppségeknek, akik
persze iskolás korukra is szegények
maradtak. Ezért alakult az egylet,
amely szekerekkel járta körbe me-
gyeszékhelyünket, és gyûjtött ruhát,
cipõt, élelmet, pénzt a jobbára nap-
számosokból álló városrész gyerme-
keinek. (Szép gesztus lenne, ha a
Kolping Iskola felvenné a nevét…)

A jótékonyság terén azonban volt
elõdje: Augusz Ilona szerzetesnõ. Õ
Lisztet többször elkísérte az újvárosi
templomhoz, de benn létével nem
akarta zavarni, föltûnt neki a kör-
nyék gyermekeinek szegénysége,
ezért személyes vagyontárgyait
pénzzé tette, és az iskola megsegíté-
sére alapítványt hozott létre. Ezt ké-
sõbb az egyház átvette, Mikó plébá-
nos pedig az elesett kicsinyek felru-
házására fordította.

Amikor a Vasárnapi Ujság 1889.
november 10-én Ilona testvére,
Augusz Klára halálhírét hozta,
Czimmermann István jezsuita hitté-
rítõ - az országban egyedül - Szekszár-
don tartott felolvasást. Még „1884-
ben lett Afrikában a Zambezi-misszió
vezetõje. Midõn odaérkezett, nem is-
merte az ottani nép nyelvét; 1889-

ben már egy 400 lapos imádságos
könyvet adott ki bantu nyelven, s egy-
egy káté, szentek élete, Szûz Mária
könyv várta Lisszabonban a portugál
kormány támogatását. Boroma fõ-
nök-királyt a magyar hittérítõ egé-
szen megnyerte s annak három fia
rendesen részt vesz a keresztény ok-
tatásban. A nép annyira szereti õt,
hol midõn nem rég a fehéreket a vi-
dékrõl részben elûzték, részben el-

gyilkolták, a katolikus
misszionáriusokat bé-
kében hagyták” – írja ró-
la Szinnyei József a Szek-
szárd és Vidéke tudósí-
tása nyomán.

Húsz év múlva, 1929.
november 15-én
Triebler Ilma irgalmas
nõvér, egyleti alelnök-
nõ halálhírét suttogták
eleink, akik tudták, kit
veszítettek benne. A
nemesi származású kis-
téri Triebler-család leá-
nya Szekszárdon 40
évig, 1890 õszétõl halá-
láig volt a katolikus óvo-
da óvónõje, a Páli Szent
Vince Leányai rend
apácája. A helyi katoli-
kus óvodaegylet alelnö-
keként 1893 januárjától
vezette a népkonyhát,
melyben több mint egy
emberöltõn át napi
gondja volt százak me-
leg étele, megsegítése.
Az alelnöknõ Simonsits
Béláné mellett lankadat-
lan szorgalommal vé-
gezte az aprómunkát,

ezért Simonsits Elemér javaslatára
1930-ban jelképesen a Simonsits
Béláné (régen: Séd, majd Marx, vé-
gül ma Szent László) utcából kiágazó
Csonka utcát nevezték el róla. (Ja-
vaslatra sem kapta vissza ezt…)

Halálakor a „hálás” Szekszárd sem
nevét, sem korát nem tudta helyesen,
s a Tolnamegyei Ujság a temetésen a
város kegyeletét hiányolta.

Dr. Töttõs Gábor

Jótékony pillanatok
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MESÉLÕ EMLÉKEINK 84.
Ódon időben

NOVEMBER 16-ÁN

130 éve, 1884-ben sajtónkban
Kircz István megyei árvaházat sür-
getett: Augusz Imre hagyatéka
megvalósította ezt.

NOVEMBER 17-ÉN

100 éve, 1909-ben a Molnár Rt.
sikerérõl szóltak: 2000 községi
jegyzõ nyomtatta itt „határidõs író-
alzatát”.

NOVEMBER 18-ÁN

100 éve, 1909-ben az elhunyt
Borzsák Endre helyére Göde La-
jost hívták meg református lel-
késznek.

NOVEMBER 19-ÉN

105 éve, 1904-ben bekapcsolód-
tunk a városközi (interurbán) tele-
fonhálózatba.

NOVEMBER 20-ÁN

450 éve, 1559-ben elõször emlí-
tik Dur Ali szandzsákbégünket.
105 éve, 1904-ben korcsolyázó-
inkat már pompás jég várja. 85
éve, 1924-ben elhunyt Fraknói
Vilmos akadémikus, volt címzetes
apátunk és elsõ történetírónk.

NOVEMBER 21-ÉN

100 éve, 1909-ben Fent Ferenc
belvárosi plébánosunkat a király
címzetes jászói apáttá nevezte ki.

