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A baj nem jár egyedül. Ha nem
lenne még elég az előttünk álló
recesszió, most az orosz-ukrán
gázvita hatását is húsbavágóan
érezhetjük.

Nem indult jól a 2009-es év, annyi
szent. Az immár hazánkba is begyûrû-
zõ gazdasági válság jeleként a belga tu-

lajdonú Van de Velde cégcsoport
menedzsmentje bejelentette a szek-
szárdi gyár bezárásának szándékát. A
luxus fehérnemûket gyártó, közel 350
fõt foglalkoztató – amúgy nyereséges
– üzem megmentéséért most a cég- és
a városvezetés közösen lobbizik.

A keleti szomszédunknál kedden el-
zárt gázcsapok hatásait hazánkban

eddig csak a nagyfogyasztók érzékel-
ték. A megyében ugyan volt rá példa,
Szekszárdon egyetlen nagy gázfel-
használójának sem kellett leállnia, így
a távfûtést szolgáltató Alfa Nova Kft.
fûtõmûjének sem. Reméljük, mindez
az elõttünk álló további fagyos napok-
ban sem változik. 

Írásaink a 3. oldalon.

Fagyos idõk jönnek
Nagy hideg, gazdasági válság és gázhiány nehezíti az új év elsõ heteit

Varrónõk dolgoznak a Van de Velde szekszárdi üzemében. Kérdés, meddig tehetik még

Félidõben címmel
lakossági fórum
lesz a Babitsban

Szekszárd Megyei Jogú Város önkor-
mányzata nevében Horváth István
polgármester tisztelettel meghívja a
városlakókat január 20-án, kedden, 18
órára a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
tánctermében rendezendõ, Félidõben
- Szekszárd a tények tükrében címû la-
kossági fórumra.

A fórum résztvevõi tájékoztatót
hallhatnak a 2007/2008-as év gazda-
sági eredményeirõl, valamint a város
intézményeinél, az önkormányzati
cégeknél és a polgármesteri hivatal-
ban végbement a racionalizálási fo-
lyamatokról, illetve megismerhetik a
2009/2010-ben induló beruházáso-
kat, fejlesztéseket. Minden érdeklõ-
dõt szeretettel várnak!

Családi történet
a Blaskó fivérekkel
Január 12-én, hétfõn, este 18 órától a
Babits Mihály Mûvelõdési Házban foly-
tatódik a Léleképítõ. A sorozat vendé-
gei ezúttal a Blaskó testvérek, a képzõ-
mûvész János, valamint a színész Péter
és Balázs. Ritka eset, amikor a három
testvér együtt áll (ül) a hallgatóság elé.
A Blaskó fivérekkel a házigazda dr.
Tóth Csaba Attila beszélget.

KITART A HIDEG. Az elõrejelzések szerint a Dél-Dunántúlon nem-
csak a január, de a február is tartósan hideg marad. A fagy szorí-
tásának enyhülésre márciusig várnunk kell.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény
10.§ (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális
és Gyámhivatala hivatalvezetõ-
helyettesi munkakör betöltésére.

A köztisztviselõi jogviszony idõtar-
tama: határozatlan idejû köztisztvise-
lõi jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtarta-
ma: a vezetõi megbízás határozatlan
idõre szól.

A munkavégzés helye: Szek-
szárd Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 1.

Ellátandó feladatok: a Szociális és
Gyámhivatal hivatalvezetõ helyettese-
ként a gyámhivatali feladatok szerve-
zése, felügyelete, egyes tevékenységi
körök intézése.

Jogállás, illetmény, juttatások: a
jogállásra, az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tör-
vény, a Polgármesteri Hivatal köztiszt-
viselõi számára biztosított juttatások-
ról és támogatásokról szóló
19/2001.(X.2.) szekszárdi ör., vala-
mint a Közszolgálati Szabályzat ren-
delkezései irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság
- Cselekvõképesség
- Büntetlen elõélet
- Állam és jogtudományi egyetemi

végzettség 
- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás le-

folytatására vonatkozó nyilatkozat

- Jogi vagy közigazgatási szakvizsga
Próbaidõ: hat hónap.
A pályázat elbírálásánál elõnyt

jelent: vezetõi és gyámügyi gyakorlat
A pályázathoz csatolandó iratok:
- Szakmai önéletrajz
- A munkakör betöltésével kapcso-

latos szakmai, vezetõi elképzelések
- Három hónapnál nem régebbi er-

kölcsi bizonyítvány
- A pályázati feltételként elõírt isko-

lai végzettséget, szakképzettséget,
szakvizsgát igazoló okiratok másolata

- A 2007. évi CLII. Törvény alapján
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség vállalására vonatkozó nyilatkozat

- A Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján össze-
férhetetlenségi nyilatkozat

- Szakmai, vezetõi gyakorlatot iga-
zoló hivatalos igazolás

A munkakör betöltésének idõ-
pontja: A pályázat elbírálását követõ-
en azonnal.

A pályázat benyújtásának idõ-
pontja: A Belügyi Közlönyben törté-
nõ megjelenést követõ 10. nap.

A pályázati kiírással kapcsolatos to-
vábbi információt Amreinné dr. Gál
Klaudia aljegyzõ nyújt. (Tel.: 06-74-
504-120)

A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak Szekszárd
Megyei Jogú Város aljegyzõje címéré-
re történõ megküldésével (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.) Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a munkakör megne-
vezését: szociális és gyámhivatal hiva-
talvezetõ helyettes.

A pályázat elbírálásának rendje: a
döntésre az érvényesen pályázók sze-
mélyes meghallgatása után, a polgár-
mester egyetértésével kerül sor.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2009. január 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény
10.§ (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Gazdasági,
Közoktatási és Informatikai Igaz-
gatóság igazgatóságvezetõi mun-
kakör betöltésére.

A köztisztviselõi jogviszony idõtar-
tama: határozatlan idejû köztisztviselõi
jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidõ

A vezetõi megbízás idõtartama:
a vezetõi megbízás határozatlan idõre
szól

A munkavégzés helye: Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ellátandó feladatok: gazdálkodási
szakmai feladatok ellátása a vonatkozó
jogszabályok, hivatali belsõ szabályza-
tok és testületi döntések szakmai elõ-
készítése, az önkormányzati gazdálko-
dás koordinálása és könyvelési feladat-
ellátásának irányítása a polgármesteri
hivatal, az önkormányzati fenntartású
intézmények, gazdasági társaságok és a
kisebbségi önkormányzatok vonatko-
zásában.

A munkakörhöz tartozó fõbb te-
vékenységi körök: a Polgármesteri
Hivatal ügyrendjében a Gazdasági,
Közoktatási és Informatikai Igazgató-
ság vezetõje részére meghatározott te-
vékenység.

Jogállás, illetmény, juttatások: A
jogállásra, az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény, a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselõi
számára biztosított juttatásokról és tá-
mogatásokról szóló 19/2001.(X.2.)
szekszárdi ör., valamint a Közszolgálati
Szabályzat rendelkezései irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság
- Cselekvõképesség
- Büntetlen elõélet
- Egyetemi vagy fõiskolai szintû felsõ-

oktatásban szerzett pénzügyi, számvi-
teli, illetve közgazdaságtudományi
szakképesítés

- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás le-
folytatására vonatkozó nyilatkozat

Próbaidõ: hat hónap
A pályázat elbírálásánál elõnyt

jelent:
- felhasználói szintû számviteli vagy

pénzügyi szoftverismeret
- szakmai, vezetõi gyakorlat, költség-

vetési gazdálkodási gyakorlat
- közigazgatási szakvizsga
A pályázathoz csatolandó iratok:
- Szakmai önéletrajz
- A munkakör betöltésével kapcsola-

tos szakmai, vezetõi elképzelések
- Három hónapnál nem régebbi er-

kölcsi bizonyítvány
- A pályázati feltételként elõírt iskolai

végzettséget, szakképzettséget, szak-
vizsgát igazoló okiratok másolata

- A 2007. évi CLII. Törvény alapján a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalására vonatkozó nyilatkozat

- A Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján össze-
férhetetlenségi nyilatkozat

- Szakmai, vezetõi gyakorlatot igazo-
ló hivatalos igazolás

A munkakör betöltésének idõ-
pontja: A pályázat elbírálását követõ-
en azonnal.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: A Belügyi Közlönyben történõ
megjelenést követõ 10. nap.

A pályázati kiírással kapcsolatos to-
vábbi információt Amreinné dr. Gál
Klaudia aljegyzõ nyújt. (Tel.: 06-74-504-
120)

A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak Szekszárd
Megyei Jogú Város aljegyzõje címérére
történõ megküldésével. (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.) Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a munkakör megneve-
zését: igazgatóság vezetõ.

