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Lakossági fórum
a belváros

rehabilitációjáról
Szekszárd város önkormányzata lakos-
sági fórumot tart 2008. november 25-
én, kedden, 18 órától a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház tánctermében. A fó-
rum témája a belváros (Béla király tér,
Piactér) rehabilitációja. A fórumra
minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
A tervek a jövõ héttõl megtekinthetõk
lesznek a városháza elõterében, az In-
tegrált Városfejlesztési Stratégia fõbb
elemei pedig olvashatók lesznek a vá-
rosi portálon (www.szekszard.hu).

12. OLDAL

Ami már most, Márton-napján, 
az új borok első komolyabb valla-
tásánál kiderült: az ezredforduló
éveinek összevetésekor legfel-
jebb átlagosról beszélhetünk
2008-cal kapcsolatosan a szek-
szárdi történelmi borvidéken.

A júliusi jégverés, a több ciklusban
jelentkezõ fertõzések, a napsütéses
órák számának csökkenése és a csa-
padékos periódusok nem kedveztek
az idõszak elején, közepén. Ahhoz,
hogy átlagosan jó borok szülessenek,
megõrizve benne a szekszárdira oly

markánsan jellemzõ gyümölcsösséget
– mert erre a beltartalmi értékeivel
jócskán lehetõséget ad az idei évjárat
–, a borkezelésre nem átlagosan kell
odafigyelni a gazdáknak – hallhattuk
a Márton-napi ünnepségen.

Írásunk a 6. oldalon

Márton-napi borvallatás
„Átlagosan jó” minõségre még felhozható az idei évjárat

A MEGYE 32KÖZÉPISKOLÁJÁNAK,szakképzõ intézményének stand-
jai várták a végzõs általános iskolásokat a héten a Babits Mihály Mû-
velõdési Házban a regionális munkaügyi központ szervezésében
zajló pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató keretében.

Tíz nap múlva
megérkeznek

a Munkácsy-képek
November 26-án, szerdán „Munkácsy-
képek Amerikából – válogatás Pákh
Imre mûgyûjtõ, a Magyar Nemzeti Ga-
léria és a Békés Megyei Munkácsy Mi-
hály Múzeum gyûjteményébõl” cím-
mel nyílik kiállítás a Mûvészetek Házá-
ban. A nemzeti galéria gyûjteményé-
bõl megtekinthetõ lesz a nagyméretû
Golgota és a Krisztus Pilátus elõtt cí-
mû festmény is. A tárlat kombinált 
jeggyel látogatható, mely érvényes a
felújítás után, november 26-án nyíló
Babits Mihály Emlékházba is. 

A fõvárosból érkezett vendégek újbort is kóstolhattak a Sárosdi pincében
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A szekszárdi távhõszolgáltatást üzemeltetõ Alfa-Nova
Kft. játékot hirdet fogyasztói és minden szekszárdi la-
kos részére. Játsszanak velünk, legyen szerencséjük!

A helyes válaszokat beküldõk között sorsoljuk ki
azokat, akik nyaralási utalvány, videokamera, vagy
fényképezõgép tulajdonosai lesznek. Ebben a játék-
ban a város minden lakosa – függetlenül attól, hogy
igénybe veszi-e szolgáltatásunkat – részt vehet. Már
egy helyesen kitöltött szelvénnyel nyerni lehet, de aki
mind a négyet beküldi, megnégyszerezi az esélyét.

Fogyasztóink külön jutalomban is részesülhetnek,
ha a totó-szelvényre ráírják a vevõazonosító számu-
kat. Kizárólag közöttük egy 20 000, illetve hat darab
10 000 forintos hõdíj-kedvezményt sorsolunk ki.

A kivágott és kitöltött szelvényt juttassák el az ügy-
félszolgálatra, vagy adják postára: 7100 Szekszárd, Sár-
víz u. 4. A borítékra írják rá: Távhõ-játék.

Beküldési határidõ: 2008. november 24.
Sorsolás: 2008. december 18.

A MÁSODIK FORDULÓ KÉRDÉSEI:
1. Mikor kezdõdik a fûtési idõszak?
a) szeptember 15-én
b) október 1-jén
c) november 1-jén

2. Kérhetik-e a fûtés elindítását október 15-e elõtt a fel-
használói közösségek?
a) igen, bárki, aki fázik
b) igen, de csak az egy hõközponthoz tartozó társas-
házak közös képviselõjének kérésére
c) nem, mert törvény szabályozza a fûtési idény kez-
detét és végét

3. Mit termelnek a gázmotoros erõmûvek?
a) távhõt

b) áramot
c) távhõt és villamos áramot egyszerre

4. Korszerû és környezetbarát-e a gázmotoros erõmû-
vek általi energiatermelés?
a) igen, a kapcsolt energia-elõállítás miatt
b) nem, mert, minden erõmû káros
c) igen, mert tisztább ruhában dolgoznak benne

5. Hány fûtõmû vesz részt a város hõellátásában?
a) 1 
b) 10 
c) 2

6. Hol mérik a felhasználói közösség (lakóközösség)
által elfogyasztott hõt?
a) a lakásokban mérik
b) a hõközpontokban mérik
c) sehol nem mérik

7. Mik a költségosztók?
a) mérik a helyiségben elhasznált hõt
b) mérik, hogy hány fok van szobában
c) nem mérnek, csak a folyadék párolgása alapján
arányosítanak, segítve a társasháznak a költségek
szétosztását

8. Melyik a hõmennyiség mértékegysége
a) GJ
b) yard
c) arasz

9. Szellõztetéskor milyen állásban kell tartani a termo-
sztatikus szelepeket?
a) teljesen nyitott állásban

b) teljesen zárt állásban
c) 3-as állásban

10. Ha hosszabb ideig üresen áll a lakás, a szelepeket
milyen állásban javasolt állítani?
a) teljesen nyitott állásban
b) 3-as állásban
c) csillag-állásban

11. Fûtési idõszakon kívül (nyáron) milyen állásban
kell állítani a termosztatikus szelepeket?
a) teljesen nyitott állásban
b) 3-as állásban
c) csillag-állásban

12. Az ablakok szigetelése elõsegíti-e a megtakarítást?
a) igen, mert kevesebb lesz a légcsere
b) nem, mert úgyis szellõztetni kell
c) igen, de csak a középsõ lakásoknál

13. Mikor történik a melegvíz órák leolvasása? 
a) 4 havonta
b) negyedévente
c) évente

+ 1. Kinek a tulajdonában vannak a felhasználási helye-
ken felszerelt melegvíz-órák?
a) a felhasználók tulajdonában 
b) a felhasználói közösség tulajdonában
c) az ALFA-NOVA Kft. tulajdonában

Beküldõ neve:
Címe:
Vevõazonosító:
Telefon:
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Távhõ-játék az Alfa-Nova Kft. támogatásával
Játsszon velünk, és a család nyaralását mi álljuk!

A Szekszárdi Családsegítő Köz-
pont szolgáltatása a közösségi
pszichiátriai ellátás.

Egy ellátás a pszichiátriai problé-
mában érintett szekszárdi és kör-
nyékbeli (õcsényi, szálkai, decsi,
harci és zombai) lakosoknak.

Keresse munkatársainkat, ha Ön
úgy érzi:

– egyedül maradt problémáival,
nem értik meg, segítséget szeretne
egy nehéz élethelyzetben,

– túljutva a krízisen, a minden-
napokba való visszatérés elõtt áll,

– a világ zajától távol él, teljes visz-
szahúzódásban,

és támogató, bizalmi, közvetítõ,
kísérõ kapcsolatra vágyik.

Várjuk azokat az embereket:
– akik jelenleg kórházban van-

nak, de úgy érzik, támogatásra, kap-
csolatra vágynak, illetve

– azokat, akik talán sohasem vol-
tak kórházban, de úgy érzik, problé-
máik miatt minden közösségbõl ki-
szorulnak.

Ellátásunk tevékenységének alap-

ját egy bizalmi kapcsolat kiépítése
és fenntartása adja, mely révén az
érintettek könnyebben képesek
megbirkózni az eléjük gördülõ
problémákkal.

Munkatársaink: Deák Ildikó,
Heckmann Erika, Winkler Helga.

Ügyfélfogadás: hétfõtõl csütörtö-
kig 8-16 óráig.

Elérhetõségünk: Szekszárd, Vö-
rösmarty M. u. 5. Telefon: 74/ 511-
474.

Ruhaadományokat várnak

A Szekszárdi Családsegítõ Központ
ruhaadományokat vár!

Elsõsorban felnõtt (férfi, nõi)
õszi és téli felsõruházatot, valamint
cipõt.

Kérjük, hogy használható állapo-
tú, tiszta, otthon feleslegessé vált ru-
háikat – elõzetes egyeztetés után –
hozzák el az alábbi címre: Szek-
szárd, Vörösmarty M. u. 5.

Az adományokat keddi és csütör-
töki napokon 8-16 óráig tudjuk fo-
gadni.

Telefon: 74/511-474.

Bizalom és egyensúly
Közösségi pszichiátriai ellátás

Családgondozó munkakörbe
keresünk egy fõ szociális munkás
végzettséggel rendelkezõ munkatár-
sat, határozott idejû kinevezéssel.  

A munkakörhöz tartozó feladatok
elsõdlegesen: kapcsolatfelvétel és kap-
csolattartás a Családsegítõ Központ
ügyfeleivel. Segítõ kapcsolat fenntartá-
sa gondozásba vett ügyfelekkel. Család-
gondozás, tanácsadás. Szükség szerinti
kapcsolattartás társintézményekkel,
hivatalos és magán cégekkel. Adomá-
nyok, szolgáltatások közvetítése. Rész-
vétel problémamegoldó, önsegítõ, sza-
badidõs csoportok munkájában.

A pályázat benyújtási határideje:
december 1.

A pályázat elbírálásának határideje:
december 15.

Közösségi koordinátor munka-
körbe keresünk egy fõ szociális mun-
kás vagy pszichopedagógus, illetve
mentálhigiénikus végzettséggel ren-
delkezõ munkatársat, határozott ide-
jû kinevezéssel. 

A munkakörhöz tartozó feladatok
elsõdlegesen: családgondozás, szük-
ségletfelmérés, gondozási terv készí-
tése, a közösségi gondozók munkájá-

nak összehangolása. Szakmai irányí-
tás, ellenõrzés. Külsõ kapcsolatok
szervezése, fenntartása ügyfelekkel,
intézményekkel. Esetmenedzseri te-
endõk ellátása. A gazdasági elszámo-
lással kapcsolatos dokumentumok
gyûjtése, vezetése.

A pályázat benyújtási határideje:
november 25.

A pályázat elbírálásának határideje:
november 30.

* * *
Az illetmények megállapítására és a

juttatásokra a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi tör-
vényben, a 257/2000. (XII. 26.) kor-
mányrendeletben, valamint a Közal-
kalmazotti Szerzõdésben foglaltak
irányadóak.

A pályázatokat postai úton kérjük
eljuttatni a Humánszolgáltató Köz-
pont címére (7100 Szekszárd, Vörös-
marty u. 5.). A pályázatnak tartalmaz-
nia kell a jelölt szakmai önéletrajzát,
mellékletként pedig a szakképzettsé-
get igazoló bizonyítvány fénymásola-
tát, illetve az erkölcsi bizonyítványt.

További információ: Borbandi Vik-
tória (tel.: 74/511-474).

Munkatársat keres a
Humánszolgáltató Központ
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December 4-én tartják
a közmeghallgatást

■ Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. T. 13.§, továbbá a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) rendelet 42.§
alapján 2008. december 4-én, csü-
törtökön, 16 órától a polgármesteri
hivatal konferenciatermében köz-
meghallgatást tart. Téma: Integrált
városfejlesztési elképzelések bemu-
tatása. Minden érdeklõdõt szeretet-
tel várnak.

Mellár Tamás elõadása
a Polgári Estékben

■ A Szekszárdi Polgári Egyesület
november 18-án, kedden, 18 órakor
a Polgári Esték sorozat keretében
elõadást szervez a Belvárosi Plébá-
nia Közösségi Házában (Szek-
szárd, Béla tér 9.). Dr. Mellár Tamás
egyetemi tanár elõadásának címe:
„A mai válság természetrajza”. A
belépés díjtalan. Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.

HÍRSÁVPénz a sikeres pályázathoz
A Pannon Borrégió jövõjéért dolgozik a Szekszárd Borvidék Kht.

Tizennégy millió forint visszatérí-
tendő támogatást adott a köz-
gyűlés a Szekszárd Borvidék Kht.
számára.