NOVEMBER 22-ÉN

135 éve 1874-ben éjjeliõreink tûz-
harcot vívtak a pincebetörõkkel.
110 éve, 1899-ben kezdték az
Országos Selyemtenyésztési Köz-
pont székházának alapozását.

Végső
átvilágítás
Mert mindannyiunknak leplezetle-
nül kell odaállnia Krisztus ítélõszé-
ke elé..." (2Kor 5, 10)

Az egyházi esztendõ végéhez kö-
zeledve hangzik az üzenet: oda kell
majd állni! „Mindannyiunknak” -
mondja Pál apostol. Azaz kivétel
nélkül. Nem lesz  halasztás, kivéte-
lezés, kibúvó, kiskapu. „Leplezetle-
nül” – folytatja az apostol. Azaz sem
öltözetünk, sem rangunk, sem kul-
túránk, sem ravaszságunk, sem
színjátszásunk nem takar majd
semmit. „Ítélõszék elé” – azaz egy
olyan helyen, ahol  muszáj számot
adni, ahol a rossz és a jó nem ösz-
szemosható, ahol nem lehet elken-
ni az igazságot, ahol a bûn bûnnek
számít és a helyes helyesnek. 

De mindez
K r i s z t u s
elõtt – ígéri

Pál. És ez az egyetlen reménysé-
günk! Az fog ránk tekintetni, aki hoz-
zá kiáltó Pétert kezét is megragadta,
aki benne bízó latort feloldozta, aki a
bûnbánó Zákeus házának üdvössé-
get ígért, a szomjazó szívû samáriai
asszonynak örök élet vizét adta, aki
a tékozló, de aztán hazatérõ fiú törté-
netét elmondta nekünk. Aki most,
ma – míg tart az életünk – nem bíró-
ként, de irgalmas Megváltóként hív,
hogy hozzá térve eléálljunk. S akik
ezt teszik, abban reménykedhet-
nek, hogy halálukat elnyeli majd az
élet. Így lehet reménységünk az idõ
múlására gondolva: Krisztus elõtt áll-
va addig és majd ott, nem a halál sö-
tét árnyéka, hanem az élet világos-
sága hull ránk. Sefcsik Zoltán

evangélikus lelkész

ÖRÖMHÍR

Szent Márton és a koldus porcelánfigurája –
a szombathelyi egyházmegye honlapján

n Karitász, azaz szeretet, pontosab-
ban a segítõ, tevékeny szeretet jegyé-
ben szervezett a közelmúltban jóté-
kony célú mûsoros estet a Szekszárd
Belvárosi Plébánia Szent Erzsébet
Karitász csoportja. A Mûvészetek Há-
zában megtartott rendezvényen Né-
meth Judit, az est mûsorközlõje H.
Német István prózájának felolvasásá-
val, Kálóczi Andrea pedig Fekete Ist-
ván, a természet szerelmesének írása-
ival melengette szíveket, de zajos si-
kert aratott Lozsányi Tamás orgona-
mûvész és a Kajsza Kvartett játéka is.

Az est alkalmat adott arra is, hogy
a közönség – Csík Attiláné önkéntes
segítõ jóvoltából – többet megtud-
jon az immár több mint tízéves
Karitász sokoldalú tevékenységérõl.

A szervezet küldetése: gondoskodni
a szegényekrõl, szociális feladatok
ellátása. A hetente kétszer nyitva tar-
tó Munkácsy utcai központjuk ajta-
ján az éhezõ, didergõ nem hiába ko-
pogtat. Betegeket látogatnak és víg-
asztalnak a kórházban, de a magá-
nyos embereket otthonukban is fel-
keresik.

A Karitász szívesen fogadja azon
önkéntesek munkáját, akik idejük-
bõl, erejükbõl, szervezõképességük-
bõl tudnak önzetlenül áldozni, akik
együtt éreznek a szenvedõvel, akik
képesek meghallgatni és vigasztalni
az elesettet. Ahhoz, hogy adni tudja-
nak, szükség van tárgyi, illetve anya-
gi felajánlásokra, amelyeket mindig
hálásan fogad a szervezet.