A pályázat elbírálásának rendje:
a döntésre az érvényesen pályázók sze-
mélyes meghallgatása után, a polgár-
mester egyetértésével kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje:
2009. január 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Nemzetõrség Országos
Szövetségének Katonai Hagyomány-
õrzõ Tagozata, a Honvéd Hagyo-
mányõrzõ Egyesület Szekszárdi
Szervezete és a II Világháború Hõsi
Halottaiért és Áldozataiért Egyesület
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza közremûködésé-
vel koszorúzással egybekötött ke-
gyeleti megemlékezést tart a Doni
áttörés 66. évfordulója alkalmá-
ból.
Ideje: Január 12. (hétfõ), 10.30 óra
Helye: Szent István tér, II. világhábo-
rús emlékmû
Program:

10.28 A Díszõrség felállása - nemzet-
õrök, huszárok, diákok
10.30 A Magyar Honvédség Felhívó
jele harsonán
Himnusz 
10.33 Megemlékezõ beszéd: Hor-
váth István, Szekszárd város polgár-
mestere
10.38 Doni ének - Nagy Mónika
10.42 Erkel Ferenc: Bánk Bán, részlet
10.45 Egyházi áldás
10.55 Koszorúk, virágok elhelyezé-
se az emlékmûnél
11.05 Szózat
11.08 A Magyar Honvédség Takaro-
dó jele harsonán - elvonulás

A Doni áttörés évfordulójára emlékeznek
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A közösségért végzett
munkájáért tüntették ki

n A Magyar Képzõmûvészeti és
Iparmûvészeti Társaságok Szövet-
sége Simsay Ildikó-díjjal tüntette ki
Baky Péter festõmûvészt, a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza igazgatóhelyettesét a
közösségért végzett kiemelkedõ és
példamutató munkásságáért. A dí-
jat december 19-én adták át a bu-
dapesti Nádor Szállóban.

Érdekképviseleti vezetõkkel
erõsített a Kerekasztal

n A Kerekasztal megújult vezetõsé-
ge azzal kezdte az új évet, hogy
megszervezte mûködési rendszerét
és belsõ, támogató hálózatát. De-
mokratizálta és ezzel megerõsítette
önmagát az ágazati, szakmai ér-
dekképviseletet ellátó szervezetek
vezetõivel, valamint a Civil Szerve-
zetek Közösségével (CSZK). Kijelöl-
te a vezetõségi ülések rendjét (min-
den hónap elsõ hétfõje), és az el-
múlt évi események, eredmények
és kudarcok ismeretében elkészítet-
te 2009. évi munkatervét.

HÍRSÁV

A megrendelések visszaesése
miatt szekszárdi üzemének bezá-
rását tervezi a belga Van de
Velde cégcsoport. A tulajdonos
keddi szándékbejelentéséről
szerdán sajtótájékoztatón szá-
molt be a szekszárdi Van de
Velde Kft. ügyvezető igazgatója.

T. F. - F. L.

Márka István tájékoztatása szerint a fe-
hérnemûgyártással foglalkozó cégcso-
port csökkenti termelési kapacitását,
és bár ezt máshol is megtehetné, Ma-
gyarország mellett döntött. A tulajdo-
nosok ezt azzal indokolták, hogy a ma-
gyar cégnél nincsen fejlesztés, a terme-
lés pedig háromszor olyan drága, mint
a tunéziai gyárban.

Az ügyvezetõ szólt arról, hogy az
üzem bezárása esetén a belga anya-
cég segíti az itt dolgozó 345 ember
egy részének elhelyezkedését, eset-
leg munkát ajánl számukra leányvál-
lalatainál. Márka István közölte: a
csoportos létszámleépítés szándékát
ugyan bejelentette a szekszárdi
munkaügyi kirendeltségnek, de a tu-
lajdonosok hajlandóak jutányos
áron eladni az üzemet annak a be-
fektetõnek, aki hosszú távon vállalja,
hogy mûködteti. Az üzem eszközér-

téke 500-600 millió forint, a kft.
készpénz- és követelésállománya en-
nél magasabb.

A döntés hátterérõl szólva el-
mondta: a gyártási költség Magyaror-
szágon egyértelmûen a magas adó-
terhelés miatt nagy. Bár a Van de
Velde barcelonai üzemében maga-
sabbak a bérek, mégsem azt építik le,
miután ott fejlesztéseket is végez-
nek. Éveken át eredménytelenül pró-
báltak egy ruhaipari mérnökökbõl
álló fejlesztõ csoportot Szekszárdra
hozni, pedig 500 ezer forintos kezdõ
fizetést ajánlottak.

Horváth István, Szekszárd polgár-
mestere a sajtótájékoztatón közölte:
igyekszik meggyõzni a tulajdonoso-
kat arról, hogy megéri megtartani a
magyar üzemet. A város ennek érde-
kében hajlandó lemondani a cégtõl
származó helyi adóról, amely 2008-
ban körülbelül 20 millió forint volt.
A városvezetõ hangsúlyozta: segíte-
nek új partnerek, lehetséges befekte-
tõk felkutatásában, s ha a tárgyalások
nem vezetnek eredményre, igyekez-
nek közremûködni a dolgozók elhe-
lyezkedésében.

Információnk szerint lapzártánk-
kal egyidõben már lehetséges befek-
tetõkkel tárgyalt a menedzsment és
a városvezetés.

Háromszázötven munkahely a tét
A város és a cégvezetés összefog a szekszárdi Van de Velde Kft. megmentéséért

Márka István ügyvezetõ igazgató (balról) és Horváth István polgár-
mester közösen tájékoztatta a sajtót a kialakult helyzetrõl

Az orosz-ukrán vita miatt kedd
óta nem érkezik gáz keleti szom-
szédunktól. A válság miatt ideha-
za az energiahordozó legnagyobb
felhasználóinál korlátozást vezet-
tek be, amely érinti az erőműve-
ket, fűtőműveket és a nagyobb
termelő üzemeket is.

Sz. Á. - F. L.

A megyeszékhely
több mint öt és
fél ezer lakását fû-
tõ Alfa Nova Kft.
óránként 3500
köbméter gázt
használ fel a me-
legvíz elõállításá-
ra. Ezzel a meny-

nyiséggel elvileg könnyedén be lehet
kerülni az elsõ körben korlátozottak
listájára, ám mégsem ez történt. Mint
azt Balog János területi igazgatótól
megtudtuk, egyrészt a gázfelhasználás
cégen belül két részre osztódik, más-
részt az Alfa Nova Kft. nem szerzõdött
a gázszolgáltatóval, így nem is érvényes

rá a szerzõdésben szereplõ korlátozá-
si kitétel.

– Értesítést kaptunk róla, hogy az
ellátásunk zavartalan lesz – mondta
Balog János. – A szekszárdi fûtõmû
egyébként alkalmas az olajtüzelésre
is, azaz, pakurával is tudunk hõt ter-
melni, ha mégsem lenne elegendõ
földgáz. A biztonság kedvéért olajat is
rendeltünk, így nem lehet gond.

Arra a kérdésre, hogy az esetle-
ges átállás miatt keletkezõ költsé-
gek miként érintik a lakosságot, Ba-
log János területi igazgató hangsú-
lyozta: a város közgyûlése által jóvá-
hagyott hõdíj minden körülmé-
nyek között érvényes, vagyis a
többletköltségek az Alfa Nova Kft.-t
terhelik, nem a szekszárdi távfûtött
lakásokban élõket.

Nem kerül veszélybe a távfûtés
Az Alfa Nova gázellátása zavartalan, de olajat is rendeltek

Nyereséges a szekszárdi üzem
A Van de Velde Kft. 1992 óta mûködik Szekszárdon. Kizárólag luxus nõi fe-
hérnemûket gyárt, évente körülbelül egymillió darabot. A termék kiskereske-
delmi átlagára 100 euró körül mozog. A cég 2008-ban nettó 1,3 milliárdos
nettó árbevételt ért el. A korábbinál mintegy 30 százalékkal magasabb nyere-
ség miatt a dolgozóknak 13. havi bért is fizethettek.

A gázcsapok elzárása nem érinti a szekszárdi távfûtést

Balog János
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„Végül is önmagunk ellenségei vagyunk”
Dr. Csaba László: A hurráoptimizmust fölváltotta a hurrápesszimizmus

A korábbi időszak hurráoptimiz-
musát most egy hurrápesszimiz-
mus váltotta fel – kezdte mon-
dandóját dr. Csaba László köz-
gazdász-professzor a Szekszárdi
Vállalkozó Szalon záró rendezvé-
nyén, amelyen a felkért előadó
az ősszel kirobbant nemzetközi
pénzügyi válság hazánkra kivetít-
hető hatásait vette számba.

Bálint György

Dr. Csaba László leszögezte: a magyar
gazdaság viszonylagos elmaradottságá-
ból adódó elõnyöket ezúttal élvezi, no-
ha az elemzõk rémképeket festve egy-
másra licitálnak a negatív számokkal.

– Nálunk nincsenek azok a pénzügyi
újítások, amelyek most Amerikában
bedõltek. Nem olyan fejlett a tõzsdei
szektor, mint az Egyesült Államokban.
A világválság, amely sok tekintetben el-
tér a korábbiaktól, direkt módon nem
érint bennünket, bármennyire is nyi-
tott gazdaság a miénk – hallhattuk a
mostanság nem megszokott tónusú és
tartalmú felvezetõben. Persze e sorok
írója fejében is rögtön fölvetõdött: a né-
met recesszió nem érintené a legfõkép-
pen oda exportáló és onnét importáló
magyar gazdaságot. Nos Csaba szerint
nem, mert a magasabb feldolgozottsági
fokú termékkel, gépekkel, berendezé-
sekkel vagyunk jelen, ezeken a piacon
pedig nem várható visszaesés. Mint
ahogy a szolgáltató szektor egészében
sem várható dekonjuktúra, s a budapes-
ti Közép-európai Egyetem (CEU) okta-
tója szerint a munkaerõpiacon sem kö-

vetkezik be újabb negatív robbanás,
mint azt prognosztizálják. Persze a ló
túlsó oldalára se essünk át!