I. I.

Dr. Haag Éva alpolgármester a szerdai
sajtótájékoztatón elmondta, azért volt
erre szükség, mert utófinanszírozású
pályázaton vesz részt a társaság. A vá-
ros számára is fontos a kht. mûködése
a borturizmus fellendítése érdekében.

Herrné Szabadi Judit, a kht. ügyve-
zetõje elmondta: a Pannon Borrégió
Egyesület a pécsi, a villányi, a tolnai és
a szekszárdi borvidék szakmai és mar-
keting szervezete. Ennek a megbízá-
sából vettek részt az Agrármarketing
Centrum pályázatán. Mint ismeretes,
a hazai forgalmazású borok literje
után 8 forintot fizetnek be a borá-
szok. Az összeg meghatározott részét
hazai reklámra kell fordítani, a pénze-
ket pályázat útján osztják vissza.

A megnyert összeget négy célra, el-
sõként a régiós bormarketing-straté-
gia megfogalmazására költik. Fontos

feladat még az egységes arculat kiala-
kítása, a Pannon Borrégió honlapjá-
nak létrehozása és a régió Top 25
borának népszerûsítése. A Szekszárd
Borvidék Kht. már benyújtotta a kö-

vetkezõ pályázatot mindezek folyta-
tására.

Kõvári László, a gazdasági bizottság
elnöke a kht. és a város együttmûkö-
désének jelentõségét hangsúlyozta.

Herrné Szabadi Judit ügyvezetõ (balról), dr. Haag Éva alpolgármes-
ter és Kõvári László, a bizottsági elnök a sajtótájékoztatón
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November 8-án látványos ünnep-
séggel és állófogadással jubilált
a szekszárdi tűzoltóság. A jeles
alkalmon, melyen részt vett a ka-
tasztrófavédelem főigazgató-he-
lyettese, városunk polgármeste-
re és volt szekszárdi tűzoltópa-
rancsnokok is, nyugalmazott és
aktív lánglovagok jutalmazására
is sor került.

K. P.

A 135 éves fennállását idén ünneplõ
tûzoltóság múlt szombaton a Mûvésze-
tek Házában emlékezett meg az eltelt
idõszakról. A jubileumi rendezvényen
részt vett és méltató szavakat intézett
a tûzoltókhoz Horváth István polgár-
mester, aki kitûnõnek nevezte az in-
tézmény és fenntartója, az önkormány-
zat kapcsolatát,
továbbá arról biz-
tosította a lánglo-
vagokat, hogy ér-
dekeiket tovább-
ra is messzeme-
nõkig képvisel-
ni fogja a parla-
mentben. Az ün-
nepségen részt
vett és felszólalt dr. Hoffmann Imre ve-
zérõrnagy is. Az Országos Katasztrófa-
védelmi Fõigazgatóság fõigazgató-he-
lyettese hangsúlyozta: nem szabad,
hogy a tûzoltói munka rutinná váljon.

Sarkadi Ferenc alezredes, városi
tûzoltóparancsnok összefoglalta az in-
tézmény életének közelmúltját, és

szót ejtett a jelen idõszak nehézségei-
rõl is. A jelenlegi kapitányt két volt pa-
rancsnok követte a felszólalásban:
Csõglei István ezredes és Velencei Ist-
ván ezredes egyaránt dicsérte a tûzol-
tók hozzáállását, felkészültségét.

Az emléktárgyak, jutalmak és dísz-
érmek átadását követõen a Gemenc
Szálló éttermében rendezett állófo-
gadáson vendégelték meg a résztve-
võket.

A kitüntetettek
Sarkadi Ferenc tûzoltóparancsnok

Emléktárgyat adományozott: Horváth
István polgármesternek, Velencei Ist-
ván nyugalmazott ezredesnek, Szûcs
János õrnagynak (posztumusz), Szászi
János nyugalmazott alezredesnek,
Csõglei István tûzoltó ezredesnek és az
Alisca Brass Band Tûzoltózenekarnak.

A Tolna Megyei Tûzoltószövetség
Díszérmét kapta: Gyõri Lajos õrnagy
és Rácz Ferenc õrnagy.

Dísztárgyat vehetett át: Schneider
Mihályné elõadó, Karaszi Péter fõhad-
nagy, Széles Szabolcs fõhadnagy.

A szolgálat kiemelkedõ teljesítésé-
ért dicséretben és jutalomban része-
sült: Fehér Zoltán közalkalmazott,
Bátai József fõtörzsõrmester, Benedek
László Elek fõtörzsõrmester, Breining
József fõtörzsõrmester, Hostyánszki
Gábor fõtörzsõrmester, Kircz Imre
zászlós, Kosztolányi Péter fõtörzsõr-
mester, Nyul Zsolt fõtörzsõrmester,
Pintér Baranyi Zoltán törzsõrmester
és Szegedi Zsolt fõtörzsõrmester.

Emléktárgyat és emléklapot kaptak
továbbá a szekszárdi tûzoltóság nyug-
díjasai közül a kerek születésnapjukat
ünneplõk.

Elismerések a lánglovagoknak
Ünnepelt az idén 135 éves szekszárdi tûzoltóság

Az ünnepség résztvevõi a Mûvészetek Házában

Dr. Hoffmann Imre
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Morvai Krisztina:
„Alakítói legyünk
saját sorsunknak”

Kampánykörútja újabb állomásaként
Szekszárdon járt Morvai Krisztina, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Európa Parlamenti képviselõ-jelöltje,
akit elkísért Voan Gábor, a Jobbik el-
nöke is.

Morvai a ma-
gyar érdekek kö-
vetkezetes képvi-
seletét tartja fon-
tosnak az uniós
parlamentben.
Véleménye sze-
rint a nemzeti ra-
dikalizmus, egy
nemzet érdekei-

nek kemény képviselete nem feltétle-
nül jelent erõszakos módszereket.
Ugyanakkor gyökeres változtatások-
kal járó cselekvésre szólított fel, hogy
„a magyar emberek ne csak elszenve-
dõi, hanem alakítói legyenek saját sor-
suknak!”

A Civil Jogász Bizottság társelnöke
élesen bírálta Gyurcsány Ferenc kor-
mányát. Kijelentette: a kölcsönöket,
melyeket a kormány a nép kontójára
azért vett fel, hogy az általa elõidézett
hazai válságból kievezzen, nem va-
gyunk kötelesek visszafizetni! El kell
érnünk végre, hogy a külföldi befekte-
tõi érdekek helyett a magyar vállalko-
zók érdekei kerüljenek elõtérbe. A
Jobbik EP képviselõjelöltje úgy gon-
dolja, a multinacionális cégeket rá kell
kényszeríteni, hogy 80%-ban minõsé-
gi magyar árut forgalmazzanak, s elen-
gedhetetlen a családi gazdaságok tá-
mogatásának újraindítása. Gy. L.

Morvai Krisztina
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A peremre szorultak felé fordulnak
Két szekszárdi kapott megyei kitüntetést a szociális munka napján

A szociális munka napja alkalmá-
ból ünnepséget tartottak kedden
a vármegyeháza dísztermében.
Dunai Jánosné, a Tolna Megyei
Szociális Intézmények Egyesüle-
tének elnöke köszöntőjében
hangsúlyozta: a segítő kezek ün-
nepe főhajtás a szociális munkát
végzők előtt, akik a családokból
kikerült emberek napjait igyek-
szenek szebbé, felhőtlenné tenni.

V. Horváth Mária

Dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlés el-
nöke elismerésként többeknek ado-
mányozta a Kiemelkedõ Szociális
Munkáért címet. Többek között e cím
tulajdonosa lett Rottenbacher Ádám, a

szekszárdi szociális központ igazgató-
ja, aki immár 21 esztendeje dolgozik
szociális szférában, annak több terüle-
tén. A szakember azonban az ünnepsé-
gen nem tudta átvenni megyei kitün-
tetését, mert ugyanabban az idõben
Budapesten részesítették állami elis-
merésben.

Dunai Jánosné e megtisztelõ elis-
merést adta át – mások mellett –
Gerei Andrásnak, a Hétszínvilág Ott-
hon TMK-s csoportvezetõjének.

– Általában is szeretem a gyereke-
ket, csöppet sem zavar a zsivajuk –
mondja Gerei András. – Jó érzés,
hogy ezt a kicsik viszonozzák, s oly-
kor „papának”, máskor pedig And-
rásnak szólítanak. Ha bármi problé-
ma adódik, a nagyobbak már mond-

ják is: „szóljatok a papának”. Huszon-
hét éve dolgozom a feleségemmel
együtt a Hétszínvilág Otthonban, il-
letve annak jogelõdjében. Karban-
tartóként nem egyszer kaptam volna
jobban fizetõ állást, de ezt semmi
pénzért nem cserélném fel másra.
Az elmúlt több mint negyedszázad is
bizonyítja – õszintén mondom, s
nem a kitüntetés okán –, hogy mun-
kahelyemen legalább annyira otthon
érzem magamat, mint az igaziban.

Szinger Jánosné mentálhigiénés
nõvér, aki 1992 óta a szociális köz-
pont Kadarka utcai részlegében dol-
gozik, Kozma Iréntõl, a Premed
Pharma területi képviselõjétõl vette
át az elismerést.

– Váratlanul ért a kitüntetés, de ter-
mészetesen nagyon boldog vagyok,
hiszen az elismerés is azt jelzi, megbe-
csülik a munkámat – mondta Szinger
Jánosné. – Az eltelt 16 év alatt sem fá-
sultam bele a munkámba, hiszen akik-
kel foglalkozom, valamennyien kü-
lönbözõek. Más problémáik vannak,
amiket másként közelítenek meg, s
amelyeket ki-ki másként dolgoz fel.
Ezekben igyekszem segíteni õket. So-
ha nem merült fel bennem, hogy elfo-
gadom-e az otthon lakóit, vagy sem.
Magam is – munkatársaimmal együtt
– mindig a peremre szorultak felé for-
dulok. A lakók mosolya, kézfogása, si-
mogatása újabb erõt ad a további
munkámhoz.

Szinger Jánosnénak (balról) Kozma Irén gratulált

Gerei András Dunai Jánosnétól vehette át az elismerést

Újabb EU-élelmiszeradomány érkezett
Az újvárosi katolikus társaskörnél 82 család kapott lisztet, kekszet

Az elmúlt évhez hasonlóan a
Szekszárd-újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör igyekszik, hogy 
rászoruló tagjai részesülhessenek
különböző adományban.

Ennek egyik elsõ lépéseként tavaly az
EU élelmiszerprogram keretében 
négy alkalommal sikerült élelmiszer-
csomagot (liszt, kakaópor, tészta) osz-
taniuk az arra jelentkezõ, rászoruló ta-
goknak.

Idén tavasszal elõször csatlako-
zott Szekszárd városa is az EU élel-
miszerprogramhoz, így március vé-
gén újra felhívást tett közzé a Tár-
saskör, melyben a rászorulók jelent-
kezését várta. Összesen 82 család je-
lentkezett.

A meglehetõsen hosszúra nyúlt ad-
minisztrációs szakasz lezárulása után
idén elõször november 12-én, szer-
dán osztott élelmiszercsomagot a Tár-
saskör: 795 kg lisztet, 79,5 kg fahéjas
gabonapelyhet és 159 kg háztartási

kekszet osztottak szét a rászorulók
között. A programban való részvételt
és az adományosztást Horváth János-
né Edit önkormányzati képviselõ asz-
szony koordinálta.

Az EU élelmiszercsomagjaiból a
Szekszárdi Humánszolgálatok Köz-
pontja (korábbi Családsegítõ Köz-
pont) szervezésében további rászoru-
ló szekszárdi családok részesülnek.

A Szent István Házban 82 család jutott élelmiszercsomaghoz

Magyarország
több lábon áll

A munka világának legnagyobb kihívá-
sa nem más, mint az, hogy egyáltalán le-

gyen munkánk.
Ezt húzta alá Si-
mon Gábor, aki a
héten tartott elõ-
adást Szekszár-
don a Vállalkozói
Szalon vendége-
ként. A Szociális
és Munkaügyi Mi-
nisztérium állam-

titkára dr. Brebán Valériával, a regioná-
lis munkaügyi központ fõigazgatójával
együtt válaszolt a közönség kérdéseire.

Simon Gábor egyebek mellett el-
mondta: miután az élõmunkára és a
bérköltségekre alapozó tevékenysé-
gek „elvándorolnak”, ezért a meglévõ
lehetõségeket, például a mezõgazdasá-
gi húzóágazatokban rejlõ tartalékokat
kell jobban kihasználni. Biztatónak
tartotta, hogy hazánk – az autóiparra
építõ Szlovákiához képest is – több lá-
bon áll, ezért jó a teherbíró képessége.

