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Éjszakába nyúlóan tanácskozott Szek-
szárd Megyei Jogú Város Közgyűlése. A
harmincnál is több napirendi pont zö-
me mindkét oldal számára támogatható
volt, hiszen a szavazások 70 százaléká-
ban teljes volt az egyetértés.

A képviselők egyetértésben döntöttek
több fontos ügyben, így például a város
pályázatot nyújt be tűzoltási és műszaki
mentőfelszerelések, illetve védőfelszere-
lések beszerzésére. A polgármester kez-
deményezte, hogy a pályázati önrészhez
ezúttal ne csak Szekszárd, hanem – lélek-
számnak megfelelően – a tűzoltóság szol-
gálati területén lévő 46 önkormányzat is
járuljon hozzá. A közgyűlés egyhangúlag
döntött a VI. számú háziorvosi rendelő át-
helyezéséről a Rózsa kollégiumba és át-
alakította az ifjúsági fogorvosi körzeteket.
A város átvette továbbá a Belügyminiszté-
riumtól 17 évig bérelt, most ingyen tulaj-
donába adott Dózsa sporttelepet, ahol a

közeljövőben jelentős fejlesztések (uszo-
da és élményfürdő, műfüves labdarúgó-
pálya, atlétikai centrum, jégpálya) várha-
tók. A képviselők döntöttek arról is, hogy
2008-ban is lesz Bursa Hungarica ösztön-
díj.

Vita alakult ki (illetve folytatódott) ar-
ról, hogy a cégek jövőre már nem adhatják
iparűzési adójuk öt százalékát közvetle-
nül a civil szervezeteknek. Az MSZP-s
képviselők a civilek érdekeire hivatkozva a
régi megoldásnál maradtak volna, míg a
városvezető koalíció az új rendszer átlát-
hatóságát és igazságosabb rendszerét
hangsúlyozta. Ács Rezső alpolgármester
úgy fogalmazott: a bizottsági pénzeken kí-
vül újabb pénzalap létrehozását tervezik,
amelybe a város évente befizet majd egy
meghatározott összeget, s amihez csatla-
kozhatnak a gazdálkodó szervezetek is
úgy, hogy az általuk befizetett összeg más-
fél százalékát leírhatják az adóalapjukból.
Az így létrejövő várhatóan mintegy száz-

milliós pénzalapból már ér-
demben lehet fontos tevé-
kenységeket támogatni. Hor-
váth István kiemelte: az új
rendszer orvosolja azt a ko-
rábbi problémát, miszerint a
támogatás mértékéről nem a
szakmai munka, hanem a lob-
bierő döntött. „A kalapozás
méltatlan helyzetbe kénysze-
rítette a civileket” – hangsú-
lyozta a polgármester.

Mindkét oldal számára
támogatható célok

Folytatás a 3. oldalon.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 
A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE 

TOLNA MEGYEI SZERVEZETE,
A BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK

HÁZA

Tisztelettel meghívja Önt,
hozzátartozóit és ismerőseit 

2007. október 23-án (kedden)
az 1956-os forradalom 51. évfordulója

alkalmából megrendezett

VÁROSI EMLÉKÜNNEP
programjaira

„Köszönet a szabadság hőseinek!”

ÜNNEPI PROGRAM
13.30 A POFOSZ Tolna Megyei Szervezetének rendezvénye 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Ünnepi köszöntőt mond Horváth István Szekszárd Megyei Jogú
Város polgármestere • Ünnepi beszédet mond: Töttös Pál, a PO-
FOSZ Tolna megyei elnöke
A POFOSZ Országos Elnöksége által adományozott
Emlékkeresztek átadása

14.35 Az 1956-os emléktábla koszorúzása 
a Polgármesteri Hivatal aulájában.
Köszöntőt mond: dr Deák Gábor, a POFOSZ elnökségi tagja

15.00 A Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi hangversenye 
a Belvárosi római katolikus templomban
Művészeti vezető: Földesi Lajos

16.00 TÉRZENE a Szent István téren az Alisca Brass Band előadásában 
Karnagy: Kovács Zsolt

16.30 Ünnepi műsor az 1956-os emlékműnél
Díszőrség felállítása, történelmi zászlók bevonulása 
Köszöntőt mond: Horváth István

Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere 
Ünnepi szónok:  dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke
IRODALMI MŰSOR a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazda-

sági Szakközépiskola tanulói előadásában
Művészeti vezetők: Király Attila és Topán László
Történelmi egyházak ünnepi áldása
Koszorúzás, gyertyagyújtás
Közreműködik: Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is a hagyo-
mányoknak megfelelően méltóképpen kíván megemlékezni
1956 eseményeiről.
Az ünnepi műsor és a koszorúzás 2007. október 23-án (kedd)
16.30 órakor kezdődik a Szent István téri 1956-os emlékműnél.
Kérjük, hogy a koszorúzási szándékot 2007. október 19-én
(péntek) 12 óráig szíveskedjenek jelezni a Babits Mihály Műve-
lődési Ház és Művészetek Háza információ-szolgálatánál. (Tel.:
529-610)

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

POFOSZ Tolna Megyei Szervezete
Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza 
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

OKTÓBER 14., 28.