A kamarára oda
kellett volna figyelni

– A helyzet persze alapvetõen
rossz, hiszen 2006-tól napjainkig
mintegy 250 ezer munkahely szûnt,
illetve szûnik meg. Ez azt jelenti, hogy
a magunk nulla szintre hozásához kell
negyedmillió munkahelyet teremteni
2010 és 2013 között, ami nem éppen
egy triviális feladat. A hurráoptimiz-
mus idõszaka persze egymillió új
munkahelyet ígért! A 2009-es év való-
jában a sok negatívummal terhelt ta-
valyi esztendõ meghosszabbítása lesz.
A fellendülés nem kezdõdik el, de
nem lesz jelentõs visszaesés. Az inflá-
ció, a költségvetési hiány ugyan csök-
kenni fog, az államadósság azonban
nõ. A foglalkoztatás mintegy 50-70
ezer fõvel csökken, mindez egy nö-

vekvõ munkanélküliségi rátát jelent,
ami nem csupán a magyar gazdaság,
de a társadalomnak is komplex gond-
ja. Azt a félszázalékos növekedést, ami
jó esetben lehet, szinte kivétel nélkül
a multinacionális cégek érik el. A ha-
zai tulajdonú mikro- és kisvállalkozá-
soknak továbbra is meglehetõsen sa-
nyarú a helyzete. Akármennyi pénzt
is csoportosít át a kormány bármelyik
ágazatra, vagy munkahelyteremtésre,
ha nincs piac, akkor senki sem fog új
munkatársakat foglalkoztatni, hiszen
a saját jövõjét, egzisztenciáját senki
sem teszi kockára. Súlyos gond, újabb
évtizedes kihívás a magyar gazdaság
számára, amely még akkor is velünk
marad, amikor már rég túl leszünk a
pénzügyi megrázkódtatáson.

– Hogyan látja a gazdasági érdek-
képviseletek javaslatait, a FIDESZ-
MPSZ munkát terhelõ jelentõs adó-
csökkentési javaslatait, amit a kor-
mány nem vállalt fel?

– A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara nyáron a versenyképességi és az
adó-kerekasztallal fogalmazott meg
olyan reformokat, amelyek már rövid-
távon is jelentõs elõnyökkel kecsegtet-
hetnének, ha meghallgatásra találnak.
A közterhek rendszerének egyszerûsí-
tését, azok csökkenését, a bürokrácia
leépítését célozta, amely intézkedések
a kis- és mikrovállalkozások életképes-
ségét segítették volna. Kidolgozott,
elõrelátó, a következményekkel szá-
moló komoly javaslatok voltak ezek.
Szükség lenne arra is, hogy végre elkez-
dõdjön a gazdaságban alulról indulva

egy tisztulási folyamat: a tisztességes
gazdálkodás általánossá válásához egy
értékrendbeli megalapozás is kell, ami
a jogállamiságot is érinti. Rejtõ Jenõ jut
eszembe, aki azt mondta: minden po-
fon mellé mégsem lehet rendõrt állíta-
ni. E tekintetben a helyzet, minden ta-
pasztalat, felmérés szerint radikálisan
romlott az elmúlt tíz évben is.

„Hazádnak használj!”
– Azt mondta, mindezek ellenére bí-
zik a 2010-ben elinduló gazdasági
növekedésben.

– Igen, de ez még nem olyan lesz,
ami az emberek jelentõs részének
gondjain alapvetõen segít. Ahhoz a
csak jogszabályalkotásokkal nem meg-
oldható, bonyolultabb kérdéseket is
meg kellene tudni oldani. 

– Például?
– A nagy ellátórendszerek átalakítá-

sában egy évnél tovább nem tartó tár-
sadalmi párbeszédben egységre kelle-
ne jutni a kormánynak és az érdekkép-
viseleteknek, ne egy-egy csoport par-
tizánakciójával kelljen a továbbiakban
szembesülnie az embereknek, mert
reform címszó alatt plasztikusan szól-
va valami ilyesmi történt. A bennün-
ket elkerülõ térségbeli országok ezen
a területen elõztek minket. Változtak a
kormányok, változtak az ideológiák,
változott a nemzetközi helyzet, de a
már említett bonyolultabb kérdések-
ben hozott legalább középtávú elkép-
zelések „a hazádnak használj!” jegyé-
ben nem változtak. Na ezt kellene mi-
hamarabb átvenni tõlük!
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Csaba László bízik a 2010-ben el-
induló gazdasági növekedésben

Útrendezés a szurdikokban
Ismét lesz Szekszárd Város Bora – évadnyitó ülés a Gazdasági Bizottságnál

A 2009-es év fontos beruházása
valósulhat meg, ha a történelmi
borvidék tanya- és birtoktulajdo-
nosai megragadják a lehetősé-
get, és összefognak.

B. Gy.

A szurdikok, hegyi utak közlekedési,
vízelvezetési, talaj-, illetve tájvédelmi
szempontú rendbehozatalára most
megnyílottak az állami és az uniós for-
rások. Egy-egy útszakasz finanszírozá-
sának hetven százalékára lesz támoga-
tás, lehívható pénz. A maradék har-
minc marad a rendbehozatal szem-
pontjából érdekelt gazdáké, illetve a te-
lepülési önkormányzatoké.

Tegyük fel: egy útszakasz bekerülé-
si költsége tízmillió, akkor hármon
kell megosztoznia az azon ingatlannal
bíró tulajdonosoknak – ha többen

vannak, viszonylag kedvezõ a helyzet
– és a nehéz helyzet ellenére is erre a
célra forrásokkal rendelkezõ önkor-
mányzatoknak, amelyeknek módjuk-
ban áll e program keretében az esõzé-
sek idején problémákat okozó terüle-

teken a helyzet rendezésére.
A felmérések szerint még a szûkeb-

ben vett történelmi borvidéken mint-
egy egy 15 km út van vissza. Ekkora
szakaszon lehet, illetve kell megoldani
az utak rendbehozatalát az említett

hármas szerepvállalással. Az óra ápri-
listól ketyeg, nyilván azok kerülhet-
nek helyzeti elõnybe, akik tudják, mit
akarnak, képesek megszervezni ma-
gukat, és az egyéni önerõ is meglesz.

Ebben a mozgósításban, a részletek-
ben való konszenzusra jutásban rop-
pant fontos a hegyközség, a borvidék
és a helyi borászok céhének vélemé-
nye, javaslata, így a város gazdasági bi-
zottságának évadnyitó ülésén az elnök
Kõvári László invitálására az említett
szervezetek képviselõi meg is jelentek.

A kötetlen beszélgetés során a felek
megállapodtak, hogy ismét lesz Szek-
szárd Város Bora, ám hogy ennek a ki-
választása miként történjen, azt nem
a bizottság kívánja eldönteni – hang-
súlyozta Kõvári László elnök. Javasla-
tokat várnak a borászoktól, illetve
szervezeteiktõl, hogy a februári köz-
gyûlésre elõkészíthessék a döntést.

Összefogással több szekszárdi szurdikban javulhat az utak állapota
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■ Közel száz méhész és családtagjaik
gyûltek össze az ország több pontjáról
csendes demonstrációra hétfõn a Bé-
la király téren, a Tolna Megyei Bíróság
épülete elõtt: kezükben méhbábuk-
kal, gyászszalaggal átkötött mézesüve-
gekkel és transzparensekkel tiltakoz-
tak a két és fél éve indított bírósági
perük elhúzódása miatt. 

2006. június 25-én olyan tragédia
érte a Paks és Németkér környéki
méhészeket, amilyenre az országban
még nem volt példa. A rendõrségi
vizsgálat megállapította, egy paksi
mezõgazdasági kft. feltehetõen tiltott
anyaggal és szabálytalanul végzett
növényvédelmi permetezést. Ennek
következtében 25 négyzetkilométe-
res területen ötven méhész 2200
méhcsaládja (egy családhoz 50-60
ezer méh tartozik) pusztult el. A kár
meghaladta a százmillió forintot. A
károsultak közül még azon a nyáron

21 méhész kezdeményezett bírósági
eljárást. Eddig még elsõ fokon sem
született ítélet, sõt, mint azt a méhé-
szek mondták, egy évvel ezelõtt el-
hunyt az eljárásban közremûködõ
igazságügyi szakértõ, aki helyett – tu-
domásuk szerint – azóta sem jelöltek

ki újat. Nagyernyei Attila, a Tolna Me-
gyei Méhészeti Egyesület elnöke úgy
fogalmazott, hogy a két és fél év alatt
nem, vagy csak részben tudták pótol-
ni a méheket, így a károsultaknak
nem volt bevételük, családjaikkal
egyetemben egyre rosszabb anyagi
helyzetbe kerültek.

A demonstráció végén Nagyer-
nyei Attila dr. Budai Gyulával, a
MAGOSZ szövetségi igazgatójával és
Bross Péterrel, az Országos Méhésze-
ti Egyesület elnökével együtt petíci-
ót nyújtott át dr. Soós Miklósnak. A
megyei bíróság elnöke válaszában
közölte: a bíróság már két hónapja új
igazságügyi növényvédelmi és mé-
hész szakértõt rendelt ki. Hozzátette,
hogy az említett intervallumban a
méhészek kérésére egy ideig szüne-
telt az eljárás. Dr. Soós Miklós jogkö-
rénél fogva a perben soron kívüli el-
járást rendelt el. V.H.M.

Nemcsak a méhek, az ügyük is pihen
A megyei bíróság elõtt demonstráltak a kárvallott méhészek

A bíróság elõtt demonstráltak

A jövőben 163 dolgozó helyett
149 látja el a feladatokat a pol-
gármesteri hivatalban. A kény-
szer szülte változtatást három
hónapos előkészítő munka után 
a szekszárdi közgyűlés december
19-ei ülésén véglegesítette. 
Ez a folyamat nem előzmények
nélküli.