Az Úrnak adtak kölcsön
A Szent Erzsébet Karitász jótékony estje
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Finoman fogalmazva
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A rejtvény megfejtését 2009. november 24-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8. 
November 1-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Megunta itt magát és átmegy csöndesen” (Babits Mihály:
Ablaknégyszög).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Szabó Zoltánné, Bartina u. 19. és Baka Györgyné, Petõfi u. 19.
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Szóval, diszkrét és visszafogott leszek, akár
csak a kora délutáni smink a szép hölgyek ar-

cán. Pedig egyre gyakrabban szeretném magam-
ból a dühöm úgy istenigazából kiordibálni, kacs-
karingósan kikáromkodni. Törni, zúzni nem aka-
rok, de ahogy körülnézek, szinte nincs is már mit
tönkretenni, mert vagy ellopták, vagy tönkretették
már mások elõttem, mielõtt én észrevehettem vol-
na dühömben. Villon mester azt kérdezi: "De hol
van már a tavalyi hó?" Én meg arra lennék kíván-
csi, hogy hol van már Magyarországnak az a sok-
sok ingó és ingatlan vagyona, ami jogszerûen
mindenkié volt, de az osztozkodásra csak kevesen
voltak hivatalosak. Azok is úgy viselkedtek, mint a
nagyon szemérmetlen és pénzéhes rokonok a dús-
gazdag nagynéni halála pillanatában, akik a má-
sodperc ezredrésze alatt az utolsó szál valamit is
érõ értéktárgyig kifosztják a lakást.

A z ilyen magatartás nagyon undorító, és ak-
kor még nagyon finoman fogalmaztam,

mert ezek a megátalkodott örökösök az elhunyt
nagynéni kihûlt, megmerevedett ujjáról még a
jegygyûrûjét sem átallották leráncigálni, addig
szappanozták, glicerinezték a nagynéni ujját, idõt
és fáradtságot nem sajnálva, míg végül a legkitar-
tóbbnak sikerült ez a tranzakció is.

Az efféle eljárás nagyon de nagyon elítélendõ,
és akkor még rendkívüli módon óvatosan és

finoman fogalmaztam. De - sajnos - nem tehetek
másképpen, hiszen csúnyán beszélni, káromkod-
ni bûn, és elsõáldozó koromban megfogadtam,
hogy soha sem fogok káromkodni. Hej, ha tudnák,
hogy hányszor de hányszor izzadtam csuromvi-
zesre magam az erõlködéstõl, hogy még véletlenül
se csusszanhasson ki a számon még csak egy csú-
nya szó sem. De akárhogyan is erõlködöm, egyre
gyakrabban jutnak az eszembe azok a mindenki
által ismert ismeretlen tettesek, akik még a tatár-,
török-, és felszaba-dúlásnál is nagyobb károkat
okoztak Magyarországnak ostobaságból, vagy ha-
talomvágyból, esetleg csupán csak kapzsiságból, és
én fogadalmamra emlékezve szemlesütve semmi
mást nem tehetek, hogy csak annyit mondhatok
halkan, de nagyon halkan, szelíden és csendesen: -
Járjatok úgy, mint 1951-ben a konyhánk falára fel-
akasztott petróleumlámpánk, amelyiknek kiégett
a bele. Hát csak ennyit akartam finoman elmon-
dani, én ennél finomabban már képtelen vagyok
fogalmazni. Bálint György Lajos
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Harminc év okán összejöttek a régiek
A Sipos Márton emlékversenyen is villogott a szekszárdi mellúszó tehetség

A szekszárdi úszósport nagyjából
egyidős a Sipos Márton emlékver-
sennyel. Az uszoda 1979 tavaszi
megépülése új távlatokat nyitott.
Aki versenyzőként, vezetőként
vagy edzőként ott volt az indulás-
kor, nos azokat a Vízmű SE most
meginvitálta egy találkozóra.

Bálint György

Jöttek a nyolcvanas évek elejének, kö-
zepének meghatározó szekszárdi
úszói, és a rendszerváltozás utáni évek
karizmatikus alakjai, de ott voltak a csa-
patban, illetve a váltósikerekben osz-
tozó tagok is. „Hogy is volt?” – emlékez-
tek vissza életük úszással teli idejére.

Az elsõ fecskék
Azok az edzõk, sportvezetõk is

gyakran megemlítõdtek a sztorizás
közepette, akik már nem lehetnek kö-
zöttünk. Például a hõskorszakban a
versenyt megálmodó sportfelügyelõ,
Kardos György, aki mennyire büszke
volt rá, hogy Szekszárdnak dunántúli
viszonylatban jelentõs úszóversenye
van. Szauter Laci bácsi, az egykori tol-
nai vízilabdázó, aki azokat az úszókat
kutatta, akiknek a gömbérzéke is meg-
volt, merthogy egy új sportágról is
szólt a fáma akkoriban. Aztán persze
Monostori Pali is szóba került, akirõl
már versenyszámot neveztek el, s aki
akkor volt vezetõedzõ, amikor a leg-
jobban kellett egy sportági elkötele-
zett, amikor az új generációnak sok
minden elvonta a figyelmét a sportág-
tól, amikor a kemény munkát már
nem nagyon vállalták a gyerekek. Õ
megküzdött azokért, akikért lehetett,
az átlagból kitûnõkkel pedig a legelhi-
vatottabban foglalkozott. Más váro-
sokhoz képest kevesebb vízfelülettel,
rosszabb körülmények között is ki-
emelkedõ eredményeket akart és tu-
dott fölmutatni.