Simon Gábor
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Márton-napi borvallatás
„Átlagosan jó” minõségre még felhozható az idei évjárat

Ami már most, Márton-napján, az
új borok első komolyabb vallatá-
sánál kiderült: az ezredforduló
éveinek összevetésekor legfel-
jebb átlagos évről beszélhetünk
2008-cal kapcsolatosan a szek-
szárdi történelmi borvidéken.

B. Gy.

A júliusi jégverés, a több ciklusban je-
lentkezõ fertõzések, a napsütéses órák
számának csökkenése és a csapadékos
periódusok nem kedveztek az idõszak
elején, közepén. Ahhoz, hogy átlago-
san jó borok szülessenek, megõrizve
benne a szekszárdira oly markánsan
jellemzõ gyümölcsösséget – mert erre
a beltartalmi értékeivel jócskán lehetõ-
séget ad az idei évjárat –, a borkezelés-
re nem átlagosan kell odafigyelni a gaz-
dáknak – hallhattuk a Márton-napi ün-
nepségen Módos Ernõtõl, az Alisca
Borrend nagymesterétõl.

– Egyes gaz-
dáknál, ahol a
fertõzés elérte a
súlyos fokozatot,
erõteljes minõ-
ségcsökkenés a
jellemzõ. Elsõ-
sorban a vö-
rösboroknál je-
lentkezik szín-
anyag, beltartal-

mi értékek tekintetében. Akik kellõ-
en felkészültek, és idejében reagáltak
minden eseményre, ott azért alapve-
tõen nincs gond. Furcsa módon,
minden bizonnyal a rövid, de inten-

zív érési folyamat következtében,
mégis az átlagosnál jóval nagyobb,
14-15-ös alkoholtartalmú borokkal
találkozunk. Mintha komplex mó-
don egyfajta mediterrán hatás érvé-
nyesült volna, amivel már most gon-
dok lehetnek. Mert ezúttal nincs az a
teste a boroknak, ami elbírná ezt.

Csak óvatosan a savakkal
– Az esõs, de csak átlagosan meleg
nyár és õsz miképpen befolyásolta
a savtartalmat?

– Jóval magasabbak a savak, mint
2006-ban vagy éppen tavaly. Különö-
sen az almasav mennyisége nagyobb
az optimálisnál, így mindenképpen
ennek lebontása szükséges azoknál,
akik minõségben versenyben akar-
nak maradni.

– Ennél az oly fontos mesterségbe-
li fogásnál is mást kell csinálni,
mint az elmúlt két évben?

– Egyértelmû. A kén nélküli korai
fejtések során, az erjedés közepette a
bor nyitottá válik a bakteriális és
egyéb fertõzésre, és biztosítani kell a
tejsavbaktériumok életképességét,
hogy le tudják bontani az almasavat.
Ez folyamatos odafigyelést és steril
körülményeket igényel a gazdáktól.

– Ez a borkezelés késõbbi fázisaira
is vonatkozik.

– Igen. Az elsõ derítések után már
látni lehet, hogy az átlagosnál na-
gyobb kezelési igényûek a borok. Az
alkalmazáshoz szükséges szerbõl
már most tíz-húsz százalékkal több

kell, mint az elõzõ esztendõben, va-
gyis több zavaró tényezõvel kell meg-
küzdenünk.

– Mi a helyzet idén a két szekszár-
di fajtával, a kékfrankossal és a ka-
darkával?

– A kékfrankos – már most, a kós-
tolgatás után is megállapítható – ne-
hezebb termesztési körülmények kö-
zött is hozza magát. Vele nem lesz
gond, de a kadarka az idén jóval prob-
lémásabb, mint 2003-ban, vagy az el-
múlt két esztendõben volt.

– Kevés lesz a bikavér alapborá-
nak számító kadarka?

– Ha így is lenne, a helyes belsõ ará-
nyok megtalálásával a szekszárdi gaz-
da kompenzálhatja az esetleges hi-
ányt. Igen, a megérzésbõl is fakad a

bikavérkészítés mûvészete, amitõl
minden egyes palack más és más.

Ribling Ferenc szekszárdi borász
még nem érzékeli, hogy gyengébb
lenne az idei évjárat. Az alsóvárosi gaz-
da feltehetõen megvédte ültetvényeit
a fertõzések negatív hatásától, bár a
jeget õ sem úszta meg.

– Fontos, hogy a kékfrankos
megint hozta magát színben, cukor-
ban, illatban, zamatban egyaránt –
mondja a tapasztalt borász. – Ennél a
fajtánál különösen fontos volt a szüret
elnyújtása. Aki kivárt október húszig
a szedésével, az jól járt.

– És ami a világfajtákat illeti?
– Panaszra itt sem lehet okom: 22-

es cukorfokkal szüreteltem a caber-
net franc-t, így meg vagyok vele elé-
gedve.

A városban elterjedt a hír, hogy
decemberben bezár a főiskolai
konyha és a hozzá tartozó Repe-
ta étterem. Erre a legjobb válasz:
be is zár, meg nem is.

V. H. M.

Akik ott étkeztek, étkeznek, sajnálkoz-
nak, hiszen elégedettek a koszttal, a ki-
szolgálással és az árakkal. A Repetában
fõként diákokra fõznek, de az étkezõk
húsz százalékát a kisnyugdíjasok, a vá-
rosközpontban lakó, illetve dolgozó fel-
nõttek teszik ki. S mint tudjuk, egy ha-
sonló profilú egység, a Gemenc étte-
rem már bezárt...

A Repeta étterem és büfé üzemelte-
tõje, a Keszthelyiné és Társai Bt. veze-
tõje, Keszthelyiné Vajda Mária kérdé-
sünkre elmondta, hogy a Pécsi Tudo-
mányegyetem Illyés Gyula Fõiskolai
Kara (PTE IGYFK) a legutolsó bérleti

szerzõdést 2009. március végéig
hosszabbította meg velük. Így érthetõ
az ott étkezõk, de még inkább az ott
dolgozók elbizonytalanodása. Nem
szabad ugyanis megfeledkezni arról,
hogy a vállalkozás 30 embernek bizto-
sít munkát, megélhetést, s ugyaneny-
nyi tanulójuk is van. Mellettük nyil-
vánvalóan a „külsõsöknek”, vagyis a
beszállító henteseknek, cukrászok-
nak, zöldségeseknek, pékeknek sem
közömbös a konyha és az étterem
végleges sorsa. Azoknak ugyancsak
nem, akiknek kisebb-nagyobb ren-
dezvényeinek „terülj, terülj asztalkái-
ról” szintén ez a stáb gondoskodott.

– Úgy tudom, hogy itt a fõiskolán
áprilisban elkezdõdnek az átalakítási
munkálatok, ebbõl következõen – 15
esztendõ után – bezárunk. Bárhogy
alakuljon is a sorsunk, a parti-szerviz-
zel kapcsolatos feladatokat változatla-
nul ellátjuk: továbbra is vállaljuk a

közremûködést a különbözõ rendez-
vényeken – bálok, esküvõk, fogadá-
sok stb. – akár a fõiskola aulájában is.
Addig is várjuk régi és új vendégein-
ket megújuló étlappal és egyéb szol-
gáltatásokkal – mondta Keszthelyiné
Vajda Mária.

Fusz György, a PTE IGYFK fõigaz-
gatója arról tájékoztatta lapunkat,
hogy mivel az E épületet tanszállóvá
építik át, a szociális munkások átköl-
töznek a fõépületbe. Ez azt jelenti,
hogy az oktatásukhoz szükséges épü-
let a Rákóczi utcai fõépület elõtti ré-
szen épül meg, miközben a konyha és
az étterem teljes felújítására is sor ke-
rül. Mihelyt ez elkészül, az üzemelte-
tésre kiírják a közbeszerzési pályáza-
tot. A konyha és az étterem tehát csak
ideiglenesen tart zárva, hiszen a gya-
korló iskolások, óvodások és a menzá-
sok étkeztetését továbbra is helyben
szándékoznak biztosítani.

Ideiglenesen zár be a fõiskolai konyha
Felújítják az éttermet, és közbeszerzést írnak ki az üzemeltetésre

Módos Ernõ

A gondos gazda pincejében érnek az (új)borok

Tõkevonzásban
harmadik a város

Harmadik helyezést ért el a megyei jo-
gú városok között Szekszárd a tõke-
vonzó képesség szempontjából.

Az IR Consulting (IRC) Kft. össze-
sen 23 város ezerkétszáz 2005 és
2007 vége között hozott rendeletét
és határozatát vizsgálta. Megállapítot-
ták, azok a városok, amelyek tudato-
sabban élnek a helyi jogalkotási, sza-
bályozási lehetõségeikkel, jobb esély-
lyel jutnak beruházásokhoz, tõkéhez.

Az öt legjobb helyezést elérõ ön-
kormányzat az átlagosnál kevesebb-
szer változtatta meg a költségvetését,
az uniós pályázatokról magasabb
számban döntöttek képviselõ-testü-
leti szinten. Horváth István polgár-
mester kérdésünkre elmondta, so-
kan gratuláltak neki az elõkelõ helye-
zéshez. Az ipari park két év alatt meg-
telt, és több mint hárommilliárd fo-
rint pályázati pénzt nyert el a város –
tette hozzá.
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Illyésre emlékeztek a fõiskolán
Ketten kapták meg idén a megyénk alkotójáról elnevezett plakettet

Az Illyés-napok keretében turisz-
tikai konferenciával ünnepelte a
magyar tudomány napját a PTE
Illyés Gyula Főiskolai Kara ked-
den, s ekkor tartották az Illyés-
ünnepséget is.

Gyimóthy Levente

„Illyés Gyula mûveire, szellemiségére,
emberi példájára ma is szükség van. A
posztmodern után talán újra reneszán-
sza lehet neki is, a hozzá hasonló alko-
tóknak is…” – idézték dr. Vasy Géza iro-
dalomtörténész Illyés Gyuláról írt sora-
it este a fõiskola aulájában, az idei Illyés-
plakett díjkiosztó ünnepségén.

A költõ szobrának megkoszorúzása
után lepergett elõttünk Illyés színes
és egyben hallgatástól sem mentes
életútja. Diónyi idõben ugyan, mégis
majd’ minden részletre kitérve, szá-
guldva korunk konok perceivel, idéz-
te meg megyénk alkotóját a felolvasó.

Õt, aki fiatal korában Dózsa
Györggyé szeretett volna válni, s aki
elsõ versét névtelenül közli, mert egy
kollektív tudat kifejezõdésének tartja.
Akit a rácegrespusztai cselédsoron a
nagymama már igen korán franciára
taníttat a közeli kastély nevelõnõjé-
vel. Akit – miután szülei válása után
édesanyjával Pestre költözik – meg-
érinti a munkás-, iparoslét, s aki ott
hirtelen az 1918-as forradalom híve
lesz. Õ az, aki miután legális és illegá-
lis szervezkedésekben vesz részt, Pá-
rizsba emigrál, ahol megcsapja a való-
di demokrácia szele – és a francia
szürrealista írók stílusa. Aki hazatérve
1926-ban szembesül a hazai viszo-
nyokkal, majd eldönti: nem lesz egy-

szerûen csak író, mert társadalmi fele-
lõsségérzetét nem dobhatja el. Aki a
Nyugat, a Csillag, a Válasz szerkesztõ-
jeként a korszak e legfontosabb folyó-
irataiban játszik szerepet, s aki papír-
ra veti a Puszták népét, s a Petõfit, me-
lyek jelentõs esztétikai és társadalmi
hatást váltanak ki 1936-ban. Aki a há-
ború után a Nemzeti Parasztpártban
politizál, s írók seregének igazolása
ügyében játszik szerepet. Õ az, aki
1945/46-ban a demokrácia eltorzulá-
sának veszélyét látja, majd 1950-ben a
letartóztatások, bebörtönzések és ki-
végzések idején megírja „Egy mondat
a zsarnokságról” címû költeményét,
mely a 20. század nemzeti dalává vált,
s a világirodalomba is bekerült. Aki a
hatvanas évek életszínvonal-emelke-
dését szélárnyék-helyzetnek nevezi,
melynek kapcsán figyelmeztet: még
nem késõ, hogy nemzetünk egészsé-
gesebb erkölcsi, és szellemi állapotba

kerüljön, szem-
benézve beteg-
ségeivel. Aki át-
éli, hogy tabuté-
ma Trianon, ato-
mizálódik a ma-
gyar társadalom,
s kerül válságba
család, nemzet
értékrendje, s

egyáltalán: az erkölcs, s hogy az ideális
társadalom ígérete csupán hiú ábránd
marad. És végül, hogy a munka elve-
szíti becsületét, s minduntalan az
ügyeskedés válik totális életcéllá.
Igen, Illyés Gyula, a „jós” ezt mind lát-
ta és megélte.