F. L.

A szekszárdi városvezetés 2006-ban
megkezdett – a kormányzati megszo-
rítások kikényszerítette – racionalizá-
lási folyamata a városi cégek és intéz-
mények után az elmúlt év végén érte
el a hivatalt. Az önkormányzat kényte-
len volt saját háza táján is összébb húz-
ni a nadrágszíjat, hiszen a 2009-es év-
ben 200 millió forinttal kevesebb nor-
matív támogatást kap az államtól, mi-
közben gyermekellátási területen a tör-
vényi elõírás következtében pluszfel-
adatok jelentkeznek, ami 50 millió fo-
rint többletkiadással jár. A negyedmil-
liárdos hiányt csak szigorú gazdálko-
dás mellett lehet túlélni, ezért kénysze-
rült az önkormányzat a hivatal létszám-
leépítéssel járó szervezeti átalakítására.
A mûködési kiadások nem lehetnek
magasabbak a bevételeknél, különben
az elõzõ ciklusban bevett eszközként
alkalmazott ingatlan-értékesítéshez
kellett volna folyamodniuk. Ez nem vál-
lalható, hiszen nem lehet cél az önkor-
mányzati vagyon felélése.

Az elõkészítés során felkérték a

2004-ben a teljes önkor-
mányzati struktúrát át-
világító céget, hogy az
akkor érdemi változás
nélkül maradt szervezet
átalakítására tegyenek
szakértõi javaslatot. A
cég a négy évvel ezelõt-
ti eredmény alapján, de
a közben bekövetkezett
jogszabályi és egyéb vál-
tozásokat, illetve a helyi
sajátosságokat figyelembe véve aktua-
lizálta az akkori javaslatát, s ezután in-
dultak meg a három hónapig tartó
tárgyalások. A közgyûlés asztalára de-
cemberben egy többször is átdolgo-
zott változat került, mivel a szakértõk
kezdetben az elfogadottnál sokkal
drasztikusabb létszámleépítést java-
soltak...

A módosítások értelmében a hiva-
tal szervezeti felépítése alapjaiban vál-
tozott meg. A korábbi hét irodával
szemben 2009-tõl három igazgatóság,
valamint a Szociális és Gyámhivatal
látja el az ügyintézést, így több párhu-
zamos feladatkör is megszûnik. Mind-
ezek eredményeként – többek között
a magasabb vezetõi szintek számának
csökkenésével együtt – 2010-tõl több
mint 50 millió forintot tud megtakarí-
tani az önkormányzat.

Hogy mindezt miért karácsony
elõtt? Dr. Haag Éva alpolgármester
szerint a döntést mielõbb meg kellett
hozni, hiszen februárra költségvetést
kell készítenie az önkormányzatnak,

ehhez pedig szükséges a pontos lét-
számkeretek ismerete.

– Nem tehettük meg 163 emberrel,
hogy karácsonykor bizonytalanság-
ban tartsuk – mondja az alpolgármes-
ter. – Felajánlottuk annak a 14 dolgo-
zónak, akinek megszûnt a munkavi-
szonya, hogy segítünk az újbóli elhe-
lyezkedésben. Nehéz, fájdalommal já-
ró döntést kellett meghoznunk, mi-
ként korábban az intézményeinknél
és a városi cégeknél is. Csak így érhet-
tük el, hogy az elmúlt két évben a mû-
ködési bevételek fedezték a kiadáso-
kat, amire korábban nem volt példa.

Az alpolgármester hangsúlyozta: az
önkormányzat döntését a racionalizá-
lás kényszerûsége indukálta. A döntés
elõkészítése, meghozatala és végre-
hajtása során mindvégig megalapo-
zottan és jogszerûen jártak el.

A szakszervezet – melynek négy ve-
zetõjét is érintette a döntés – kifogás-
sal élt a határozat ellen. A sikertelen
egyeztetés után mindkét fél a munka-
ügyi bírósághoz fordul jogorvoslatért.

Szükségszerû racionalizálás
a polgármesteri hivatalban

Könyvvel
köszöntötték
a történészt

Több szempontból is szekszárdi vonat-
kozású eseményre került sor decem-
ber 18-án Budapesten. Az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetem tanári klubjá-
ban a 65 éves Tóth Zoltán történészt,
történeti szociológust köszöntötték ba-
rátai, pályatársai és tanítványai. A pro-
fesszor az 1970-1980-as évek nagy ré-
szében Szekszárd társadalmát kutatta.  

Az 1970-es évek elsõ felében a vá-
ros szociológiai felmérését vezette,
majd a város dualizmus kori társadal-
mát kutatta, a magyar történelemtu-
dományban mérföldkõnek számító
módszertani újítással. E kutatás ered-
ményeként született tucatnyi tanul-
mányában Tóth Zoltán a kibontakozó
kapitalizmus városunk társadalmára
gyakorolt hatását vizsgálta, kitüntetet-
ten kezelve a polgárosodás folyamatá-
nak elemzését, valamint a tárgyi kul-
túra változásának bemutatását. Mind-
ezek összegzését olvashatjuk Tóth
1989-ben megjelent: Szekszárd társa-
dalma a századfordulón, Történeti ré-
tegzõdés és társadalmi átrétegzõdés a
polgári átalakulásban c. könyvében.

A szervezõk stílszerûen szekszárdi
vörösborral köszöntötték az ünnepel-
tet. A közel százfõs vendégsereg elõtt
került sor a Tóth Zoltán tiszteletére ösz-
szeállított vaskos kötet átadására és be-
mutatására is, amelyben társadalomtör-
téneti, történeti szociológiai, demográ-
fiai, illetve néprajzi tanulmányok olvas-
hatók. A Parasztok és polgárok, Tanul-
mányok Tóth Zoltán 65. születésnapjá-
ra c. kötet megjelenését Szekszárd ön-
kormányzata is támogatta. Cs. E.
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Ha számba vesszük, hogy mely
sportág fejlődött önmagához ké-
pest a legnagyobbat a szekszárdi
palettán az elmúlt egy évtized-
ben, akkor erre a címre a Ge-
menc Judo Klub pályázhatna leg-
nagyobb eséllyel.

Bálint György

A növekedési, fejlõdési korszak évrõl
évre tetten érhetõ volt a versenyzõk-
nek egyre jobb körülményeket terem-
tõ Tartsay utcai „bázison”. Nemcsak so-
kan vannak – több mint félszáz igazolt
versenyzõ –, s nemcsak egy-két diák-
korosztályú, esetleg serdülõ bajnoka
van a klubnak, akik az adott évben
csúcsra értek, de egyfajta perspektíva
bontakozott ki a szakosztály gyermek,
diák, serdülõ és alkalmasint ifi és juni-
or korcsoportú versenyzõi elõtt.

– A diák A, B, C, a serdülõ, ifi, juni-
or B korcsoportok mindegyikében
volt bajnokunk, vagy érmesünk, így
amióta átvettem a klub irányítását, va-
lóban a legeredményesebb évet zár-
tuk – mondta különösebb dicsekvési
szándék nélkül a szakmai munkát is
összehangoló sportvezetõ, Szepesi Jó-
zsef. A vezetõedzõ olyannyira szereti
sportágát, hogy fejébe vette: hosz-
szabb kihagyás után újra tatamira lép
egy veterán kontinens-, vagy világbaj-
nokságon. Ennek okán még a fogyó-
kúrára is ráveszi magát, akirõl fizimis-
kája, fiatalossága, robbanékonysága
okán aligha gondoltuk, hogy már az
55-60 év közötti korosztály viadalára
kell elküldenie a nevezését.

Jövõbe vágó
szemléleti kérdések

Szepesit persze legkevésbé ez fog-
lalkoztatja most. Nem látszik rajta, de
ott motoszkál minden nap a fejében
néhány hete: vajon kompromisz-
szumra jut-e azokkal a gyerekekkel,
pontosabban a szüleikkel, akikkel
már a december 24én kezdõdõ ala-
pozó edzõtáborral kapcsolatosan né-
zeteltérésbe került. A tréner – mint
már korábban e sorok írójának nyi-

latkozta – akkor dõlhetne hátra, ha
tovább tudná vinni azt a folyamatot,
amit elkezdett, amivel a modern kor-
ban is meg tudná idézni a hõskorsza-
kot. Ami egyet jelent azzal, hogy a fél
tucat országosan kiemelkedõ gye-
rekbõl egészen a junior korig dolgoz-
va bajnokokat, helyezetteket, váloga-
tottakat farag. Az érintetteknek is ez
lenne a jól felfogott érdeke, de a kér-
dés: tesznek-e többet ezért az eddigi
edzésmunkájuk mennyiségi és mi-
nõségi növelésével. Ilyen szempont-
ból a Gemenc Judo Klubban elkez-
dõdött az új idõszámítás: a vezetõ-
edzõ még január 5-ig sem adott gon-
dolkodási idõt.

– Ezután egyértelmûen több kell az
eredményességhez, a tehetség mellé
nem elég a rendszeres edzésre járás.
Fel kell vállalni a szombati tréninget
is, az eddigi négy helyet legalább ötöt
edzeni. Hamarosan bõvebb válogatott
kerethirdetés lesz a különbözõ kor-
csoportokban. Akár hat versenyzõnk
is érintve lehet, de Égi Fruzsinának,
Lovász Bálintnak, Hunyadi Bencének
komoly esélye lehet arra, hogy nem-
zetközi viadalokon is elinduljon, s

még két versenyzõnk kaphat meghí-
vást a szövetségtõl. Ennek elõfeltétele
a rendszeres részvétel a fõvárosi ke-
retedzéseken.