Széchy is föltûnt
Jöttek, s már meglett emberként pa-

csiztak egymással a régiek. Végh Már-
ta például, a szakosztály elsõ országos
bajnoki érmese, vagy Daradics Péter,
aki az elsõ szekszárdi úszóként teljesí-

tette az ifjúsági bronzjelvényes szintet.
Sorjáztak az ismerõs arcok: Varga Rita,
Tass Szilvia, Sebõ Dóra, Radva Dóra,
Szilágyi Edit, Csécsi Renáta, Csapláros
Kata, aztán a triatlonhoz átvetõdött,
nemzetközi sikereket is fölmutató
Varga Zsuzsa és Straubinger Gyöngyi
is föltûnt, s idõben máris átléptünk az
1987-ig tartó dózsás korszakon. No, az
urak is vágytak a találkozásra, mert-
hogy a Fehérvári Róbert, Mecseki Sán-
dor, Márcz Gábor, Haiszer Kálmán
4x100-as gyorsváltó a nosztalgia okán
tette tiszteletét.

Aki számított, itt volt, és minden
fontos történést megtudhatott az el-
múlt harminc évbõl, mert az elnök,
Gál Zoltán minden fontosat össze-
gyûjtött. Az is kiderült, hogy három-
négy évente adott a szakosztály egy-
egy országos bajnokot: kinevelte Ezer
Andrea mellúszót, Gál Attila és
Gyurkó László gyorsúszó bajnokokat.
Mindez persze az új vezetõedzõ,
Paszler József hozzáállását, szemléle-
tét is dicséri. Az, hogy a gyorsúszás-
ban mindig föltûntek átlagon felüli te-
hetségek, és korszakonként remek
váltókat lehetett összerakni, nos ezzel
kapcsolatosan a sportágat Szekszár-
don tulajdonképpen megszervezõ el-
sõ edzõ, Csutorás József a már szintén
eltávozott úszópápával, Széchy Ta-
mással kapcsolatos történetét osztot-
ta meg velünk.

– A nyolcvanas évek elején jártunk.
Az „Öreg” egyik szombat délelõtt vá-
ratlanul megjelent a szekszárdi uszo-

dában, de pechére gyerekeket nem ta-
lált, csak engem. Azt mondta, hogy a
„népek genetikai keveredése” okán
itt, a déli határ közelében „test-felépí-
tésileg” több lehet a gyorsúszásra ter-
mett gyerek, mint másutt, s ezt neki
feltétlenül meg kell néznie. Nos, 1985-
ig, amíg én itt voltam, nem jött újra,
de hogy milyen összetett szempont-
rendszer szerint válogatott, abban le-
het valami máig érvényes.

Egyéni csúcsbeállítás
Persze mostanság a Vízmû SE után-

pótlás kirakatában nem egy gyorsúszó
– bár sokan végeztek dobogón most is
közülük –, hanem egy mellúszó, a

nyolcadik osztályos Csirzó Ádám áll,
aki már tavaly is bontogatta szárnyait,
s aki remélhetõleg a névadó Sipos
Márton számában, 100 m mellen viszi
majd a legtöbbre. Magas, erõs és kellõ-
en gyors is, vagyis igazi mellúszó alkat,
pedig még csak 14. Lesz hova pakolni
az izmokat, ráadásul megszállott. Oly-
annyira, hogy a hajnali kelés, az ilyen-
kor szokásos minimum 4 km nem
gond neki, a jegyei pedig a jó tanulók
közé sorolják. Csirzó Ádám korosztá-
lya legjobbja, a jubileumi hazai verse-
nyen pláne toronymagas esélyes, de
nem csak nyerni akar.