Hazánk – és szûkebb pátriánk – e
nagy formátumú író-költõ doyenje

emlékére alapított díjat idén dr.
Töttõs Gábor fõiskolai docens, hely-
történész – oktatói, kutatói és irodal-
mi munkásságért – és Ligeti Ferenc-
né óvodapedagógus – kiemelkedõ
szakmai és közéleti tevékenységéért –
vehette át Fusz György fõigazgatótól.
Dr. Töttõs Gábor elmondta: már ifjú-
korában megszerette Illyést. A me-
gyei könyvtár munkatársaként pedig
igen büszke lett arra, hogy megtalálta
Illyés egykori írását, mely felhívta a fi-
gyelmet korának egy fontos problé-
májára: „mentsük meg elkallódó,
pusztai tehetségeinket”. Illyés mindig
felfigyelt azokra, akik nála okosabbak
voltak, de nem lettek többek, mint
számadó juhász – mutatott rá. Vélemé-
nye szerint a pedagógusnál nem az
anyagiak, hanem a rá figyelõ szemek
csillogása kell, hogy fontos legyen. 

Ligeti Ferencnét váratlanul érte e
rangos kitüntetés. Eddigi munkája
során folyamatosan kisgyermekek
mellett dolgozott, s úgy érzi, vilá-
gunk változásával e szakmának is fo-
lyamatosan új kihívásokkal kell
szembenéznie. „Egy pedagógusnak
egy életen át képeznie kell magát,
hogy felkészülten állhasson az újabb
feladatok elé” – vallja a kitüntetett.
Saját szakmájában arra törekszik,
hogy legjobb tudása szerint oktassa
leendõ kollégáinak azt az elméletet s
gyakorlatot, mellyel a gyermekek-
nek az újat és szépet teljes odaadás-
sal át lehet adni.

Az ünnepség során Tóthné Lázár
Noémi Bartók Béla: Gyermekeknek
címû sorozatából adott elõ részletet.
A díjátadót borkóstoló és vacsora
zárta.

Az Illyés-plakett díjazottjai: Ligeti Ferencné és dr. Töttõs Gábor

Illyés Gyula
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Karnagyuk elõtt tisztelegtek a kórusok
A Liszt Ferenc Pedagóguskórus karnagya volt
17 éven át Gerse József. Az egy éve elhunyt ze-
nepedagógus tiszteletére emlékhangversenyt
rendeztek a Garay gimnáziumban.

W. G.

Az intézményhez is erõsen kötõdött a karmester. Az
igazgató, Heilmann Józsefné elmondta, hogy Gerse
József garaysta diák volt, s késõbb, 1973-tól 1996-ig,
23 éven keresztül tanított a középiskolában. Tanított
ezenkívül, illetve ezzel párhuzamosan a Dienes, a
Garay általános iskolában, a Kolpingban és a Kele-
men Endre szakközépiskolában. Mindenhonnan ér-
keztek emlékezõk és fellépõk a koncertre, amit 
Kutny Gáborné, a pedagóguskórus elnöke szerve-
zett. Az esten megjelent Gerse József özvegye és gye-
rekei is.

A mûsorban többek között Liszt- és Bach-mûvek
és csángó népdalok hangzottak el. Zongorán közre-
mûködött Lányi Péter és Lozsányi Soma, a pedagó-
guskórust Simon Péter vezényelte. Gerse tanár úr egykori iskolája, a Garay gimnázium kórusa is fellépett a koncerten
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A felnõttek számára nem ismeretlen a
világklasszis kosaras, Drazsen Petro-
vics, aki október 22-én lett volna 44
esztendõs. Szörnyû tragédia szakította
félbe pályáját: 1993. június 7-én egy né-
met autópályán érte a halál. Még nem
volt 29 esztendõs.

Bizonyára emlékeznek még az olva-
sók a Harsányi Máriával készült inter-
júra. Harsi, az ismert kosárlabdaedzõ
akkor említette, hogy hamarosan Zág-
rábba utazik csapataival, hogy ott em-
lékezzenek a néhai kiváló kosarasra.

– Drazsen Petrovics szülõhelyén,
Sibenikben kezdett kosarazni hétéve-
sen. Ott edzõtáboroztunk 1980-ban,
s utánunk az õ csapata edzett. Már
mindenki hazament, de egy 16 éves
fiú, Drazsen még maradt. Dobott, de
nem a gyûrûre, hanem bele. Fantasz-
tikus volt. A világ legjobb kosárlabdá-
zója akart lenni – emlékezett Har-
sányi Mária.

Harsi késõbb hétrõl hétre figyelem-
mel kísérhette a Cibona Zagreb fiatal
kosarasának játékát a „jugó tévén”.
Késõbb, 1986-ban élõben is látta ját-
szani Budapesten: a BEK-döntõben a
Zalgiris Kaunas ellen 22 pontjával és
fenomenális játékával nyert a Cibona.
Petrovics ezután a spanyol Real Mad-
rid csapatát erõsítette, majd Ameriká-
ba szerzõdött, elõbb a Portland, majd

a New Jersey Nets csapatához. Hama-
rosan ott is mindenki elismerte klasz-
szisát. Amikor Harsányi Mária hírét
vette a tragédiának, megfogadta: ta-
nítványaival minden esztendõben
megemlékezik róla. Nyaranta emlék-
tornát rendez Szekszárdon, de család-
jával – megszakítva horvátországi
nyaralásukat – meg is koszorúzzák
Drazsen zágrábi sírját.

November 6-án a szekszárdiak
nagy csapata – játékosok, szülõk, is-
merõsök, tisztelõk – utazott Zágráb-

ba. Elsõ útjuk a temetõbe vezetett,
majd a Drazsen Petrovics emlékmú-
zeumba mentek, ahol a néhai kosaras
édesanyjával is találkoztak. A kölcsö-
nös ajándékozást és általános mezvá-
sárlást követõen a KSC fiataljai emlék-
meccset játszottak a zágrábiak hason-
ló korú együttesével, ahol a szekszárdi-
ak 87-35-re nyertek. A program a
Drazsen Petrovics Arénában folytató-
dott, ahol 6000 nézõ szurkolt a Cibona
Zagreb-Olympiakos Pireus Euroliga
mérkõzésen (85-76) V. H. M.

Drazsen Petrovicsra emlékeztek
Zágrábban jártak a KSC Szekszárd fiatal kosarasai

Közös fénykép a múzeumban Drazsen Petrovics mamájával

A múlt héten számos és színes
előadást követhettek figyelem-
mel a Garay János Gimnázium
dísztermében megjelent érdeklő-
dők. Ott zajlott ugyanis az intéz-
mény szervezésében a Tudomány
hete rendezvénysorozat.

Kosztolányi Péter

November 3. 1997 óta a magyar tudo-
mány napja, annak emlékére, hogy
gróf Széchenyi István 1825-ben e na-
pon ajánlotta fel birtokai egyévi jöve-
delmét a Magyar Tudós Társaság (ma:
MTA) létrehozására. Az idei évben e
napon nyitotta meg a Garay János
Gimnázium Tudomány hete elnevezé-
sû, magas színvonalon lebonyolított
rendezvénysorozatát Csillagné Szántó
Polixéna, városunk közgyûlése, Mûve-
lõdési és Oktatási Bizottságának elnö-
ke. Köszöntõt mondott Heilmann
Józsefné igazgató, verset szavalt a gim-
názium két diákja, Pulcz Vivien és
Helfenbein Dávid.

A nyitónap a Babits-év jegyében telt.
Elõször prof. dr. Horváth Béla egyete-
mi tanár, a Pécsi Tudományegyetem
rektorhelyettese vázolta a poéta embe-

ri-költõi portréját, majd Heilmann Jó-
zsef ecsetelte városunk szülöttének
Szekszárdhoz való viszonyát. Pénteken
aztán ismét humán jellegû ismeretek
kerültek terítékre, keretbe foglalva a
tartalmas hetet: Zentai András (1977-
tõl 15 éven át a gimnázium igazgatója)
Törökország ókori emlékeirõl tartott
elõadást, majd tanulói projektek be-
mutatása következett öt nyelven.

A hét közepe a természettudo-
mányoké volt: Döményné Ságodi Ibo-
lya a Föld légkörében elõforduló csa-

padékokról, László Lászlóné pedig
(mindketten a középiskola tanárai) az
alvás, álom, álomfejtés témakörrõl
adott elõ. Dr. Buday Gábor mûszaki
igazgató a radioaktív hulladékok keze-
lésének kérdéseirõl beszélt, míg Ács
Boróka, Prischetzky Tamás és Pék
Patrik diákok saját prezentációikat
mutatták be. Szintén tanulói bemuta-
tók kerültek sorra csütörtökön, ekkor
fizika tárgyból, melyek közül kiemel-
kedett Balassa Péter és Pálma Péter
elõadása.

Egyperces krimi

Tanórán verekedett
a kigyúrt idegen

A 29 éves férfi és három, ugyancsak
erõs cimborája berontott az egyik kö-
zépiskolába. Sorra nyitogatták a tan-
termek ajtaját, mire rátaláltak a kere-
sett osztályra, ahol javában folyt a né-
met óra. Emberünk – nyomában a kí-
séretével – rákérdezett az egyik alig 16
éves lányra, a barátnõjére: „ki szórako-
zott veled?”. Az rámutatott egyik osz-
tálytársára. Az izompacsirta kikapta a
fiút a padból, és a földre rántotta.
(Hogy pontosan mi történt még, azt a
rendõrség vizsgálja.) A tanárnõ az igaz-
gatóhoz rohant segítségért, majd érte-
sítették a rendõrséget. Néhány perc
múlva elfogták az iskolában garázdál-
kodó zsiványokat – mondta el a törté-
netet dr. Réti László alezredes, a Szek-
szárdi Rendõrkapitányság bûnügyi
osztályvezetõje.

A megdöbbentõ eset fõszereplõje
ellen garázdaság miatt folyik eljárás,
három társát egyelõre tanúként hall-
gatták ki. A történtekre visszatérni na-
gyon is indokolt. „Sajnos, nem jó felé
haladunk” – fogalmazott Réti doktor.
Hozzátette: lassan odáig jutunk, hogy
az iskolák bejáratát is biztonsági õrök-
kel kell védeni. Bár egyelõre ezt még
nem szükséges bevezetni, érdemes ha-
tározott, tiszteletet parancsoló portást
alkalmazni. Sõt – mondom én – nem
ártana ellátni a kapuõrt olyan jelzõké-
szülékkel, aminek mûködésbe lépteté-
se nyomban a rendõrséget riasztja.

A konkrét esettel kapcsolatban a
garázda fickó büntetési tételérõl is ér-
deklõdtem. Kiderült, biztosat csak a
részletek tisztázása után mondhat, de
feltehetõen pénzbüntetéssel megúsz-
sza félelmet keltõ, botrányos cseleke-
detét. - hm -

Egy hét a tudomány jegyében
Jövõre is tartanak elõadásokat a gimnáziumi diákság épülésére

Mit tudunk a lisztharmatról?
Dr. Füzi István fejlesztõmérnök saját kutatása és méré-
sei alapján tartott elõadást Mit tudunk ma a szõlõliszthar-
matról? címmel. A vizsgálatok jó részét Szekszárdon és
környékén végezte el az elõadó, és azok eredményei
számos ponton ellentmondanak a korábbi, a liszthar-
matra vonatkozó hiedelmeknek – így a kutatás követ-
keztetései igen hasznosak lehetnek vidékünkön is.
Amint a prezentációból kiderült, a korábbi nézetekkel el-
lentétben nem az adott év idõjárási jellemzõi, hanem a megelõzõ év hõmér-
séklet- és csapadékviszonyai befolyásolják egy bizonyos esztendõben a szõ-
lõ fertõzöttségének mértékét. Célszerû a betegség minél hamarabbi azono-
sítása, hiszen egy korai beavatkozással megakadályozható, hogy a levélrõl a
bogyókra is átterjedjen a lisztharmat.

Dr. Füzi István

Szemtanúkat keres
a rendõrség

A Szekszárdi Rendõrkapitányság
szemtanúk segítségét kéri egy bûn-
cselekmény elkövetõjének azonosí-
tásához.