– Az ezzel járó anyagiakon akár
meg is bukhat a „mutatvány”, mert-
hogy olyan világot élünk, ahol meg-
lehetõsen gyér a szövetség anyagi
szerepvállalása.

– Nem hiszem, hogy ezen már ele-
ve megbukhatna a dolog, mert egy-
elõre csak az utazási költség áll fenn.
Ezt pedig közös finanszírozásban –
egyesületi támogatás, szülõk és jó-
magam – meg tudjuk oldani. Ha min-
den optimálisan alakul, fejlõdik a
gyerek, akkor azokon az elsõsorban
külföldi versenyeken, amelyeket
nem finanszíroz a szövetség – elnök-
ségünk jóváhagyásával mondom – a
klub állja a kiadásokat. Sõt, arra is
van szándék, és állítom tehetõsség is
lesz, ha valaki jobban bontogatja a
szárnyait, mint bármelyikünk a dó-
zsás korszakban, az illetõ megtartása,
versenyeztetése érdekében elõte-
remtjük azt a cirka félmilliót, ami az
éves menedzseléshez kell.

Két országos bajnokság
is Szekszárdon lesz

Jó hallani ezt a csak erkölcsiek mo-
tiválta edzõi lelkesültséget. A szemlé-
let, illetve felfogásbeli különbségek
már a kezdetek kezdetén kiütköztek a
napokban: az elvei mellett következe-
tesen kitartó egyesületi vezetõ az álta-
la elõírt pluszedzésekbõl nem kérõ-
ket, az alapozni nem óhajtókat –
Horger Antal tanár úrhoz hasonlóan
– eltanácsolta még az év végén egy kis
ideig az edzéslátogatástól. Semmi ha-
rag, csakhogy még jobban átgondol-
hassák a dolgokat.

– Úgy gondoltam, hogy éppen a
többiek miatt, akik beálltak a sorba,
meg kell hoznom ez a döntést. Na-
gyon szeretném, ha egyezségre jut-
nánk, országos bajnokok is vannak
közöttük.

– Felkészült az esetleges nagy csa-
lódások földolgozására?

– Ez is benne van a pakliban termé-
szetesen. De segít felejteni e tekintet-
ben a feljövõben levõ tehetséges gye-
rekkorosztályunk, az elsõsorban Ács
Balázs fémjelezte garnitúra. Meg fog-
juk találni edzõkollegáimmal az újabb
szakmai kihívásukat. Ami már nem
rajtunk múlik, azzal nem tudunk mit
kezdeni.

Az, hogy lesz válogatott versenyzõ
Szekszárdról belátható idõn belül,
momentán erõsen képlékeny, de az
biztos, hogy az idén is országos baj-
nokságot rendez a klub. Nem is
egyet. A szövetség Szekszárdnak ad-
ja a serdülõ ob-t, amelyen a klub
mindkét ide tartozó korosztályának
legjobbjai elindulhatnak a siker re-
ményében. Ezt követi a csapatbaj-
nokság, ahol erõs hátországát is
megmutathatja a Gemenc JK, nem-
csak a kirakatembereit. A két nap
alatt elõreláthatólag negyven szek-
szárdi lép majd tatamira október-
ben. Már csak ezért is érdemes volt
feltámasztani a szekszárdi dzsúdót,
amit a jelekbõl ítélve a városvezetés
is felkarolt.

Évtizedes csúcson a dzsúdó
A szekszárdi Gemenc Judo Klub sportolói uralhatják a hazai serdülõ korosztályt

A Szepesi József vezetõedzõ (elöl, balról a harmadik) irányította
Gemenc JK kiemelkedõen sikeres évet zárt 2008-ban

Az Ifjúsági Unió Szekszárd Gyalogostú-
ra szakosztálya 2009-ben 10. alkalom-
mal szervezi meg a 15/30 km-es Barti-
na Teljesítménytúrát, mellyel célja a
korábbi évekhez hasonlóan megtörni
a hosszú téli otthonülést, és kicsalogat-
ni a túrázókat a gyönyörû (havas?)
Szekszárdi-dombságba.

A túra idõpontja: 2008. január 17.
(szombat)

Nevezés és rajt: Szekszárd, 5. sz. Ál-
talános Iskola (Béri B. Á. u. 89.)

6:30-9:30 óra. A kakasdi rajthelyre
az iskolától és az autóbusz-állomásról
különbuszok szállítják a résztvevõket.

Szolgáltatás: tea, forralt bor, csoko-
ládé, gyümölcs, zsíros kenyér, jelvény.

Nevezési díj: 600 Ft (elõnevezés
esetén 550 Ft), MTSZ és TTT tagoknak
550 Ft (elõnevezés esetén 500 Ft).

Aki legalább hét Bartina Teljesít-
ménytúra jelvényt bemutat, az megle-
petés ajándékot kap!

További információ: Majkut Milán,
tel.: 20/978-9292, milan@ifu.hu;

Boldizsár Zoltán: tel.: 20/516-2811,
zoltan.boldizsar@siemens.com

A szervezõk kérik a résztvevõket,
hogy a túrára hozzák magukkal a bög-
réjüket!

Még lehet nevezni a 10. Bartina túrára
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Szilveszter helyett újévi pezsgõzés
Erdélyi betlehemes és ajándékcsomagok az újvárosi társaskör karácsonyi programján

Immár harmadik alkalommal ré-
szesültek a Szekszárd-újvárosi
Római Katolikus Társaskör 70
éven felüli tagjai karácsonyi
ajándékcsomagban december
23-án délelőtt.

Sz. V.

A Szent István Ház nagytermében ösz-
szegyûlt mintegy 70 szépkorúnak ka-
rácsonyi mûsorként a Szent József Ka-
tolikus Iskola tanulói játszottak erdélyi
betlehemest. Ezután következett a 
beiglit, szaloncukrot, kávét, teát, cit-
romlevet, narancsot és csokoládét tar-
talmazó csomagok átadása, melyre ez
alkalommal is Horváth István vállalko-
zott. A férfiak és asszonyok megille-
tõdve vették át egyenként a polgár-
mestertõl a csomagot, aki elmondta,
hogy a társaskör számára olyan, mint
egy nagy és szeretõ család, ahova jó
tartozni.

Gyurkovics Jánostól, a társaskör vi-
lági elnökétõl megtudtuk, hogy az
ajándékcsomagokra a fedezetet a köz-
gyûlés Szociális és Egészségügyi Bi-
zottsága biztosította egy pályázatnak

és Horváth Jánosné Edit önkormány-
zati képviselõ közbenjárásának kö-
szönhetõen. Gyurkovics János el-
mondta továbbá, hogy körülbelül 100
ajándékcsomagot készítettek, és osz-
tottak ki a tagok között. Azoknak a
szépkorúaknak, akik nem tudtak el-
menni a Szent István Házba decem-
ber 23-án délelõtt, a társaskör vezetõ-

ségének tagjai még aznap elvitték az
ajándékcsomagot, így járulva hozzá az
idõsek karácsonyi ünnepéhez.

Szilveszter helyett
újévi pezsgõzés

A Szekszárd-újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör a korábbi évekhez ha-
sonlóan idén sem tartott szilveszteri

mulatságot a Szent István Házban. A
tagok közül sokan idõsek, kevésbé
vonzó számukra a késõ éjszakába
nyúló mulatozás, ezért inkább az újév
vidám, pezsgõs köszöntését részesítik
elõnyben.

Így történt ez 2009. január 1-jén
délután is, amikor a társaskör ottho-
nának számító Szent István Ház nagy-
terme zsúfolásig telt az újévet ünnep-
lõkkel. A mintegy 90 fõs vendégsere-
get Gyurkovics János köszöntötte. A
világi elnök ismertette a társaskör
2009-re vonatkozó programtervét,
majd felvázolta, milyen teendõket irá-
nyoztak elõ az új évre. Gyurkovics Já-
nos elmondta, hogy a nagyböjt ideje
alatt kerül sor a nagyterem teljes fel-
újítására, a fûtés korszerûsítésére, s el-
képzelhetõ, hogy a belsõ tér jobb ki-
használhatósága érdekében is lépése-
ket tesznek.

Ezután kezdõdött a pezsgõs koc-
cintás, melyet virsli és rengeteg kon-
fetti követett, így köszöntve egymást
az új évben. Nem hiányozhatott a mu-
zsika sem a rendezvényrõl: Orbán Jó-
zsef jóvoltából a nótákhoz harmoni-
kaszó társult.

Sikeres újévre koccintottak az újvárosi társaskör tagjai

Meleget adnak 
a kiszolgált karácsonyfák

n Az Alisca Terra Kft. nem a szemétte-
lepre szállítja az összegyûjtött fenyõ-
ket, nem is készít komposztot belõlük,
hanem azoknak viszi tüzelõül, akiknek
szükségük van rá. Azaz a rászorulók-
nak. Az önkormányzat humán szolgál-
tatójával, a családsegítõ központtal fel-
vett kapcsolat eredményeként a meg-
rakott teherautó már egy kész címlis-
ta alapján járja be keddtõl a megyeszék-
hely különbözõ részeit.

– Eddig nyolc-tíz családhoz jutot-
tunk el – adott tájékoztatást Németh
László, az Alisca Terra Kft. üzemelteté-
si igazgatója. – Egy helyre egy platós

autó rakományát tesszük le, ez meny-
nyiségét tekintve mintegy negyven-
ötven mázsa. Ahogy mi számolgattuk,
takarékos felhasználás mellett ez elég
egy hónapra. Csütörtökön délelõtt öt
család nyugtázta örömmel, hogy meg-
érkezett a díjmentes tüzelõanyag.