– Meg akarom úszni az egyéni leg-
jobbamat, a 1:09:23-at, aztán még az
idén, a rövidpályás ob-n ez alá menni
– mondja a nyilatkozatában is rop-
pant összeszedett fiatalember, aki a
mezõnynek esélyt sem adva, legalább
két testhossz elõnnyel elsõként csap
célba. A stopperrel való versengés-
ben is gyõztes: egyéni legjobbjával
gyõz. Büszke rá az egész uszoda, külö-
nösen a szülõk, a Garay gimiben test-
nevelõ édesapa, Csirzó Zoltán, de a
napjainak jelentõs részét a fiú élspor-
tolóvá válásának jegyében átprogra-
mozó Éva asszony is. Arra a kérdé-
sünkre: mi lesz, ha megjelennek a
pesti edzõk „követei” a fiúért, határo-
zott a válasz: „Azt akarjuk, hogy 18
éves koráig itt, Szekszárdon marad-
jon, s ha odáig minden remekül ala-
kul az úszással, akkor sem Ameriká-
ban, inkább egy hazai rangos felsõok-
tatási intézményben.”

Ádám a mellúszás mellett a pillan-
gót is komolyan veszi, ebben a rop-
pant nehéz számban is vannak céljai
és eredményei! A rövid pályás bajnok-
ságon, és itt a Sipos Mártonon is be-
gyûjtötte az újabb gyõzelmét. Láthat-
ta újra testközelbõl az egyik legjobb
hazai férfi mellúszót, a négyszeres Eb-
bronzérmes pécsi Bodor Richárdot,
aki szinte törzsgárdistaként indul a
szekszárdi versenyen. „Ricsi” elmond-
ta: százon támadást indít a 200-as vi-
lágbajnok Gyurta Dani ellen. A „kis”
Csirzó pedig talán arról álmodik,
hogy rövid idõn belül megdönti
Gyurta 50 m-en még serdülõként el-
ért országos rekordját...Csirzó Ádám
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SPORTMIX
ASZTALITENISZ. A Mladost Zagreb 6-
2-es legyõzésével a Szekszárd AC stabi-
lizálta 3. helyét a Közép-európai Szu-
per Ligában. A párosgyõzelem mellett
a kinai Liu Siyu mindhárom meccsét
megnyerte, s az újra magára találó Wit-
tinger is két gyõzelemmel járult hozzá
a sikerhez. A SZAC minden bizonnyal
a 7-12. helyek egyikért játszik a nem-

zetközi csapatbajnokság tavaszi folyta-
tásában.

KÉZILABDA.A zsúfolásig megtelt a vá-
rosi sportcsarnok szerdán este az
UKSE-Szekszárd-FTC nõi Magyar Ku-
pa nyolcaddöntõre. A várakozásnak
megfelelõen az NB I-es fõvárosiak nem
adtak esélyt az NB I/B másodikjának,
és 39-26-ra nyertek. Az UKSE csapatát
dicséri, hogy maximális erõbedobás-
sal, óriásit küzdve, élvezhetõ meccset

produkált. A hazaiak legjobbja, Fauszt
Éva megint kitett magáért: 15-ször vet-
te be a ferencvárosiak kapuját. A Fra-
dinak dobott 26 gól mindenképpen
biztató a jövõre nézve.

LABDARÚGÁS. Bravúrgyõzelmet ara-
tott az NB III Dráva-csoportja korábbi
sokszoros bajnoka, a Szentlõrinc ott-
honában az UFC Szekszárd (0-1). A
gyõztes gólt a rendes játékidõ utolsó
elõtti percében Fröhlich szerezte. Két

fordulóval az õszi zárás elõtt 17 ponttal
és 13-10-es gólkülönbséggel az UFC a 6.
helyen áll, öt ponttal lemaradva a máso-
dik Dombóvártól.

ATLÉTIKA.A II. Baron von Twickel me-
zei futóverseny harmadik, Dombóvár
térségében rendezett fordulójában az
AC Szekszárd atétái közül Halmai Ba-
lázs második lett a serdülõ fiúk 1500 m-
es távján, Csillag Balázs pedig gyõzött a
felnõttek 3600 méteres futamában.
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Bizonyíthat a Gemenc JK
Serdülõ cselgáncs ob két napon át Szekszárdon

■ Ismét hazai környezetben bizonyít-
hatnak a Gemenc Judo Klub korosztá-
lyos bajnokai: szombaton és vasárnap
a sedülõ országos egyéni-  és csapatbaj-
nokság házigazdája lesz az egyesület, a
helyszín a városi sportcsarnok.

Több mint kétszáz dzsudoka lép ta-
tamira a különbözõ súlycsoportok-
ban. A szekszárdi klub fiataljainak a
gyõzelem és a dobogós helyezések
megszerzése a hazai környezet ellené-
re nem lesz könnyû, mert a diák B, il-
letve A korosztályban idén bajnoki
címet szerzett tehetségek ezúttal idõ-
sebbek ellen veszik fel a küzdelmet.
Ennek ellenére Szepesi József veze-
tõedzõ három-négy dobogós helye-
zést mindenképpen vár „fiaitól”, sõt
optimális esetben a hõn óhajtott baj-
noki cím is meglehet.