Október 31-én délután négy óra
körül a Zrínyi sörözõ és a buszpálya-
udvar között, a patakparton megtá-
madtak egy idõs hölgyet. Az elköve-
tõ, egy 20-25 év körüli férfi megpró-
bálta elvenni az asszony kézitáskáját,
de az ellenállt, így a rablás nem sike-
rült. Viszont a támadás következté-
ben a hölgy súlyos sérüléseket szen-
vedett. Ezután többen a járdán ülõ
asszony segítségére siettek. A rend-
õrség kéri azoknak a segédkezet
nyújtó fiataloknak a jelentkezését,
akik láthatták elfutni a támadót

A szemtanúk Erõs Szilárd hadna-
gyot hívják az 501-100-as telefon-
szám 3623 mellékén.
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„Nem élhetek muzsikaszó nélkül”
Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Baksai Ferenc,
a Magyarnóta Kedvelők Baráti Köre elnöke és Csepregi Antalné, a kör
titkára. Beszélgetésünk apropója a november 6-ai előadásuk sikere, s
ezen túlmenően eddigi eredményeik, népszerűségük története, 
s e közösség létjogosultsága a magyarnóta kedvelők körében.

Egy férfi:
Baksai Ferenc

Egy nõ: 
Csepregi Antalné

– Mikor alakultak, milyen körül-
mények között mûködik a baráti
kör?

– Regisztrált civil szervezet va-
gyunk, és a mûvelõdési ház egyik
klubjaként mûködünk. Két éve, 2006.
december 4-én tíz taggal indultunk,
tavaly õsztõl hetente két órás foglal-
kozást tartunk. Jelenlegi taglétszá-
munk 35 fõ, a foglalkozásokon általá-
ban 25-en vesznek részt. Megalakulá-
sunkhoz szorosan hozzátartozik a Pi-
ri Lajos által szervezett több nagysike-
rû nótaest. Miután ez a jó kezdemé-
nyezés megszakadt, mi, akik már az õ
nótaestjein lehetõséget kaptunk a
szereplésre, úgy döntöttünk, hogy
miután van közönsége a mûfajnak,
érdemes folytatni. A klubunk nyitott,
szívesen látunk új tagokat. Az énektu-
dás sem kötelezõ, lényeg, hogy szeres-
se a magyar nótákat, népdalokat. 

– A szólóéneklés mellett kórusban
is énekelnek.

– A kórusunk 24 tagból áll, s ami
nagyon fontos, fele-fele arányban
nõk és férfiak alkotják. A szólistáink
nagyobb része férfi. Szerencsés a ne-
mek megoszlása, hiszen a dalok té-
mája is változó. A repertoárban van-
nak betyár dalok, tavaszról, édes-
anyákról szóló dalok, katonadalok,
Kossuth-nóták, s még sorolhatnám.
A kórus vezetõje Csepregi Antalné
Vera, a titkárunk.

– Legutóbbi estjükön vendég elõ-
adók is felléptek, akiket a kör ál-
landó zenekara kísért, miként a
többi szólóénekest is.

– Badacsonyi Mihály Dombóvárról
jött el hozzánk, Zsók Mária pedig Ba-
latonfüredrõl. Nagy sikerük volt,
ahogy a saját szólistáinknak és a kó-
rusnak is, akik a szüreti napokra ösz-
szeállított csokorral kedveskedtek a
hallgatóknak. Zenekarunk öt tagból
áll, vezetõjük, Kovács János bogyisz-
lói. Cimbalmosunkat, Csicsó Józsefet
viszont mindenki ismeri Szekszár-
don. A tavaszi, színházteremben tar-
tott elõadásunkon azzal örvendezte-
tett meg bennünket és a hallgatósá-
got, hogy fiával és három unokájával

muzsikált. Ha már neveket említet-
tem, szeretném kiemelni a kör elnök-
helyettesét, Péterbencze Istvánt, aki
szinte egyedül végzi a szervezési és
technikai feladatokat, valamint leg-
idõsebb tagunkat, a 82 éves Sándor
Lászlót, aki csárdásokat énekel.

– Milyen fontos állomásokat tud-
hat maga mögött a baráti kör?

– Évente két-három rendezvényt
szervezünk a magyarnótát és népda-
lokat szeretõ közönségnek. Több
népdal- és nótaversenyen is megmé-
rettettük már magunkat, többek kö-
zött Tatabányáról, Gyõrbõl, Kapos-
várról és Kecskemétrõl is dobogós
helyezéssel tértünk haza. A legköze-
lebbi fellépésünk november 22-én,
Solton lesz. Jómagam Nagyszénáson
részt vehettem egy Guinnes-rekord
felállításában is, ahol a 44 órás mara-
toni éneklésbõl fél óra jutott rám.

– Emlékszik még arra, hogy mikor
szerette meg az éneklést?

– Óvodás voltam, amikor egy ün-
nepségen a „Szánt a babám...” címû
dalt énekeltem, aztán az iskolában vé-
gig karénekes voltam. Azt gondolom,
aki szeret énekelni, az sosincs egye-
dül, sosem unatkozik. Négy unokám-
mal – három leány egy fiú – szívesen
vagyok együtt, énekelünk, táncolunk.

– Jó érzés volt látni az elõadás elõtt
az ünnepi díszbe öltözött fellépõ-
ket. Ennyi csinos hölgyet és urat ré-
gen láttam. Milyen korosztályból
kerül ki a tagság?

– Zömmel nyugdíjas korúak, akik
egyébként nehezen mozdulnak ki
otthonról, de nem azért, mert semmit
nem csinálnak. Van, aki az unokák ne-
velésében segít, van, aki másodállással
egészíti ki a nyugdíját. Közösségbe vi-
szont mindannyian vágynak. Ez egy-
fajta léleképítés, hiszen az együtt
éneklés fantasztikus örömforrás. A
magyar nóta, mint mûfaj, kiválóan al-
kalmas arra, hogy az érzelmeket a da-
lok elõadásával ki tudjuk fejezni. A ta-
goknak – s ezt magam is érzem – már
a készülõdés is öröm egy-egy próba,
fellépés elõtt. Várják a találkozást, a
közös éneklést, a közönség elismeré-
sét, a tapsokat, az utazásokat, az
együtt töltött idõt.

– Milyen célkitûzéssel indult a klub,
milyen utat jelöltek ki?

– A cél egyértelmû: a magyar nóta
hagyományát, dalkincsét megõrizni,
terjeszteni, továbbadni. Szórakozni
és szórakoztatni. Van egy könyvem a
80-as évek elejérõl: Leszter József
Nótakedvelõknek címû munkája. Az
író lexikonszerûen összegyûjtötte a
nótaszerzõket, én ebbõl válogatok

egy-egy próba során. Megismerke-
dünk a kiválasztott dalíró életével,
munkásságával, és megtanuljuk egy-
egy dalát. Az is nagy öröm, hogy az
újonnan belépõk hozták, és ma is
hozzák azokat a nótákat, amelyeket
ismernek, vagy közben fellelnek.
Szegeden szerkesztik a Nótás címû
újságot, amelyben kórusokról,
együttesekrõl, nótakedvelõkrõl, ver-
senyekrõl írnak. Minden informáci-
ót szívesen veszünk, ahogy azt is,
hogy tavasztól õszig jár egy sétahajó
Budapesttõl Horányig, amelynek
Nógrádi Tóth István, a Zenemûvész
Szakszervezet Dalstúdiójának veze-
tõje a szervezõje. Ezen a hajón jövõ-
re mi is szeretnénk fellépni.

– A legutóbbi esten egymást követ-
ték a szólóénekesek, de a kórus is
kitett magáért.

– Mindenkinek egy különleges pil-
lanat, amikor egyedül áll a színpadra.
Óriási élmény, hiszen a dalba, amit vá-
lasztott, a szívét-lelkét „beleénekli”. A
kórus kicsit könnyebb mûfaj, hiszen
a tagok számíthatnak egymásra, ami-
kor együtt énekelnek népdalokat,
csárdásokat.

– Tavasszal a mûvelõdési ház szín-
háztermében telt ház elõtt léptek
fel.

– Magunk sem akartuk elhinni,
hogy ennyi ember kíváncsi ránk,
hogy ilyen sokan szeretik a magyar
nótákat, népdalokat. A legnagyobb
elismerés volt számunkra ez a nagy
érdeklõdés, amely erõt és hitet adott
a folytatáshoz. Erre a rendezvé-
nyünkre támogatást kaptunk az Ön-
kormányzattól, amit ez úton is kö-
szönünk.

– Mondják, az alma nem esik mesz-
sze a fájától. Fiát, Csepregi Pétert
a Big Band népszerû énekesét min-
denki ismeri. Volt kitõl örökölnie a
szép hangot.

– A gyerekeim úgy nõttek fel, hogy
mindig hallottak otthon énekelni fõ-
zés és más házimunka közben. Szá-
momra az ének feltöltõdés, és három
lányunokámnak is énekelek.Nemcsak a szervezésbõl, az éneklésbõl is kiveszik a részüket
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J úliusban aligha volt nála boldog-
talanabb költõ-tanár az akkor né-
miképp szélesebb határú ország-

ban, novemberben viszont nehezen
bukkanhattunk volna boldogabbra. A
szélsõségeket mutató kedélyhullám-
zásnak jó okait találjuk a 25. évéhez
közeledõ Babits Mihály életében.

Juhász Gyulának írta 1908. július
24-i levelében: „Kineveztek Fogaras-
ra rendes tanárnak. Ez a rettenetes
hír különben is rossz kedélyállapo-
tomban annyira levert, hogy vigasz-
talásra van szükségem… Úgy érzem
magamat, mint Ovidius, mikor Tomi-
ba készült…, Megyek a barbár oláhok
közé.” Elõbb persze nem oda ment,
hanem Itáliába, Velencébe – akkori-
ban ezt pályakezdõ gimnáziumi ta-
nár is megtehette.

Egy hónap múltán – megalkotva
az Itália, s érlelve a Zrínyi Velencé-
ben címû verseket – ismét Szek-
szárdról latolgatja a jövendõ fogarasi
magány lehetõségeit egy doktori ér-
tekezés megírására. (Nem sejtette,
hogy ennél sokkal több: élete egyet-
len önfeledt szerelmi élménye várja

majd a Sugárnak nevezett cukrász-
lány személyében, akihez a Szerená-
dot, meg a költõi nevét címül válasz-
tó verset és a Gretna Greent is írja…)

Szeptember 19-e körül Juhász
Nagyváradról értesíti: napvilágot lá-
tott A Holnap antológia, de Babits
csupa kétség, mert az Adyval együtt
hét költõ között verseit szerepeltetõ
gyûjteményben „megjelent verseim
kellemetlenül hatottak rám”, csak ab-
ban reménykedik: „nem fogtok szé-
gyent vallani velem”. Tagadhatatlan:
Szekszárd ifjú szülötte valóban fél-
szegen lép a modern irodalom sejtel-
mes berkeibe. Csak mi, az utókor
tudjuk, hogy megjelent mûvei, köz-
tük a Fekete ország, bizony mesz-
szebbrõl nézve is jelentõsek.

Babitsot azonban még az sem gyõ-
zi meg, hogy a legszínvonalasabb la-
pok kritikáiban õt külön kiemelik, s

ezért Juhásztól
kéri meg a
Nyugat levél-
címét. Barátja
azt elõször
rosz-szul írja
meg neki, majd
inkább szemé-
lyesen viszi el a
szerkesztõhöz
a nála levõ, ere-
detileg neki
küldött költe-
ményeket.

Már-már re-
m é n y k e d i k ,
amikor valóság-
gal lesújthatja
Kemény Si-
mon-nak a kö-
tetrõl a Nyugat

október 1-jei számában megjelent
kritikája: „A bevezetések írója azt
mondja egy helyen, hogy az egész
mai líra Adytól való. Amennyiben az
egész mai líra alatt A Holnap költõit
értjük: igaza van. Mert csakugyan
ezeknek apjuk, anyjuk, nagyapjuk:
mindenük Ady Endre. Még Babits Mi-
hálynak legkevésbé, de neki is.” Csak-
hogy a figyelmes ifjú irodalmár fi-
gyelmét aligha kerülte el – utólag tud-
juk, Osváttól származó szerkesztõi
megjegyzés: „A hét költõ könyvérõl e
szigorú ítéleteiben sok igazságán túl
is figyelemreméltó cikk nem utolsó
szavunk. Babits Mihály nagy tehetsé-
ge csodálatos jeleinek felmutatása oly
nagy érdeme A Holnapnak, mely em-
lítetlenül nem hagyható.”