– Némi meglepetést is tapaszta-
lunk, hiszen az emberek ma már nin-
csenek hozzászokva ahhoz, hogy bár-
mit is ingyen kapjanak – mondta Kõ-
vári Ildikó kommunikációs munka-
társ. – Amint ismét összegyûlik a fe-
nyõkbõl egy nagyobb mennyiség,
folytatjuk a kezdeményezést.  Sz. Á.

Több héten át meleget adhatnak a begyûjtött karácsonyfák



N em volt 50 esztendõs, amikor
meghalt. Nevét ismerte az or-
szág: a Népszava kitûnõ tollú

riportere és publicistája a tv képer-
nyõjén is gyakorta szerepelt aktuális,
ötletes kommentárjaival – ajánlják a
Szabad-e vállat vonni címû kötetet.
Arról szól, aki nevét is Szekszárdról
vette és vitte országos hírre: Baktai
Ferencrõl.

Az ajánló úgy hiszi, szülõvárosa
megyeszékhelyünk, pedig ez a Ma-
gyar Életrajzi Lexikon szerint legföl-
jebb szellemi értelemben igaz, hi-
szen Mezõtúron, 1924. október 15-
én látta meg a napvilágot, s 1974. ja-
nuár 9-én költözött az égi szer-
kesztõségbe… A Garayban végzett
1942-ben, ezen a nyáron jelentek
meg elsõ versei a helyi sajtóban,
melynek a nehéz idõk elteltével ve-
zetõ munkása lett.

A Szabadságból Tolnamegyei
Néplappá átnevezett újság, a város
nemzeti bizottsága által kiadott heti-
lap felelõs szerkesztõje 1946. au-
gusztus 3-ától 1948. október 18-áig.
(Nem puszta érdekesség: ez idõ tájt
a rivális Tolnamegyei Kis Ujság szer-
kesztõje Molnár Miklós, aki késõbb
Mészöly Miklósként vált ismert író-
vá.) A koalíciós belharcok idején leg-
kevésbé sem lehetett egyszerû a
szerkesztõ élete, de hogy mit tartot-
tak a vetélytársról, arról híven szól –
a baloldali elfogultsággal aligha vá-
dolható – Kapitány Ferenc: „Bürger
Ferenc – a késõbb Baktai Ferenc né-
ven közismertté vált sztárújságíró, a
Szabad Nép fõmunkatársa – gyer-
mekkori barátnak számítódott, és az
ellentétes politikai felfogásunk ke-
vésbé zavart bennünket…”

A Kapitány
említette újság-
nak ugyan csak
m u n k a t á r s a
1948-1952 kö-
zött, de ezután a
legrégibb ma-
gyar napilap
N é p s z a v á n a k
már valóban fõ-

munkatársa – haláláig. „Népszerûek
voltak kommentárjai a rádióban és a
televízióban” – írja róla a Magyar Élet-
rajzi Lexikon, de a szakma megbecsü-
lését is mutatja az újságírónak adható
akkori legnagyobb elismerés, a Rózsa
Ferenc-díj 1960-ból. Pedig amit legjob-
ban ismerünk tõle, még meg sem al-
kotta a Szabad-e vállat vonni fülszöve-
ge szerint: „A Rádiókabaréban – sok
politikai jegyzete mellett – Krahács
»szülõapja« volt. A »meg nem értett«
kisváros tréfás-vidám csipkelõdõ – és
sok igazságot megcsillantó – Berci és
Tóni bátya párbeszédében a sajátos,
»baktaias« humort jelentette” – tegyük
hozzá: Agárdy Gábor és Csákányi Lász-
ló feledhetetlen elõadásában.

Ma sem tanulság nélküli, ahogy ak-
kor téli olimpiáról ábrándoznak, vagy
éppen (már akkor is a túlbuzgó hely-
történészt gúnyolva) Pelérõl bizonyít-
ják be, hogy „Krahácsbul származik”.
A két atyafi párbeszéde így zárul a
„Sánta Mária” matrózáról: – „De hát

egykomám, csak marhaság ez. Hiszen
Pele barna, mint a csokoládé. – Mér?
Hány éve fedezték fel Amerikát? -
Vagy ötszáz! – Nahát! Ha a te családod
most elkezd napozni, milyen lesz
2472-ben?”

Mi, szekszárdiak jelképesnek érez-
hetjük, hogy 1967-ben a Magyar váro-
sok címû híres sorozatát szellemi szü-
lõhelyének alapos, míves körképével
kezdte. Utolsó írása, a Válasz Dallos
Lacinak, Szekszárdra betegágyából
került a Népszava karácsonyi számá-
ba. Ebben mondja: „Sok zárat letör-

tünk, és gyerekeink olyan tudomá-
nyokat tanulnak, amelynek a nevét
sem tudtuk akkor”, vagyis a '40-es
évek derekán. Dr. Töttõs Gábor
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Baktai Ferenc gyûjteményes
kötetének címlapja 1976-ból

Ódon időben
JANUÁR 12-ÉN 170 ÉVE

1839-ben megyei tanfelügyelõnk,
Rill József tanügyi szakíró szüle-
tett, s 145 éve, 1864-ben Molnár
Lajos, elsõ városi rendõrkapitá-
nyunk, bûnügyi író. 45 éve, 1964-
ben elhunyt Szekszárdon Pávai
Vajna Ferenc geológus.
JANUÁR 13-ÁN 80 ÉVE

1929-ben városunk autóbusz-üze-
meltetését átvette a posta.
JANUÁR 14-ÉN 135 ÉVE

1874-ben a nagyvendéglõ táncter-
mének átalakítására és színpad
készítésére pályázatot hirdettek.
JANUÁR 15-ÉN 95 ÉVE

1914-ben gimnáziumunkban 38
tanuló vett rész a gyorsírási verse-
nyen.
JANUÁR 16-ÁN 130 ÉVE

1879-ben Szekszárd orvosává vá-
lasztották Gájásy Lajost, a polgári
olvasóegylet alapító elnökét. 
JANUÁR 17-ÉN 105 ÉVE

1904-ben Ujfalusy Imre - Babits
Halálfiai címû regényének Döme
bácsija - lemondott az ügyvédség-
rõl: a pécsi kamara 42 évi mûkö-
déséért köszönetét fejezte ki.
JANUÁR 18-ÁN 135 ÉVE

1874-ben sajtónk borászati egylet
létesítését javasolta eleinknek.
105 éve, 1904-ben a helységünk
felett szivárvány ragyogott.

„...legyenek eggyé kezedben” (Ez.37:17)

A Krisztus hívõk egységéért elindult törek-
vés az 1740-es években Skóciában vette
kezdetét. E Krisztus tanításán nyugvó moz-
galom azt tûzte ki célul, hogy a világ
keresztyénei, bárhol is éljenek, együtt tudja-
nak imádkozni az egyház egységéért és a
Szentlélek kiáradásáért. Komoly múltra te-
kint vissza ez a nemes szándék. 1968 volt
az az esztendõ, amikor elõször készült kö-
zös dokumentum, amely az imahét témáját
meghatározta és a világ keresztyéneire néz-
ve elfogadottá tette.
Az idei Imahét átfogó témája a fenti igesza-
kasz. Az ez évi imádságos anyag elsõ válto-
zatát a Koreai Egyházak Nemzeti Tanácsa
készítette. Az idézett ezékieli igében Isten
odaadó óhaját fedezhetjük fel a megosztott
izraeli törzsek egyesítése iránt. Ezékiel ihle-
tett prófétai mozdulata, amellyel összeilleszti
a két fadarabot, Izrael északi és déli királysá-
gainak újraegyesítését jelképezi: „Aztán il-
leszd össze az egyiket a másikkal egy fává,
legyenek eggyé kezedben.” /Ez.37:17/
Isten prófétájára bízza az egység megújítá-
sának munkáját, így Ezékiel kapja azt a kül-

detést, hogy bejelentse Izraelnek: Isten kí-
vánsága az, hogy a törzseket összegyûjtse
és egyben tartsa az Õ kezében. Ezékiel fel-
adata, hogy e sürgetõ szükségességet kö-
zölje a néppel az Úr nevében. Ehhez a nép-
nek el kell fordulni a bálványoktól, és meg
kell tisztulniuk Isten segítségével. „Megsza-
badítom õket minden vétküktõl, mert elpár-
toltak tõlem, és megtisztítom õket. Az én né-
pem lesznek, én pedig Istenük leszek.”
Mi, keresztyének, a Krisztusban való teljes
közösséget reméljük, és imádkozunk annak
megvalósulásáért. Az Imahéten az Ezékiel
könyvének 37. fejezetén alapuló istentiszte-
letek arra szolgálnak, hogy Krisztus fényé-
ben meghalljuk az Isten népének egységé-
re szóló prófétai felhívást. Ehhez nyújt segít-
séget Jeremiás próféta biztatása: „Ha segít-
ségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok
hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.”
/Jer. 29:12/
A közös imádkozás alkalmai január 18-25.
között lesznek városunk felekezeteinek
templomaiban, mely alkalmakra felekezeti
hovatartozástól függetlenül hívom és várom
a testvéreket, lelkésztársaim nevében is.

Balázsi Zoltán, református lelkész

E V A N G É L I U M

Aki kitalálta, hogy
„Nyomják Krahácsot!”

MESÉLÕ EMLÉKEINK 71.