Bedobhatnánk legalább egy-két ne-
vet, akiktõl várható a gyõzelem, an-
nak ellenére, hogy erõsebb a mezõny,
nehezebb ellenfelek jönnek, de a
szakvezetõ nem akarja, hogy ez a te-
her nyomja bármelyikük vállát is.
Mindenesetre most is megjegyezte:
néhány versenyzõje nem edzett any-
nyit és úgy, ahogy õ egy ilyen rangos
verseny elõtt elvárta volna tõlük...

A másnapi, egész pontosan a vasár-
napi csapatbajnokság megnyerése is
terv. Annál is inkább, mert ez kétszer
már sikerült az elmúlt években, de
most ez is nehezebb lesz. A KSI, a
Miskolc, az UTE, a Honvéd is erõs, ki-
egyensúlyozott csapattal érkezik
Szekszárdra.

A sportág kedvelõinek, a szekszár-
di sikerekért szorítóknak az tanácsol-
juk: minden nap úgy 2 és 3 óra között
lesz érdemes kilátogatni a sportcsar-
nokba: ekkortájt már az eldöntõk, zaj-
lanak - reméljük intenzív szekszárdi
jelenléttel. B. Gy.

Ismét nemzetközi
sakkverseny lesz

Szekszárdon
■ November 28-án immár 33. alkalom-
mal rendezik meg a Szekszárd-kupa
nemzetközi egyéni sakk villámver-
senyt és csapatversenyt. A helyszín a
Relax Wellness Központ.

A hagyományos viadalt 11 fordu-
lós svájci rendszerbenben bonyolít-
ják le, játékidõ 2x5 perc. A szerzett
pontok adják az egyéni verseny vég-
eredményét, míg  a csapatverseny
végeredményét a legfeljebb 5 fõbõl
álló csapatok  legjobb 4 fõ egyéni já-
tékosának összeredménye adja.

Nevezni postán (Szuhai Balázs,
7130 Tolna, Táncsics u. 15/3.), vagy e-
mailben (szuhai49@freemail.hu) le-
het az egyesület és a játékosok neve,
valamint értékszámuk feltüntetésével
november 23-ig. A nevezési díj 1600
forint, amely tartalmazza ebédet is. A
helyszíni nevezés (9 és 9.45 óra kö-
zött 1 db sakkóra leadásával) 1000 Ft,
és nem tartalmaz étkezést. A részvéte-
li létszám korlátozott.

Az egyéni viadal elsõ tíz, míg a csa-
patverseny elsõ három helyezettjét dí-
jazzák, de ajándékot kap a legjobb Tol-
na megyei, szekszárdi, illetve hölgy
versenyzõ is. Info: Szuhai Balázs ver-
senyigazgató (tel.: 30/215-7433).

Decemberben indul
a teremfoci

a sportcsarnokban
Decemberben Szekszárdon is megkez-
dõdik a hagyományos téli teremlabda-
rúgó-torna, a tizenhetedik Horváth
Sport-Horfer Serleg Kupa. A lebonyo-
lítás nem változik, ezúttal is két cso-
portban selejteznek majd a csapatok.
A torna nevezési határideje: novem-
ber 26. Az elsõ fordulót december 12-
én rendezik, míg a helyosztókra és a
döntõre 2010. február 7-én kerül sor.
A szervezõk a nevezési lapokat a váro-
si sportcsarnok címére (7100 Szek-
szárd, Keselyõsi u. 3.) várják. Érdeklõd-
ni a 74/315-733-as számon lehet.

Erdélyi sikerek
Öt elsõséggel tértek haza a Temes-
várott megrendezett „Bega Tour” nem-
zetközi országúti kerékpáros ver-
senyrõl a Szekszárdi Szabadidõs KE
bringásai. A 42 km-es távon a 14-17
éves fiúk kategóriájában Kelemen Sza-
bolcs, a felnõtt nõknél Arató Gabriel-
la, az U-23-as korosztályban (52 km)
Bischof Bálint, a hobbisták mezõnyé-
ben (59 km) Kocsis Tibor, míg a se-
niorok 62km-es viadalán Schneider
Gábor a szekszárdi klub edzõje diadal-
maskodott.



Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

November 16-án 15.30-kor
Várostörténeti klub az I/24-es te-

remben. Vezeti: Bíró Gyula.
Vendég: Takler Ferenc. Téma: Ho-

gyan sikerült a szüret?

November 23-án 17 órakor
az üvegteremben a Szekszárd kör-

nyéki Foltvarró Egyesület kiállítása
nyílik. A tárlatot megnyitja: Liebha-
user János, az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár igazgatója. Közremûködik
Németh Judit elõadómûvész.