Az általunk kiemelt sorok kétségei
közt is bátoríthatják. Ezek után hat
héttel, 1908. november 16-án négy
verse (Asztalfiók, Cumulus, Himnusz

Irishez, Messze… messze…) lát napvi-
lágot. Három nap múlva írják neki a
magyar irodalom leghíresebb egy-
mondatos levelét is: „Tisztelt Uram,
kérem, küldje el nekem az összes
mûveit. Hive: Osvát Ernõ.” Ilyen egy-
szerû ez… Ettõl kezdve Babits és a
Nyugat neve elválaszthatatlan egy-
mástól. Dr. Töttõs Gábor

Babits elsõ versei a Nyugatban
EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 128.

Ódon időben
NOVEMBER 17-ÉN 

130 éve, 1878-ban a Csörge-tónál
lévõ szélmalmot javító ács lezuhant,
és szörnyethalt.
NOVEMBER 18-ÁN 

100 éve, 1908-ban az alispán látoga-
tást tett a teljes üzemben mûködõ
Molnár-féle nyomdai Rt.-ben. 90 éve,
1918-ban kifogyott az élesztõ: „már
sok háznál nem süthettek kenyeret”.
NOVEMBER 19-ÉN 

95 éve, 1913-ban elhunyt elsõ váro-
si rendõrkapitányunk, Molnár Lajos
bûnügyi szakíró.
NOVEMBER 20-ÁN 

785 éve, 1223-ban a király 34 job-
bágytelek átadására ítélte azokat,
akik apátságunk kincstárából kegy-
tárgyakat raboltak el.
NOVEMBER 21-ÉN 

105 éve, 1903-ban a honi borter-
melõk és -kereskedõk szövetsége
Szekszárd fia, Perczel Dezsõ veze-
tésével országos bortõzsdét szer-
vezett. 100 éve, 1908-ban a szálló-
ban volt Krammer Zsófia A leány cí-
mû színmûve õsbemutatója.
NOVEMBER 22-ÉN 

100 éve, 1908-ban Bihari Ákos ju-
talomjátéka koszorúját a Garay-
szoborra helyezte.
NOVEMBER 23-ÁN 

110 éve, 1898-ban párbajozott
Perczel Dezsõ belügyminiszter Hol-
ló Lajos képviselõvel.

Ha a sátorozásnak vége

„Tudjuk pedig, hogy ha földi sáto-
runk összeomlik, van Istentõl készí-
tett hajlékunk, nem kézzel csinált,
hanem örökkévaló mennyei há-
zunk.” (2Kor 5, 1)

Eszembe jut kiskamasz korom tábor-
élménye: egy zivataros nyári héten
de sokat kellett küzdeni a szélben ki-
lazuló cövekekkel, a beázó sátor-
ponyvával! Együtt kellett élni a ké-
nyelmetlenséggel s az állandó féle-
lemmel, hogy egy nagyobb vihar akár
az egész sátrat eltüntetheti a fejünk
fölül. Hogy vágytam az otthonomra, a
biztonságot adó menedékre! Bizony,
földi létünk sok szempontból hasonlít
egy sátorozásra, de a fenti bibliai ígé-
ret szerint van biztos hajlék, békés,
menedéket jelentõ otthonunk!

Ha a földi életünk minden szépségé-
vel együtt „csak” sátor, akkor milyen
lehet az az örök hajlék, amit Pál eh-
hez képest háznak mond? Nos, biz-
tosak lehetünk benne, hogy rendíthe-
tetlenül szilárd lesz, mert Isten keze
építi. Gyönyörû, mert a szépség kita-
lálója tervezi. Szenvedéstõl, haláltól
mentes, mert a halál legyõzõje bizto-
sítja számunkra.
„mert, amit szem nem látott, … s az
ember szíve meg sem sejtett, azt
készíti el Isten az õt szeretõknek.”
(1Kor. 2)
Vigasztaló a kép, de miért ilyen hatá-
rozott az apostol? Honnan ez a bizo-
nyosság? Krisztustól! Ugyanis Jézus
földi jelenléte és távozásakor tett ígé-
retei hatalmazzák fel Pált, hogy bát-
ran higgyen ebben. János evangéliu-

ma elején ezt olvassuk: „Az Ige testté
lett, közöttünk lakott...” az eredeti
szöveg szerint: „közöttünk sátoro-
zott”. Ennyire komolyan gondolta az
Úr, hogy közösséget vállal velünk: ha
olyan a földi létünk, mint a sátor, ak-
kor Õ azt is vállalta, hogy velünk sáto-
rozik! János evangéliuma 14. fejeze-
tében pedig elhangzik egy ígéret: „Az
én Atyám házában sok hajlék van; ha
nem így volna, vajon mondtam volna-
e nektek, hogy elmegyek helyet ké-
szíteni a számotokra”?
Krisztustól van az ígéret, és csak tõle
nyerhetõ a bizonyosság is. Egyedül
érte és rajta kereszül van belépésünk
a mennyei házba. Keressük hát õt,
térjünk hozzá, amíg tart az utunk! Így
majd ha a sátorozásnak vége lesz,
mennyei ház, hajlék vár ránk.

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

E V A N G É L I U M

Osvát Ernõ

…és nevezetes levele

Rotkay Zsuzsanna
képe a fõvárosban

A Budapesti Mûvészetbarátok Egyesü-
lete és a fõvárosi Pataky Mûvelõdési
Központ „Mûvészetbarátok 2008”
címmel országos képzõmûvészeti kiál-
lítást rendezett a Mûvelõdési Központ
Galériájában.

A kiállítók elsõsorban hazai alko-
tók voltak, de több határainkon túl
élõ magyar festõ mûvei tették sok-
színûvé a tárlatot.

A kiállítást Tóth Sándor író, költõ
ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.
Tolna megyébõl Rotkay Zsuzsanna
szekszárdi üveg- és selyemfestõ le-
hetett résztvevõje egy selyemfest-
ményével a rangos eseménynek:
Rotkay Zsuzsanna országszerte
több önálló és közös kiállításon mu-
tatkozott már be, és képeivel neves
galériákban aratott sikert. -s-
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József Attila bocsánatkérése
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A rejtvény megfejtését 2008. november 25-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
November 2-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Megúnta itt magát és átmegy csöndesen” (Ablaknégy-
szög). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Bitai Tibor, Alkotmány u. 34. II/6. és Szûcs András-
né, Kadarka ltp. 4. III/1. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

M int az köztudott(?), József Attila egyik versével a ‘30-
as években („Egy költõre”) eléggé csúnyán/durván,

nem mellékesen igazságtalanul, mások által gerjesztett hir-
telen haragjában megsértette Babits Mihályt . A sértegeté-
sek legdurvább részei: „Sakált kiált, hollót hörög,/ ki jól da-
lolni restel;/ és idenyög a Dala-dög,/ az éveire mester./
Nem a szipolyt, õ azt gyalázza,/ kinek nem álma pálma-
háza./ Pálmáját öntözzék ebek,/álljon közibük õ is./
Kertésszen õszi kerteket,/ hol megtrágyázzák õt is./ És or-
rát vájván, mint a vermet,/ csak higgye azt, hogy elme-
rengett./ ... ...Olcsón adódott el, hiszen/ szerény, akár a kór-
ság./ Adjunk rá néki iziben/ ezt a jó szagu rózsát./ 'sz
künn azért zúg nemes viharja,/ mert benn a hasikát csi-
karja.” József Attila (érzésem szerint) már talán a vers
megjelenése pillanatában megbánta azt, hogy hagyta ma-
gát mások által félrevezetni, felheccelni, de csak négy év-
vel a vers megjelenése után írta meg ugyancsak versben a
bocsánatkérését: „Magad emésztõ, szikár alak!/ Én meg-
bántottalak./ Botot faragtál, ábrákkal tele,/ beszélt a nye-
le,/ aztán megúntad. Így volt?/ S eldobtad, ahogy az ég-
bolt/ az únt csillagot ejti le./ Én fölvettem és rádhúztam
vele./ Így volt!/ Sajnálom, kár volt./ ... S ha már szólok, hát
elmesélem, – / villamoson/ egy este a Széna téren/ talál-
koztunk. Kalapot emeltem,/ talán nyeltem,/ köszöntem
és te/ csodálkozva vettél észre./ S még ottan/ egy pillana-
tig szórakozottan/ eltünõdtem, – hiszen lehetnénk/
jóbarátok, együtt mehetnénk/ a kávéházba s teát kavar-
va/ szépet, jót, igazat akarva/ beszélgethetnénk iroda-
lomról,/ vagy más ily fontos emberi lomról/ és telt szavad-
ra,/ mit óvatosan vetnél a latra,/ utalván a tapasztalat-
ra,/ indulatom messze ragadna,/ te - hozzátéve: »Szivedre
ne vedd« – / leintenél, mint az öregebb,/ mint az apám/
s én bosszankodnék, de nem mondanám.”

Avers (véleményem szerint) önmagáért beszél, és na-
gyon sok dolgot árul el József Attila sokszor félreér-

tett egyéniségérõl. Azt nem lehet tudni, hogy Babits Mi-
hály tudott-e a versrõl, bár kicsi a valószínûsége annak, ha
neki valahogy elkerülte volna is a figyelmét a dolog, ne
akadt volna senki sem, aki felhívja rá a figyelmét. Minden-
esetre Babits Mihály egyik versre sem reagált. 1935-ben
a Baumgarten-díj éves fõdíját (ha jól tudom kétezer pen-
gõ volt) nem a súlyosan beteg, és anyagilag mindjobban
ellehetetlenülõ József Attila kapta. Emiatt Kosztolányi
Dezsõ régi jó barátjával, az alapítvány kuratóriumának el-
nökével, Babits Mihállyal úgy összeveszett, hogy többé
nem álltak szóba egymással. Az igazsághoz hozzátartozik
az is, hogy halála évében József Attila a díj egyik alacso-
nyabb fokozatát megkapta ugyan, bár õ annak már nem
sok hasznát élvezhette. Bálint György Lajos



Remek hazai sikereket hozott a
Vízmű SE saját versenye, a világ-
csúcsot úszó szekszárdi gazda-
tisztre, Sipos Mártonra emlékező
kétnapos viadal a maga több tu-
catnyi versenyszámban induló
kétszáz versenyzőjével.

Bálint György

Igaz, hogy a 33 méteres medence és a
hõskorszaki kézi idõmérés nem ad le-
hetõséget ranglistapontok gyûjtésére,
ez a verseny mégis vonzza a Szekszárd-
hoz képest úszófellegvárnak számító
városok egyesületeit. Baját és Pécset két
remek klubjával immáron hagyomá-
nyosan, de visszatért Dunaújváros is.

Gyurkó, a kirakatember
Az újvárosiak elhozták egyik büszke-

ségüket, a pekingi olimpián 50 m gyor-
son az A-döntõrõl éppen csak lemara-
dó Takács Krisztiánt. Jól tették, mert
így százon létrejött egy párviadal a „mi”

Gyurkó Lacink-
kal. Az meg aztán
nem kis öröm-
mel töltötte el a
medence szélén
álldogáló gyüleke-
zetet, amikor lát-
ta, hogy 52.09-cel
a szekszárdi fiú, a
száz gyorson az

ország legjobb öt úszója közé tartozó
19 éves Gyurkó nyerte a számot. Nem
blama ez az újvárosinak, hiszen õt
sprinterként jegyzik elsõsorban. Ta-
kács Krisztián, aki versenyszerû edzés
gyanánt felettébb élvezte a szekszárdi
kiruccanást úgy látja, hogy szekszárdi
riválisában tényleg van fantázia. „Ha
adott lesz számára minden, ha ki tud
menni Amerikába, és ott is dolgozik ke-
ményen, akkor évekre meghatározó
úszója lehet idehaza a száz gyorsnak.”

Laci egyébként nemcsak fõ számá-
ban fejlõdött tavalyi önmagához ké-
pest egy másodpercet, hanem ötve-
nen és 200-on is tovább javult, ami
okán Paszler József vezetõedzõ is bi-
zakodva tekint a már említett rövid-
pályás bajnokság elé. 

– Csak a nevezések ismeretében
mernék esélylatolgatásra vállalkozni,
de reménykedünk 200-on is, hogy a
nyári nagymedencés bajnoksághoz
hasonlóan a döntõkben újra elcsíp
több elõkelõ helyezést. Akkor 100-on
ötödik volt, kétszázon pedig úgy lett
bronzérmes, ha két méterrel elõbb
kezdi a hajrát, akkor meggyõzõdésem,
hogy õ nyeri az aranyat. Ami a csapa-
tunk ob-szereplését illeti: hét verseny-
zõvel leszünk jelen, és három-öt dön-
tõs helyre számítok. Tavaly be tudta
úszni magát a fináléba Póla Ákos is,
nem különben a 4x200-as gyorsvál-
tónk, amelytõl az idén is jó eredményt
várunk. Tudni kell azonban, hogy a
versenyzõink közül többen is magán-
életbeli okból (érettségi éve, jogosít-
vány, nyelvvizsga) nem tudtak annyit
edzeni, amennyit kellene.