Baktai Ferenc

BÁLOZNAK AZ ALSÓVÁROSIAK. Tizedik, jubileumi bálját tart-
ja január 24-én, szombaton az Alsóvárosi Római Katolikus Köz-
hasznú Egyesület a volt Ady középiskola éttermében. A prog-
ram 17.30 órakor Bíró László püspök – az egyesület szellemi
atyja, egyik alapítója – elõadásával kezdõdik. A pohárköszön-
tõ 19 órakor lesz, ezt követi a vacsora és a mulatság. A részvé-
teli díj (3500 Ft) báli költségein felüli részét a Kórház Kápol-
na javára fordítják. A kápolna felújítására felajánlásokat szíve-
sen fogad az egyesület. A szervezõk szeretettel várják az al-
sóvárosiakat az emlékek közös felidézésére.

FOLYTATÓDIK A RESTAURÁLÁS. A múlt évben adományokból és
az adó 1 százalékának felajánlásából több mint ötmillió forint gyûlt
össze A Szekszárdi Remete Kápolnáért Alapítvány számláján. Eb-
bõl tavaly 3,6 milliót költöttek felújításra, a fennmaradó mintegy
másfél millió forintból idén tovább szépülhet a búcsúhely.

HÍRSÁV



JEGYZET

Mit tudunk a halak
társadalmi életérõl?
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A rejtvény megfejtését 2009. január 20-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
December 21-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Az újszülött rügyezõ ágakkal lángot rak a fázó hom-
lokok mögé” (József Attila: Karácsony). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Kapitány Júlia, Rá-
kóczi u. 90. IV/2. és Siklósi Melinda, Kölcsey ltp. 11. A könyveket postán küldjük el.

Sajnos, szinte az égegyadta világon semmit... Szeren-
csénkre a halbiológusok viszont rettenetesen kíván-

csi emberek, kíváncsibbak még a legvehemensebb ellen-
zéki képviselõknél is, akik testi épségüket se kímélve képe-
sek szóhoz jutni az azonnali kérdések órájában a parla-
mentben. Persze, az igazsághoz hozzá tartozik az is, hogy
a majmokról nagyon sokat tudunk, de fölösleges akár csak
egy szót is vesztegetni rájuk, mert pontosan úgy intézik el
politikai, társadalmi, sõt gazdasági konfliktusaikat, mint
az emberek a parlament üléstermében, de az igazán je-
lentõs dolgokat parlamenten kívül rendezik le, még ebben
sem különbözünk a majmoktól. Szóval, hajszálra úgy
végzik társadalmi tevékenységüket, mint az emberek, az-
zal a jelentéktelen kis különbséggel, hogy nekik ezért nem
jár tiszteletdíj, sem mentelmi jog, sem adómentes költ-
ségtérítés, stb., stb., stb...
A halakról legtöbben csak azt tudják, hogy fõleg a kis halak,
akár a kisemberek 4 évente, ha választásokra mennek,
idõnként rajokba tömörülnek, hogy ezzel a rafinált manõver-
rel minimálisra csökkentsék a cápák és egyéb nagy halak
okozta veszteségeket. A halaknál ez a taktika bevált, az em-
berek esetében még egyelõre nem igazán mûködõképes, ugya-
nis szinte elhanyagolhatóan kicsi a hatásfoka.

Egy alkalommal az egyik halbiológus (hirtelen oko-
sabb dolog nem jutott eszébe) a víz alatti tévéfelvétel

közben az egyik kis halnak pillanatokon belül kioperálta
az agyának a felét, aztán újra útjára engedte a halraj
közelében. A frissen operált halacska nem csatlakozott a
halrajhoz, hanem tétován, zavarodottan, össze-vissza
úszkált céltalanul a közelükben, és ekkor meglepõ dolog
történt. Az ép agyúak pár perc elteltével csatlakoztak a té-
tován kóválygó halacskához, és vezérüknek tekintve a
féleszû halacskát, a szerencsétlen hülyét, a féleszût kezdték
el követni. – Akár az emberek – esett le az álla a cso-
dálkozástól a kutatóknak – Hitlert, Sztálint, Rákosi pajtást!
Persze, én még nagyon hosszasan tudnám sorolni a
neveket, de nem teszem, ugyanis nem szeretnék senkit sem
azzal megsérteni, hogy pont most nem ugrik be a neve.
Most jut eszembe! 2009 az ÖKÖR (vagy a BIVALY?) éve, tel-
jesen mindegy, ki tudja jobban, mert mind a két élõlény
eléggé nagy barom, és nekem voltaképpen azokról az 
iszonyatosan nagy barmokról kellett volna kis dolgo-
zatomban rövid értekezést írnom, akiknek „áldásos”
tevékenysége következtében kb. 80 év elteltével újra a
nyakunkba szakadt a pénzügyi, gazdasági világválság.
Én, a lelkem mélyén kacérkodtam is a gondolattal, de – 
higgyék el – azt a nagyon sok baromállatot képtelenség lett
volna még csak felsorolni is kb. 1600-1800 karakterben.

Bálint György Lajos



Mûvelõdési Ház

JANUÁR 14-ÉN (SZERDA) 14 ÓRAKOR
Az év természetfotósa 2008 ván-

dorkiállítás megnyitója az üvegterem-
ben. A tárlatot megnyitja Dr. Kalotás
Zsolt, a Magyar Természetfotósok
Szövetségének alapító elnöke

A kiállítás megtekinthetõ január 31-
ig, munkanapokon 10-18 óráig, szom-
baton 10-14 óráig.

JANUÁR 17-ÉN (SZOMBAT) 9-12 ÓRÁ-
IG

Játékvár-lak a táncteremben.
Szombat délelõtti játszóház kicsik-
nek, nagyoknak és nagyiknak

„Játsszunk angolul!” a Helen Doron
Nyelviskolával

Állandó játékaink: rajzolda, büty-
kölde, társas játékok, mozgáskoordi-
nációs játékok, óriás szivacskockák,
labdakuckó és társaik

Belépõ: 1 éves kortól 300 Ft/fõ, fel-

nõtt kísérõnek 100 Ft

JANUÁR 19-ÉN (HÉTFÕ) 19 ÓRAKOR
Garay bérlet II. elõadása: Vaszary

Gábor: Ki a hunyó? Avagy Bubus –
vígjáték két felvonásban a budapesti
FOGI Színház elõadása

A szereposztásból: Gergely Róbert,
Rátonyi Hajni, Oszter Alexandra,
Csala Zsuzsa, Straub Dezsõ, Sáfár Ani-
kó, Harsányi Gábor. Rendezõ: Foga-
rassy András

A komédia mulatságos bonyodal-
mának okozója egy szerelmeslevél,
amit hõsünk, Gáspár felesége talál
meg férjuránál. Ilyenkor mi a teendõ?
Vallani vagy tagadni? Gáspár ez utób-
bit választja. Jegy 2000 Ft

JANUÁR 20-ÁN (KEDD) 19 ÓRAKOR
Óvodás Bérlet II. elõadása (10 óra-

kor Micimackó bérlet, 14 órakor Süsü
bérlet): Dr. Kertész György-József
Viktor-Bor Viktor-Csík Csaba: Vízi-
pók, csodapók – mesemusical a buda-
pesti Szabad Ötletek Színháza elõadá-
sa. Rendezõ: Bor Viktor

Egy generáció nõtt fel Vízipók és
Keresztespók kalandjain a népszerû
televíziós rajzfilm sorozat révén. E
színpadi mese-musical változatban a
természet szeretete, az izgalmas ka-
landok, és az igaz barátság mindent el-
söprõ ereje dominál. Jegy: 650 Ft
JANUÁR 26-ÁN (HÉTFÕ) 19 ÓRAKOR

Hegedûs bérlet II. elõadása: Boldog
idõ – musical Zorán dalaira – a veszp-
rémi Pannon Várszínház elõadása.

A szereposztásból: Gazdag Tibor,
Zajzon Csaba, Egyed Brigitta, Koscsi-
sák András, Oravecz Edit, Hatás
Andrea, Kovács Ágnes Magdol-
na. Rendezõ: Vándorfi László

Vándorfi László Krámer
György koreográfussal új élet-
tel töltötte meg a Zorán dalo-
kat. A rendezõ 28 felejthetetlen
slágert fûzött csokorba, me-
lyek íve nemcsak a szerzõk és
az elõadó, Zorán életútjának
fõbb állomásain kalauzolta ke-
resztül a nézõt, hanem a hatva-
nas évek világába is bepillan-
tást engedett.

Jegy: 2000 Ft

Mûvészetek Háza
MUNKÁCSY KÉPEK AMERI-

KÁBÓL
Válogatás v. Pákh Imre mûgyûj-
tõ, a Magyar Nemzet Galéria és

a Békés Megyei Munkácsy Mihály Mú-
zeum gyûjteményébõl.

Látogatható hétfõ kivételével na-
ponta 9-19 óráig.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM
Január 8-14-ig
17.30, 20.00 (szombaton és vasár-

nap 15.30-kor is): Valami Amerika 2. –
magyar vígjáték

Január 15-21-ig
17.30, 20.00 (szombaton és vasár-

nap 15.30): Ausztrália – szinkronizált
amerikai kalandfilm

ART TEREM
Január 8-14-ig
17.00: Usti opre – Ébreszd a tüzet –

magyar dokumentumfilm
19.00 Jack Jack – Az igazi rocksztár

az elsõ próbán meghal – fekete-fehér
magyar film

Január 15-21-ig
17.00: Valami Amerika 2. – magyar

vígjáték
19.00: Szerzõk – feliratos norvég

film.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Mészöly Miklós-emléknap január 19-én
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Mészöly Miklós Egyesü-
let tisztelettel hív mindenkit január 19-
én, hétfõn a Mészöly Miklós emléknap
rendezvényeire.