Megtekinthetõ: november 24-tõl
december 12-ig, hétköznap 8-18 órá-
ig, szombaton 8-14 óráig.

November 24-én 18 órakor
Kis Pál István: Ezer az egyhez – tár-

sadalmi dráma egyfelvonásban. Az I.
Béla Gimnázium Premier Diákszínpa-

dának elõadása a táncteremben.
Belépõdíj: 100 Ft.

Mûvészetek Háza
Izrael: 60 év - 60 kép
Válogatás David Rubinger fotóri-

porter képeibõl – a Bécsi Zsidó Múze-
um vándorkiállítása a szekszárdi Mû-
vészetek Házában.

A kiállítás megtekinthetõ: novem-
ber 24-ig, hétfõ és vasárnap kivétel
naponta 9-17 óráig az intézmény ren-
dezvényeihez igazodva. Belépõdíj: fel-
nõtteknek 400 Ft, nyugdíjasoknak és
diákoknak 200 Ft. Diákoknak csopor-
tos látogatás esetén ingyenes.

November 24-én18 órakor
A „Zongoráért” Alapítvány koncertje

Panoráma mozi
A magyarországi bemutató után

egy héttel Szekszárdon a Michael
Jackson film! Világszerte csak két
hétig vetítik a popsztár utolsó, még

soha nem látott koncertrészleteket,
archív felvételeket és show elemeket
tartalmazó, látványban gazdag filmet.

A Panoráma Moziban november
12-18-ig 19 órakor, november 19-én és
20-án 17.30 órakor: Michael Jackson's
– This is it!

NAGYTEREM

November 12-18-ig
16.00: Don Quijote szamaran-

csa – premierfilm!
17.30, 20.00: Az idõutazó felesé-

ge – színes feliratos amerikai roman-
tikus film

November 19-25-ig
17.30, 20.00: Szuperbojz – színes

magyar film (21-22-én 15.30-kor is)

ART TEREM

November 12-18-ig
17.00, 19.00: 1 – színes magyar krimi
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Elõadások az egészséges életmód,
egészségnevelés témakörében

November 16., hétfõ, 11.00
óra
Testünk ellenségei – a dohányzás és
az alkohol hatása a fejlõdõ szerve-
zetre – elõadás felsõ tagozatos diá-
koknak

Elõadó: Laufer Éva egészségfej-
lesztõ, az ÁNTSZ munkatársa

November 17., kedd, 11.00
óra
Mi történik velem? – a serdülõkori
változások – elõadás 5-6. osztályo-
soknak

Elõadó: Molnárné Haholt Zsu-
zsanna egészségfejlesztõ, az ÁNTSZ
munkatársa

November 18., szerda, 14.30
óra
A gombák élettani hatásai – elõ-
adás a Hollós László emlékév alkal-
mából.

Elõadó: Kovácsné Pergel Mónika
dietetikus, az ÁNTSZ munkatársa

November 20., péntek, 11.00
óra
Életmódról serdülõknek – elõadás
felsõ tagozatos diákoknak

Elõadó: Dr. László Eszter ÁNTSZ
kistérségi fõorvos

Az elõadások ingyenesek! Min-
den érdeklõdõt szeretettel várunk.

Támogatók: ÁNTSZ Szekszárd –
Bonyhád – Paks Kistérségi Intéze-
te, 

Állategészségügyi és Élelmiszer -
ellenõrzõ Állomás Szekszárd

Egészség-hét a Babitsban
2009. november 16-20.

Jáki Teodóz apát
a Léleképítõn

November 16-án 18 órakor a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház színháztermé-
ben lesz a Léleképítõ sorozat követke-
zõ elõadása, a vendég ezúttal Jáki
Teodóz. A 80 éves bencés atya elõadá-
sának címe: Magyarnak maradni. A be-
lépés díjtalan.

November 28-án 11 órakor

„Remekmûvek-magángyûjte-
mények” – rejtett értékek Szek-
szárdon és Tolna megyében
A Mûvészetek Háza nagyszabású
évadzáró tárlata 
A kiállításon többek között megte-
kinthetõk Rippl-Rónai József, Med-
nyánszky László, Székely Bertalan,
Czóbel Béla, Barabás Miklós, Szõnyi
István, Márffy Ödön, Benczúr Gyu-
la alkotásai.