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS
A szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. munkatársai 2007. október 16-
án (kedd) és 17-én (szerda) 8 és 16 óra között a Mészáros Lázár ut-
cában a csatornarendszer átmosását végzik. A munka félpályás út-
lezárással jár, ezért a zavartalan közlekedés miatt kérjük a gépjármű
tulajdonosokat, hogy a fenti időben NE PARKOLJANAK a Mészáros
Lázár utca Toldi utca és Tinódi utca közötti szakaszán. Kérjük a meg-
értésüket és a közlekedők türelmét.

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatala, Műszaki Iroda

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő előadása 2007. október 30-án 14 órai kezdettel lesz a szekszárdi
kórház kultúrtermében vércukormérés és önellenőrzés fontossága címmel.
Előadó: Hídvégi Annamária, a 77Elektronika Kft. munkatársa. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Október 25.  
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (volt 2. Számú
Általános Iskola) Szekszárd, 
Zrínyi u. 78.

JEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Október 25. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. emelet 36.
sz. iroda,

V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Kar
Gyakorló Iskolája
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap első és második 
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
Szakközépiskola
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 második 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

A hónap első 
hétfőjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

Október 10.  
szerda 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 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

A hónap második 
keddje 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Október 15. (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 első és harmadik
csütörtökén 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon (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 16–17 óráig
V. 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
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET 
Diákétkeztetési Kft. ügyvezetõi

feladatainak ellátására
Pályázati feltételek: 

Szakmai szakirányú felsõfokú végzettség • Minimum 5 év vendéglá-
tásban vagy közétkeztetésben eltöltött szakmai gyakorlat 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: 
Szakirányú vezetõi tapasztalat • Közgazdász diploma • B kategóriás
gépjármûvezetõi engedély • Számítógép felhasználói szintû ismerete

A pályázathoz csatolni kell:
• Részletes szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• A végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• Motivációs levél (min. 1 oldal)

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. október 31.
Az ellátandó feladat részleteirõl Bay Attila ügyvezetõ igazgatónál le-
het érdeklõdni a 74/411-649-es telefonszámon. 
Az ügyvezetõ személyérõl és díjazásáról a pályázók személyes meg-
hallgatását követõen Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2007
novemberi ülésén dönt.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A postai úton érkezõ pályáza-
tokra kérjük ráírni „Diákétkeztetési Kft. ügyvezetõi pályázat”.

A SZEKSZÁRD 2020 EGYESÜLET 
következő előadását 2007. október 25. 16 órakor az Allianz Hungária Biztosító
nagytermében (volt „Garay táncos” Széchenyi utcai bejárattal) tartja. Az előadás
címe: Jövőnk és a nukleáris energia. Előadó: Cserháti András. Minden érdeklő-
dőt tisztelettel várunk!

Élvezzük együtt a zalaegerszegi termálfürdő
gyógyító hatását!

Jöjjön velünk kirándulni Zalaegerszegre, ahol az újonnan épített fedett ter-
málfürdő boltíves és üvegkupolás környezetében hang- és fényterápiás termálme-
dence nyújt szórakozást. Felnőtteknek vízeséssel összekötött három
élménymedence, valamint két termálvizes ülőmedence található. Hozza el gyer-
mekét, unokáját! A kicsiknek gyerekvárban három különféle játékkal, csúszdával
tarkított medence nyújt szórakozást. • Utazás: luxusbusszal. Indulás: 2007.
november 10. (szombat) reggel 6 órakor Szekszárd Gemenc parkolóból. Ár: 3850
Ft belépővel együtt! • Jelentkezni lehet a részvételi díj befizetésével október 31-
ig: Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Területi Nyugdíjas Alapszervezeténél
(Dózsa Gy. u. 1.) minden nap 8–10 óráig, és a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetségénél Hunyadi uű. 4. szám, fogadó napokon 8–10 óráig. 

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Területi
Nyugdíjas Alapszervezete és a 

Szekszárdi Nyugdíjasok Érdekszövetsége 
értesíti tagjait, valamennyi nyugdíjasát és nagycsaládost, hogy Halottak napjára,
2007. október 25-én (csütörtök) 8–11 óráig kedvezményes áron koszorúk, vi-
rágok, mécsesek és gyertyák vásárlásához nyújt segítséget. Helye: Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége Hunyadi u. 4. sz. fsz-i nagytermében.
(oldalbejárat a gyógyszertár felől).

Az ENSZ 36 évvel ezelőtt október 15-ét a Fehér Bot Nemzetközi Napjává nyil-
vánította. Ebből az alkalomból a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egye-
sülete programokat szervez szerte a megyében a baráti körök bevonásával.

Szekszárdon a Fehér Bot Nemzetközi Napja alkalmából ÜNNEPSÉGET és
SORSTÁRSI TALÁLKOZÓT TART 2007. október 15-én hétfőn 10 órától a
Babits Mihály művelődési ház földszinti termében (Szent István tér 10.),
amelyre tisztelettel meghívjuk sorstársainkat, családtagjaikat és minden
kedves érdeklődőt.