Az emléknap programja:
Helyszín: PTE IGYFK E épület dísz-

terme (Szent István tér 15-17.)
9.00 Regisztráció
10.00 Köszöntõk
Dr. Haag Éva, Szekszárd Megyei Jo-

gú Város alpolgármestere
Fusz György, a PTE IGYFK fõigaz-

gatója
10.10 Mészöly Miklós: A torony

meséje. Elõadja az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár Gyermekkönyvtárának
színjátszóköre. Mûvészeti vezetõ: Va-
dóc Eszter.

10.30 Mészöly Miklós mesevilága

Urbanik Tímea irodalomtörténész
elõadása

10.50 Polcz Alaine Szekszárdon
Összeállítás a Tolnatáj Televízió fel-

vételeibõl
11.05 Kettõs tükörben

– Mészöly Miklós és Polcz
Alaine

Baranyai László író elõ-
adása

Közremûködik: Kovács
Gábor, Németh Judit, Or-
bán György

11.30 Mészölyrõl Mé-
szöllyel

Idézetek a PTE IGYFK
hallgatóinak elõadásában

Szünet
12.10 Válogatás Baka István mûvei-

bõl A verseket megzenésítette és gitár-
ral kíséri Huzella Péter elõadómûvész

12.15 A Mészöly Miklós-emlékpla-
kett átadása. A plakettet átadja dr.
Haag Éva alpolgármester

A Mészöly Miklós-díj átadása. A dí-
jat átadja Szörényi László
irodalomtörténész, a Mé-
szöly Miklós Egyesület el-
nöke, az MTA Irodalomtu-
dományi Intézetének igaz-
gatója

Közremûködik: Hollósi
Boglárka, a Garay János
Gimnázium diákja. Mode-
rátor: Pócs Margit.

13.00 Mészöly Miklós
emléktáblájának megko-

szorúzása. Közremûködik Gacsályi
József költõ

Helyszíne az író szülõháza
(Bezerédj u. 2.)

15.00 Beszélgetõdélután az Iroda-

lom Háza – Mészöly Miklós Múzeum-
ban (Babits u. 15.)

Könyvbemutató: Fogarassy Miklós:
„Még nem jött fel a Nap” Mészöly Mik-
lós elégiája. A könyvet bemutatja Szö-
rényi László irodalomtörténész.

Beszélgetés korábbi díjazottakkal
„Megbocsáthatatlanul szeretem a

Földet” Jelenczki István filmjének ve-
títése. Beszélgetés a rendezõvel

Tombola Mészöly Miklós és Polcz
Alaine mûveibõl

A Mészöly Miklós-emléknap támo-
gatói: Garay János Gimnázium, Illyés
Gyula Megyei Könyvtár, PTE Illyés
Gyula Fõiskolai Kar, Tolnatáj Televí-
zió, Wosinsky Mór Megyei Múzeum,
Jelenkor Kiadó, Kalligram Kiadó.

Információ: Pócs Margit (74/504-
119, 30/632-3266). Az emléknap ren-
dezvényei ingyenesek. 

2009. január 22-én, csütörtökön, a
Magyar Kultúra Napján szabadegye-
temi sorozat indul Munkácsy Mihály
mûvészetérõl, munkássága korabeli
és mai értékelésérõl.
JANUÁR 22-ÉN, csütörtökön, 17
órakor: Az életmû 1860 és 1878 kö-
zötti mûveirõl / magyar „realista”
életképek, nagyszabású sokalakos
kompozíciók, tájképek és portrék.
Elõadó: Boros Judit mûvészettörté-
nész, a Magyar Nemzeti Galéria
munkatársa
JANUÁR 30-ÁN, pénteken, 17 órakor:
Festmények 1978 után / „Siralom-
ház”, „Poros út”, colpach-i képek,
szalonképek és a Krisztus-képek
Elõadó: Bellák Gábor, a Magyar
Nemzeti Galéria munkatársa

FEBRUÁR 5-ÉN, csütörtökön, 17
órakor: Munkácsy és a fotográfia
(Segédeszköz a festéshez vagy vala-
mi más is ?)
Elõadó: Farkas Zsuzsa fotótörté-
nész, a Magyar Nemzeti Galéria
munkatársa
FEBRUÁR 12-ÉN, csütörtökön, 17
órakor: Lehetséges-e a feketedõ ké-
pek megmentése? Munkácsy Mi-
hály mûveinek állagmegóvási és res-
taurálási kérdései
Elõadó: Velledits Lajos mûvész-res-
taurátor
A szabadegyetemi bérlet ára: 2000
Ft, amely kapható a színházi jegy-
pénztárban és a Mûvészetek Házá-
ban. A bérlettel a Munkácsy-kiállítás
is megtekinthetõ.

Szabadegyetem Munkácsy művészetéről

Boldog idõ – musical Zorán dalaira
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KÖZLEMÉNYEK

SEGÍTSÉG AZ IGÉNYLÉSEKHEZ

Horváth Jánosné Edit önkormányzati
képviselõ a nagy számú érdeklõdésre
tekintettel január 13-án, kedden, 15-18
óráig újra rendelkezésre áll a 2009-es
esztendõre kérhetõ távhõ- és gázár-
támogatást igénylõ lapok kitöltésével
kapcsolatos kérdésekben. Horváthné
Edit képviselõasszony az érdeklõdõket
a Szent István Házban (Szekszárd, Rá-
kóczi u. 69.) várja, s kéri, hozzák ma-
gukkal az igényléshez szükséges irato-
kat, igazolásokat is!

AKCIÓS FÜSTÖLTÁRU

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozat szervezé-
sében a Rákóczi u. 8. szám alatti Hús-
bolt (a Fõiskolával szemben), valamint a
Béri Balogh Ádám utca 79. szám alatti
Húsbolt (Penny Market mellett) január
22-én, csütörtökön kedvezményes
áron füstöltáru-árusítást tart 7 és 11 óra
között. Szeretettel várnak minden
nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót!

ELÕADÁS ÉS VESESZÛRÉS

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata február 3.
(kedd) 14 órakor a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház  földszinti termében elõadást
tart. Dr. Wágner Gyula belgyógyász fõ-
orvos elõadásának címe: Cukorbeteg-
ség mint világjárvány. Az elõadás után
tanácsadással egybekötött veseszû-
rés, vércukor- és koleszterinszint-mé-
rés lesz.

HORVÁTH ISTVÁN POLGÁRMESTER

Január 19. (hétfõ) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Január 28. (szerda) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA ALPOLGÁRMESTER

Január 19. (hétfõ) 16-18 óráig

Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Január 27. (kedd) 16-17 óráig

Gyakorló Iskola, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSÕ ALPOLGÁRMESTER

A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap második csütörtöke 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN KÉPVISELÕ  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA KÉPVISELÕ

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS KÉPVISELÕ

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ KÉPVISELÕ

VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA KÉPVISELÕ

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER KÉPVISELÕ

X. sz. választókerület   

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA KÉPVISELÕ

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ és harmadikkeddjén 16-17

óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER KÉPVISELÕ

XII. sz. választókerület

Január 13. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS KÉPVISELÕ

XIII. sz. választókerület

Január 12.  (hétfõ) 17-18 óráig

Január 26.  (hétfõ) 17-18 óráig

5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS KÉPVISELÕ

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ KÉPVISELÕ

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

SCHOECK KÁROLY KÉPVISELÕ

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 óráig

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN KÉPVISELÕ

A hónap második keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ KÉPVISELÕ

A hónap elsõ és harmadik keddjén 16-18

óráig, Szent István Ház, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS KÉPVISELÕ

December 19. (péntek) 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA KÉPVISELÕ

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ KÉPVISELÕ

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

Bejelentkezés: 30/2470-750-es telefonon

ILOSFAI GÁBOR KÉPVISELÕ

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
JANUÁRI FOGADÓÓRÁI
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Cézár-saláta 
HOZZÁVALÓK:

• 50 dkg csirkemellfilé,
• fél fej saláta,
• 50 dkg uborka,
• 50 dkg paradicsom,
• 1 dl tejszín, 
• 2 dl ezersziget salátaöntet 
• 2 dl tejföl, 
• kevés olívaolaj 
• 10 dkg trappista sajt 
• só
• szárnyas fûszerkeverék

ELKÉSZÍTÉS:

A csirkemellfilét csíkokra vágjuk,
sóval, szárnyas fûszerrel meghintjük,
és olívaolajon átsütjük, majd egy kis
víz hozzáadásával megpároljuk.

Közben a tányérok aljára teszünk
2-3 salátalevelet, a cikkekre vágott
paradicsomot, a csíkokra szelt
uborkát. 

Elosztjuk rajta a csirkehúst, és le-
öntjük a tejszínbõl, ezersziget saláta-
öntetbõl és tejfölbõl álló öntettel,
melybe belekeverünk egy kevés olí-
vaolajat és ízlés szerint egy kis sót. Te-
tejét reszelt sajttal megszórva azon-
nal fogyasztható.

A Viona alap-
anyaga Szek-
szárd legmaga-
sabb „csúcsá-
nak”, erdõk által
ölelt, savakat
megõrzõen hû-
vös 1,4 hektár-
ján termett. Ízig-
vérig viognier
és szekszárdi:
összetett illatá-
ban a császár-
körte, a tutti-
frutti és a mar-
cipán dominál,
késõbb bonta-
koznak ki a
hordós érlelés
vaníliás aro-
mái, lecsen-
gése hosszú.

Borajánló:
Heimann Pince:
Viona 2006

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