Önkifejezés tánccal
Improvizációk és kompozíciók

2009. november 18., szerda, 19 óra
Helye: Babits Mûvelõdési Ház, Színpad

Résztvevõk:
Hágen Zsuzsa

Hetedik Kortárs Táncmûhely (Pécs)
Lengyel Péter

Jel Színház (Franciaország), Sofa Trio (Bp.)
Sárvári János

Art Contact Mozgásszínház (Szekszárd)

Az I. Béla Gimnázium ÚjZóna Tánc és Mozgásszínházi Klubja,
az Art Contact Kortárs Mûvészeti Egyesület

és a Polip Ifjúsági Egyesület és Iroda közös rendezvénye.
Támogatja: Szociális és Munkaügyi Minisztérium + A projekt az Európai Unió

támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Részvételi szándékát kérjük, elõre jelezze alábbi elérhetõségeinken!
Mindenkit szeretettel várunk!

Info: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27., Programgazda: Sárvári János,
Telefon: +36.30.870.45.02, web: www.ibela.hu, e-mail: zonabela@citromail.hu

Ismét jogi témák
Újvárosban

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör vezetõsége a nagy érdeklõ-
désre való tekintettel újra jogi elõadás-
ra hívja tagjait és minden érdeklõdõt
a Szent István Házba (Rákóczi u. 69.).
November 15-én, vasárnap 15 órakor
az elõadás témája a Vagyonadó. A szer-
vezõk szeretettel várnak minden ér-
deklõdõt!

Haydn-koncert
Joseph Haydn halálának 200. évfordu-
lója alkalmából emlékkoncerttel tiszte-
legnek a nagy zeneszerzõ elõtt a Liszt
Ferenc Zeneiskola nagytermében, no-
vember 19-én (csütörtök), 18 órakor.
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a
Zeneiskola közösen szervezi az estet,
melyen az iskola mûvész-tanárai lép-
nek fel. Elõadásukban Haydn G-dúr tri-
ója (fuvolára, csellóra, zongorára) az É-
dúr zongoraszonáta menüettje kétgi-
táros átiratban, a The Spirit's Song cí-
mû dal, s egy másik G-dúr trió II. és III.
tétele (hegedûre, csellóra, zongorára)
csendül fel. A programot dr. Töttõs Gá-
bor helytörténész elõadása színesíti, a
belépés díjtalan.
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KÖZLEMÉNYEK

RUHAOSZTÁS. A Máltai Szeretet-
szolgálat Szekszárdi Csoportja no-
vember 17-én, kedden 8 és 10
óra között ruhaosztást szervez
Szekszárdon, a Hunyadi u. 4.
szám alatt. Szeretettel várjuk a se-
gítségünkre szorulókat, jöjjenek
hozzánk!

DIABETES-ELÕADÁS. A Tolna Me-
gyei Felnõtt Diabetesesek Egyesü-
letének következõ elõadása no-
vember 24-én, 14 órai kezdettel
lesz a “Lila” épületben. Az elõadás
moderátora Visontainé Balla Ág-
nes. Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

KEDVEZMÉNYES FÜSTÖLTÁRU. A
Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozat szerve-
zésében a Rákóczi u.8. szám alatti,
valamint a Béri Balogh Ádám utca
79. szám alatti húsbolt november
19-én (csütörtökön) kedvezményes
füstöltáru (szalámi, kolbász, hurka,
disznósajt, sütõkolbász, sertés-
comb, lapocka, tokaszalonna) áru-
sítást tart, reggel 7 és 11 óra között.
Szeretettel várnak minden nyugdí-
jas és nagycsaládos vásárlót.

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT. A Szekszárd-
Újvárosi Római Katolikus Társas-
kör ezúton köszöni a 2007. évi sze-
mélyi jövedelemadóból felajánlott
1 %-okat. A összeget (352 341 Ft)
alapszabályunkban rögzített célok-
ra használtuk fel.

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 24. (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.

Az E.On áramszolgáltató folyamatos
korszerûsítést hajt végre a szekszárdi
hálózaton. A biztonságos munka érde-
kében elengedhetetlen a vezeték idõ-
szakos feszültség-mentesítése. No-
vember 23-án, 8 órától várhatóan 12
óráig a Gróf P. u. 2-20.számig, a Gróf
P. utcai hõközpontban, illetve a Honvéd
utcai 2-es számú Óvodában áramszü-
net lesz. Kérjük a lakosság megértését!

ÁramszünetAPRÓHIRDETÉS

SZOCIÁLIS MUNKÁS vagy szociálpe-
dagógus jelentkezését várjuk másod-
állásban végezhetõ, heti 8-10 órás
munkára. Jogosítvány elõny. Érdek-
lõdni: 06/20 944-35-66.

SZEKSZÁRDON, a Tinódi utcában -
frekventált helyen - 40+20 nm-es üz-
lethelyiség kiadó. Telefon: 06/20-
944-35-66.
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