Kétszáz gyors
és a kis Csirzó

A szekszárdiak így is kisajátították a
dobogót a Sipos Márton-emlékver-
seny 200 m-es számaiban: Gyurkó
László mögött Kesjár Csaba és Póla
Ákos érkezett célba. Cseppet sem mel-
lesleg említendõ: pécsi és dunaújváro-
si versenyzõket megelõzve. Ha végig-
böngésszük a jegyzõkönyveket, nem
csak egy-két versenyzõ miatt lehet oka
az örömre a Vízmû SE edzõinek, mert

a '93-astól egészen a 2000-ben szüle-
tettek korosztályáig vannak szép
számmal érmesek és helyezettek.

Szóljon a fáma elõször egy 13 éves
gyõztesrõl, Csirzó Ádámról, aki több
már, mint egy ügyes gyerek a sok közül.
Úgy tûnik, erre a sportágra született, s
ha így folytatja, országosan is reflektor-
fénybe kerülhet. Nekünk különösen
kedves, hogy mellúszó a srác, így adott,
hogy a város neves szülötte, Sipos Már-
ton számaiban „domborítson”.

– Egyetlen másodperccel maradt el
az abszolút verseny gyõztesétõl, ami
óriási dolog. Ez is jelzi, hogy mennyire
tehetséges, fejlõdõképes sportolóról
van szó, akivel megkülönböztetett fi-
gyelemmel kell dolgoznunk – mondja
Paszler József, látható örömmel a
szemében.

Ami egyébként a százméteres mell-
úszást illeti: nos Sipos Márton világ-
csúcsot hozó számában nagy derbi
alakult ki a pécsi Rozinovic Gábor és
a szekszárdiak elnyûhetetlen doyenje,
Aczélos Bálint között. Ezúttal a jobb
erõnlét legyõzte a kellõ vagányságot
és a rutint, így egy évig a pécsiek
„jegyzik” eme klasszikus számot. A je-
lekbõl ítélve azonban nincs messze az
az idõ, hogy tartósan szekszárdi szám
legyen a száz mell.
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Messzebbre mutató úszósikerek
Gyurkó, Csirzó és a többiek: szekszárdi gyõzelmek a 29. Sipos Márton-emlékversenyen

Rajtol a 29. Sipos Márton-emlékverseny egyik nõi futama
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A szekszárdi dobogósok:
Férfiak, 100 m gyors, -'93: 1. Gyurkó László 52.09. '96-97: 3. Farkas
András 1:09.56.
100 m hát, -'93: 1. Gyurkó L. 58.24. '96-97: 2. Lung Máté 1:16.41.
100 m mell, -'93: 2. Acélos Bálint 1:19.91. '94-95: 1. Csirzó Ádám
1:10.19. '96-97: 2. Lung M. 1:31.61.
100 m pillangó, -'93: 3. Gyurkó L. 58.96.
4x100 m gyorsváltó: 2. Vízmû SE 3:42.39.
200 m gyors: 1. Gyurkó L. 1:57.34, 2. Kesjár Csaba 2:00.87, 3. Póla Ákos
2:01.13.
Nõk, 100 m mell, '98-: 3. Dorogi Kira 1:38.52.
Összetett pontverseny, férfi felnõtt: 1. Gyurkó László. '96-97: 1. Lung Máté.

Nem a csak három pekingi arannyal és
a nagyon hiányzó ötödik-hatodik he-
lyekkel van igazán baja a magyar sport-
nak. Perspektivikusan nézve sokkal ag-
gasztóbb az, amit az ezt körülvevõ mi-
liõ okán tapasztal az ember.

Nagy lelkesedéssel kerekeztem ki az
õcsényi reptérre a mezei futóverseny
gyanánt. A futás roppant népszerû vi-
lágszerte, nemkülönben annak utcai
és mezei változata is. Évtizedek óta be-
szédtéma volt helyi sportberkekben,
hogy kellene már valami helyi, sajátos
hangulatú, a lehetõségek közepette
nagy verseny. Tavaly megszületett a
Zichy-futófesztivál, most meg egy
olyan rangos mezei etap verbuváló-
dott – köszönhetõen a helyi állóvizet
felkavaró Scherer Tamás testnevelõ-
edzõnek, s az általa jegyzett Sportél-

mény Alapítványnak – az ideális hely-
színnek bizonyuló sárközi települé-
sen, ami így, a versenyévad lecsengé-
sével kuriózum. Sajnos csak nekünk.

Hiába egy olyan település, ahol ko-
moly élsportolókat élõben jobbára
csak a tévében látnak. Hiába egy lel-
kes testnevelõ, aki hozza is versenyez-
ni az ügyes gyerekeket. Hiába a me-
zõnyben egy Csillag Balázs, aki elhoz-
za a Bécs-Pozsony-Budapest szuper-
maratonit megnyerõ ismert közép- és
hosszútávfutó társait. Hiába mutatja
meg magát éles versenyen két Tolna
megyei nevelésû, már országos hírû
futóatléta, a dombóvári Beke Zsanett
és a szekszárdi színekben versenyzõ,

de õcsényi kötõdésû Ohn Kinga. Hiá-
ba vannak itt szinte egytõl egyig a Né-
meth Gyula csoport országos bajnok-
ságokon remeklõ versenyzõi: Pap,
Zsigmond, Asztalos. Hiába egy etióp
fiú, aki indult már a szekszárdi utcai
versenyen is. Hiába a kemény ellenfél
pécsi és dunaújvárosi futók, hiába az
ideális terep.

Körbenézek a komoly versenyek-
hez illõ rajt-cél kapunál: legfeljebb tu-
catnyian vagyunk a szó igazi értelmé-
ben nézõk. Szomorú, de ez van. Ennyi-
re hidegen hagy a még oly kellemes
novemberi napon egy ilyen, tõlünk
nyugatabbra és keletebbre is a helyie-
ket garantáltan megmozgató esemény.

Az egész program szakmai sikere
okán azonban – látva az elõrelátó ter-
vezgetést, a fõszervezõt, az atlétiká-
ban mindig hittel dolgozó edzõkalibe-
reket, mint Németh Gyula, vagy a
dombóvári Fazekas Gáspár, az õ hold-
udvarukban plusz anyagi elismerés
nélkül is ténykedõ testnevelõket – re-
ménykedem. Meg fogják találni azo-
kat az embereket, településeket, akik
tényleg megérdemlik, hogy egy ilyen
versenysorozat méltó gazdái lehesse-
nek. Látva egy kajdacsi, a kicsik kö-
zött szereplõ õstehetséget, talán az
egyik helyszín jövõre eme kistelepü-
lés lehetne – morfondírozott magá-
ban Scherer Tamás, aki tudja: a névte-
lenebb mezõnyû vasárnapi, szekszár-
di záró futamon sem lesz e tekintet-
ben tolongás. B. Gy.

Kulissza

Gyurkó László
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Sült libacomb rakott káposztával

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

HOZZÁVALÓK:
• 1 darab megtisztított, szép, 

tömött liba
SPÉKELÉSHEZ:
• só
• õrölt bors
• õrölt szerecsendió
• füstöltszalonnacsíkok
• 1 üveg sör
• 4 gerezd fokhagyma
• egy kevéske lé, amiben fõtt

Az egészben lévõ libát az aprólé-
kokkal feltesszük fõni. Amikor félig
puha, az egész libát jól befûszerezzük,
belsejét is, hátára fordítjuk, az oldalát
keresztbe jól bevagdossuk, itt is jól
befûszerezzük, és a füstöltszalon-
nacsíkokkal, fokhagymával bespékel-
jük. Jól bekenjük az egész libát sörrel,
a tepsi aljára egy kis levet öntünk,
amelyben megfõtt. 

Forró sütõben, közben többször is
a füstöltszalonnacsíkot a sörbe márto-
gatva, szép pirosra, ropogósra sütjük.
Az aprólékból lehet levest vagy rizses
húst készíteni. A sült libát feldarabol-
juk és burgonyapürével, párolt ká-
posztával fogyasztjuk.

Fiatalos, rubin
színû vörös-
bor, zweigelt-
re jellemzõ li-
lás szélekkel,
illatában friss
piros gyümöl-
csökre emlé-
keztet. Ízlelve
a könnyed
savakat gyü-
mölcsök és
kevés fûsze-
resség kísé-
ri. Jó ivású
bor, Már-
ton-napi li-
b a é t e le k  
kiváló kísé-
rõje. Fo-
gyasztása
13-15 °C-
on ajánlott.

Borajánló: Bodri
pince, Gúnár 2008

Havazik. Dombra föl, völgynek le. Alko-
nyat, villanyos sárga fénypontok mesz-
sze, csípõs szaggal füstölõ kémények,
kályhameleg bent. Magányban, család-
dal, fényképek között, lemez surrog.
Szobor – érintve, emlékben õrizve, fest-
mény, rézmetszet, tûzzománc, grafika,
kerámia kisplasztika, tárgyak
köröttünk. Hordozzák a múl-
tunkat és jövõnket, vá-
gyódásunk, értékvallásról ta-
núskodnak. Mirólunk súg-
nak, titkuk pedig annyi: csak
annak, ki érti… Kirándulást,
találkozást, megismerést, tö-
rekvést örökítenek, s még mi
mindent! Kötõdünk hozzájuk,
hiszen kifejezhetetlenül töb-
bek tárgyi-látszati önmaguk-
nál. Ritka, különleges és gyö-
nyörû ajándék alkotást kapni.
Tétova gondolat: csöndjüktõl, üzenetü-
ket átvéve tisztul lelkünk, csitulunk ün-
nepvárás idején.  
Borókay Barnánét, a Belvárosi Galéria
vezetõjét jóindulattal irigyelhetjük sokan.
Napról napra a Liszt Ferenc tér 2. szám
alatt található nyugodalmas kis sziget
csodái között él. Ha betérünk, biztos íz-
léssel, kedvesen fog ajándékot ajánlani
szeretteinknek, képzõ- és iparmûvészeti
alkotások, festmények, dísztárgyak árusí-
tásával ugyanúgy foglalkozik, mint régi

festmények eladásával, vételével. Hogy
kedves törzsvásárlói, no és a leendõ mû-
vészetkedvelõk, -pártolók igényeit maxi-
málisan kiszolgálja, képek keretezését és
kiállítások rendezését egyaránt vállalja.
Napjaink moráljának, gazdaságának
függvényében egyre többen gondolnak

pirulva avagy magabiztosan
arra: a mûalkotás mint befek-
tetés… Ekképp kerül fókusz-
ba az értékmentés fogalma…
Magángyûjtõk, az esztétikus-
ság szerelmesei keresik mind
gyakrabban a szekszárdi ga-
lériát egy-egy kincséért nem
csupán városunkból, de a fõ-
városból, Kaposvárról vagy
Pécsrõl szintúgy. 
Mivel a legkülönbözõbb ré-
tegek képviselõinek ízlésé-
hez, pénztárcájához, igé-

nyeihez alkalmazkodva mûködik a csa-
ládi vállalkozás, ezért minden eszten-
dõben tíz százalékkal kedvezõbb áron
választhatják ki szeretteiknek, akár ön-
nön maguknak a karácsonyi ajándékot
azok, akik a Belvárosi Galéria kínálata
mellett döntenek.
BELVÁROSI GALÉRIA
SZEKSZÁRD, LISZT FERENC TÉR 2.
TELEFON: 74/ 510-226
NYITVA: HÉTFÕ-PÉNTEK 10-17 ÓRÁIG,
SZOMBAT 9-12 ÓRÁIG.

Advent csöndje közeleg
A Belvárosi Galéria békéjérõl…



NOVEMBER 15-16.
Szekszárdi Néptáncfesztivál ama-

tõr felnõtt néptáncegyüttesek részvé-
telével a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház színháztermében.

Szombaton 13.30-kor és 18.00-kor
verseny-programok, a néptánc cso-
portok elõadásai, 21 órától zenés
mulatság a márványteremben. Muzsi-
kál a Dûvõ zenekar.

Vasárnap 11 órakor Gála a díjazott
együttesek részvételével. Belépés díj-
talan.

NOVEMBER 17-ÉN 16 ÓRAKOR
Várostörténeti klub: õszi beszélge-

tés borkóstolóval egybekötve. A be-
szélgetést vezeti: Bíró Gyula

NOVEMBER 18-ÁN 19 ÓRAKOR
Hegedûs Bérlet I. elõadása Molnár

Ferenc: Az Üvegcipõ – vígjáték, a gyõ-
ri Forrás Színház elõadása.

A szereposztásból: Bánffy György
(Kossuth-, Jászai-díjas kiváló és érde-
mes mûvész), Dörner György (érde-
mes mûvész), Horváth Zsuzsa (Já-
szai-, és Déryné-díjas), és még sokan
mások. Rendezõ: Pataki András.

A darabot fordulatos cselekmény-
bonyolítás, a meghatóan finom em-
berábrázolás, és gördülékeny nyelve-
zet jellemzi, miközben cinizmusig ke-
serû iróniája könyörtelenül tart tük-
röt elénk.

Az 1920-as évek Hamupipõke me-
séje elevenedik meg elõttünk jó tün-
dérek nélkül, a királyfi sem fehér lo-
von érkezik, nem is fiatal már annyi-
ra, szegény is, de Szabó Irma minde-
nes cselédnek õ az álma.

S hogy az üvegcipõ kinek a lábára
kerül végül, derüljön ki ezen a minõ-
ségi szórakozást kínáló elõadáson!

Jegy: 2000 Ft

NOVEMBER 19-ÉN 19 ÓRAKOR
Sárdy-bérlet I. elõadása Lehár Fe-

renc: A mosoly országa – nagyope-
rett.

A szereposztásból: Csere László, Te-
remi Trixi, Benkóczi Zoltán, Egyházi
Géza, Csonka Zsuzsa, Németh Gábor.
Közremûködik a Magic Dance balett.

Bécsben megismerjük a kínai nagy-
követ, Szu Csong herceg és Lisa gróf-
nõ kibontakozó szerelmét. A történet
Kínában folytatódik, ahol az ifjú há-
zaspár boldogan él. Hamarosan kide-
rül, hogy az európai asszony számára
elviselhetetlenek a helyi szokások. Mi-
után férje elvette a neki szánt négy fe-
leséget, Lisa megalázva érzi magát,
szökni próbál. Szu Csong herceg min-
dent megpróbál, hogy visszatartsa
kedvesét, meg is fenyegeti õt. Lisa
szenvedését látva azonban visszaen-
gedi õt hazájába, Bécsbe. A bécsi
Hadfaludy gróf és Mí hercegnõ re-
ménytelen szerelme, a Fõeunuch mó-
kás egyénisége, Csang herceg szigora
és a kínai balett mozdulatai bepillan-
tást engednek egy távoli, egzotikus
ország életébe.

Jegy: 2000 Ft

NOVEMBER 21-ÉN, 19 ÓRAKOR
Szekszárd Junior Stars Big Band

koncert. Belépés díjtalan.

NOVEMBER 25-ÉN 17.30-KOR
Etka Jóga klub a II/8-as teremben.

Vendég: dr. Gonda Mária természet-
gyógyász-orvos Téma: Légzés, mozgás
szerepe a savtalanításban. Belépés díj-
talan.

NOVEMBER 26-ÁN 19 ÓRAKOR
Garay-bérlet I. elõadása. Ingmar

Bergman: Jelenetek egy házasságból.
Jegy: 2500 Ft

Figyelem! Az elõadásra félretett je-
gyeket kérjük november 19-ig a pénz-
tárban átvenni. Ellenkezõ esetben
azokat a nagy érdeklõdésre való tekin-
tettel értékesíteni fogjuk!

NOVEMBER 28-ÁN 18 ÓRAKOR
Countrytól a Musicalig! A Szekszár-

di Tücsök Zenés Színpad szórakoztató
évadzáró mûsora a színházteremben

Közremûködnek az együttes gyer-
mekcsoportjának tagjai, valamint ze-
neszeretõ barátai 

Jegy: 500 Ft, mely kapható a
színházi jegypénztárban.

NOVEMBER 29-30.
Szekszárd város önkormányzata

Babits Emlékbizottsága és a Babits Mi-

hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza tisztelettel meghívja Babits Mi-
hály születésének 125. évfordulója al-
kalmából meghirdetett Babits Mihály
Országos Versmondó Versenyre, a
Vármegyeháza dísztermében.

A rendezvény védnöke: dr. Hiller
István oktatási és kulturális miniszter.

Program, november 29.:
11 óra: köszöntõt mond Dr. Haag

Éva, Szekszárd Megyei Jogú Város al-
polgármestere

11-13 óráig és 14-15.30 óráig I. for-
duló (szabadon választott vers)

16-19 óráig II. forduló (zsûri által
megjelölt vers)

November 30.:
9 óra: koszorúzás a felújított Babits

házban
10-12 óráig Ünnepélyes eredmény-

hirdetés és gálamûsor a díjazottak
közremûködésével

13.30-15 óráig szakmai értékelés
Zsûri: Hegedûs D. Géza színmû-

vész, a zsûri elnöke, Tóth Zsuzsanna, a
Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõ-
mûvészeti Lektorátus fõosztályveze-
tõje, Kiss László, a Magyar versmon-
dók Egyesületének elnöke.

A rendezvény látogatása mindkét
napon díjtalan.

DECEMBER 2-ÁN 19 ÓRAKOR
Koncz Zsuzsa-koncert
Jegy: 2700 Ft

PANORÁMA MOZI
NAGYTEREM
November 13-19.
17.30, 20.00 Quantum csendje –

szinkronizált angol-amerikai akció-
film

November 20-26.
15.30, 17.30 Madagaszkár 2. –

szinkronizált amerikai animációs film
20.00 A tiltott királyság – feliratos

amerikai akciófilm
ART TEREM
November 13-19.
17.00, 19.00 Fél Nelson – feliratos

amerikai film
November 20-26.
17.00, 19.00 A hullám – feliratos né-

met film

MÛVÉSZETEK HÁZA
Értesítjük kedves látogatóinkat,

hogy november 10-tõl a Mûvészetek
Háza zárva tart.

Az Ifjúsági hangversenysorozat I.
elõadása, a Szekszárdi Kamarazene-
kar november 26-ai (12.30, 14.30
óra), és a november 27-ei (10.00,
12.30, 14.30 óra) hangversenyének
helyszíne a Garay gimnázium díszter-
me! Mûsoron Vivaldi: Négy évszak.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI

HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

NOVEMBER 17., HÉTFÕ
14.00 óra: Az idõskor nem betegség!
Elõadás és beszélgetés nyugdíjasoknak, nyugdíjasokkal
a testi-lelki egészségrõl: táplálkozásról, mozgásról, alvás-
ról, balesetekrõl, stb.
Elõadó: Laufer Éva egészségfejlesztõ, az ÁNTSZ munka-
társa

NOVEMBER 18., KEDD
11.00 óra: Nem! az AIDS- re
Rendhagyó óra középiskolásoknak és 7-8. osztályosok-
nak korunk rohamosan terjedõ betegségérõl
Elõadó: Laufer Éva egészségfejlesztõ, az ÁNTSZ munka-
társa

NOVEMBER 19., SZERDA
9.30 óra: Környezet és egészség – környezeti nevelés -
egészségnevelés óvodás korban
Kerekasztal beszélgetés óvodapedagógusokkal, szülõk-
kel az óvodás korúak környezeti- és egészségnevelésérõl
a táplálkozási szokások kialakításáról stb.
Környezeti nevelés az óvodában
A beszélgetést vezeti: Jantnerné Oláh Ilona óvodapeda-
gógus, a paksi Hétszínvirág tagóvoda vezetõje
Babajátszó a kicsiknek a beszélgetés ideje alatt játék-
animátorral

NOVEMBER 20., CSÜTÖRTÖK
11.00 óra: Diéta és egészséges táplálkozás
Mit kell tudni az anorexiáról?

Életmód tanácsok 13–18 éveseknek
Elõadó: Dr. László Eszter, az ÁNTSZ Szekszárd kistérsé-
gi fõorvosa
13.00 óra: Környzetettudatos vásárlói szokások és élel-
miszerbiztonság.
Mire figyeljünk vásárláskor?
Elõadó: Fellegi Krisztina élelmiszerbiztonsági felügyelõ, a
Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
munkatársa és Gaál Zoltánné, a Zöld Társ Környezetvé-
delmi Közhasznú Alapítvány munkatársa

NOVEMBER 21., PÉNTEK
13.00 és 14.00 óra: Csak egy életed van, vigyázz rá!
Baleset-megelõzési és elsõsegélynyújtó bemutató gyere-
keknek a Magyar Vöröskereszt és az Országos Mentõ-
szolgálat közremûködésével
Sebimitáció; rajzfilm a közlekedési balesetekrõl; játékos
teszt; „minitanfolyam”: lélegeztetés lélegeztetõ fantomon
Közremûködik: Molnár Mihály mentõ szakápoló
A program ideje alatt mentõautó megtekintésére is van le-
hetõség.
A programok ingyenesen látogathatók!
Osztályok, iskolai csoportok elõzetes jelentkezését vár-
juk. Tel.: 529-610
Az Egészség-hét támogatói, közremûködõi:
ÁNTSZ Szekszárd, Bonyhád, Paks Kistérségi Intézete
Benedek Elek óvoda Paks, Hétszínvirág Tagintézménye
Magyar Vöröskereszt Tolna megyei Szervezete
Országos Mentõszolgálat Szekszárdi Mentõállomása
Zöld Társ Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

Egészség-hét a Babitsban– november 17-21.



152008. november 16. KÖZLEMÉNYEK, HIRDETÉS

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Fekete László • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, aljegyzõi
titkárság, Szekszárd, Béla tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: AS-
NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ:  Futó Imre • Tördelés: Fazekas András

KÖZLEMÉNYEK

KÖZMEGHALLGATÁST TART

A NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

A Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat értesíti a lakosságot,
hogy 2008. november 26-án (szer-
dán) 18 órakor tartja 2007. évi köz-
meghallgatását az Ifjúsági Cserkész-
házban (Szekszárd, Hrabovszki u.
10.). A Szekszárdi Német Kisebbsé-
gi Önkormányzat minden érdeklõdõ
állampolgárt tisztelettel vár.

JOGI ELÕADÁS

A FÖLDJÁRADÉKRÓL

Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör vezetõsége értesíti tagjait,
hogy a nagy érdeklõdésre való tekin-
tettel november 16-án, vasárnap, 15
órától a Szent István Házban (Szek-
szárd, Rákóczi u. 69.) újra jogi té-
májú elõadást tartanak, ezúttal „A
földjáradék” címmel. Szeretettel vá-
runk minden érdeklõdõt!

CUKOR NÉLKÜL ÉDESEN:

ÉTELKÓSTOLÓ ÉS BEMUTATÓ

A Tolna Megyei Felnõtt Diabete-
sesek Egyesületének következõ
összejövetele 2008. november 25-
én 14 órakor lesz a szekszárdi Kór-
ház „Lila” épületében, a Kultúrte-
remben. Az elõadás címe: Cukor
nélkül édesen, Bessenyi Diána
dietetikus ételkóstolóval kedveske-
dik, Kovács Adrienn gyógytornász
interaktív bemutatót tart, és végül
tombola várja a vendégeket.

HORVÁTH ISTVÁN POLGÁRMESTER
November 18. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület
November 25. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
(volt 2. számú Általános Iskola) Szek-
szárd, Zrínyi u. 78
JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
November 18. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. emelet 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
November 25. (kedd) 16-18 óráig
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fő-
iskolai Kar Gyakorló 
Iskolája
Szekszárd, Rákóczi u. 1.
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 
14-15 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap első csütörtöke 17-18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-
középiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő, IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 
16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület
A hónap első szerdáján 
17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   
A hónap második hétfőjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület
A hónap első és harmadik keddjén 16-
17 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület
November 11.  (kedd) 17-18 óráig
5. Sz. Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület
November 3. (hétfő) 17-18 óráig
November 17. (hétfő) 17-18 óráig
5. Számú Általános Iskola
FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 
17-18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap harmadik csütörtökén 16.30-
18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első keddjén 
16.30-17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap utolsó keddjén 
17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és harmadik keddjén 16-
18 óráig
Szent István-Ház, Szekszárd, 
Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó péntekén 
15-16 óráig
5. Számú Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA

képviselő
A hónap harmadik hétfőjén 
17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik keddjén 
17-18 óráig
Bejelentkezés: 30/2470-750
polgármesteri hivatal fsz. 4.
ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második szerdáján 
17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
NOVEMBERI FOGADÓÓRÁJA