A Tolna Megyei Vöröskereszt 
Nyugdíjas Területi Alapszervezete 

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁST TART 2007. október 24-én (szer-
da) 9–12 óráig.

Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövet-
ség tagjait, valamint a nagycsaládosokat, és minden rászorulót.

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a Magyar Vöröskereszt 

Tolna Megyei Területi Nyugdíjas Alapszervezete 
értesíti tagjait, hogy október 29-ig garantáltan idei őrlésű, Kalocsa környé-
ki édes és erős őrölt paprikára (2100 Ft/kg) előrendelést felveszünk a
Hunyadi u. 4-ben fogadó napokon, és a Dózsa Gy. u. 1. alatt naponta 8–10-ig
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A testület határozott arról, hogy
a városközpont rehabilitációjának
részeként – a Regionális Operatív
Program keretében – tervpályáza-
tot ír ki a Béla király tér rekonst-
rukciójára. A közgyűlés az előké-
szítést a Gazdasági és Mezőgazda-
sági Bizottságra bízta. Elmozdulás
történt a vízbázis felkutatása te-
kintetében is: a közgyűlés 2,5 mil-
lió forintot szavazott meg kutatá-
sokra, amelyek a város keleti hatá-
rában tárhatják fel a hosszú évtize-
dekre megnyugtató megoldást (jó
minőségű vizet) kínáló területeket.
A projekt szerepel a KEOP kiemelt
programjai között. A közgyűlés ja-
vaslatot fogadott el: miszerint
2008-ban, a Mátyás-emlékévben
közteret nevez el Beatrix királyné-
ról.  

A közgyűlés ellenszavazat nél-
kül módosította a költségvetést is,
amelyben 2,5 millió forintot külö-
nítettek el a fent említett háziorvo-
si rendelő kialakítására, közel
ugyanennyit az V. számú iskola
akadálymentesítésére, és további
800 ezret az alapfokú művészetok-
tatási intézmények kötelező minő-
sítésére. Módosult a helyi adózás-
ról szóló rendelet is. Eszerint
2008. január elsejétől megszűnik a
magánszemélyek kommunális
adója, amelyet idén nyáron már
felfüggesztett a közgyűlés. A kor-
mányzó Fidesz–KDNP-frakció tar-

tózkodó szavazatai miatt ezúttal
sem választott aljegyzőt a közgyű-
lés. A negyedik kiírásnak csak dr.
Faragó Ágnes, a polgármesteri hi-
vatal irodavezetője felelt meg, de a
várost vezető többség változatla-
nul új szemlélet meghonosítását
szeretné elérni, ezért külső szak-
embert keresnek.

A közgyűlés hatmillió forint
törzstőkével megalapította a Tu-
risztikai Kft.-t, melynek zárt ülé-
sén a vezetőit is megválasztották.
A négy meghallgatott pályázó kö-
zül az idegenforgalom és szálloda
szakot végzett közgazdászt, Fetzer
Róbertet nevezték ki ügyvezető
igazgatóvá, igazgató-helyettesnek
pedig a Külkereskedelmi Főiskola
idegen nyelvű karán végzett
Szabóné Kedves Ágnest. Az önkor-
mányzati tulajdonú cég öttagú fel-
ügyelő bizottságát dr. Balás Ákos
vezeti. F. L.

A Dél-Balaton és Sió Völgye hul-
ladékgazdálkodási projekt része-
ként 38 új szelektív hulladékgyűjtő
sziget érkezett Szekszárdra, mely-
nek kihelyezését már megkezdték
az Alisca Terra Hulladékgazdálko-
dási Kft. munkatársai. A szigetek-
kel együtt – melyekből immár fél-
száz van a városban – egy 35 millió
forintos hulladékgyűjtő autó is
munkába állt, amely a közeljövő-
ben negyven környező településről

is elszállítja a különválogatott pa-
pírt, üveget és műanyagot. 

A szelektíven gyűjtött hulladékot
ingyenesen szállítják el Szekszár-
don, hetente kétszer. 

A begyűjtött szelektív hulladékot
az Alisca Terra Kft. telepén válogat-
ják és bálázzák, amíg a projekt ke-
retében meg nem épül a szekszárdi
hulladékudvar és komposztáló te-
lep, illetve a 2009-re ígért cikói le-
rakó.

Csütörtökön délután öt órá-
ra várták Gyurcsány Ferencet
Szekszárdra, a sportcsarnok-
ba, ahol „A nagy párbeszéd”
programsorozat” keretében
tartott előadást a miniszterel-
nök. Erre sokan és jórészt
időben érkeztek, de közel
sem volt teltházas a rendez-
vény.

A sportcsarnok előtt vi-
szont néhány tucat tüntető
várt a miniszterelnökre. Ami-
kor Gyurcsány Ferenc megér-
kezett, a demonstrálók tojáso-
kat hajigáltak feléje és többek
között azt kiáltozták, hogy
mondjon le. A megfelelő lét-
számban jelen lévő helyi
rendőrök a tüntetőket kiszorí-
tották a térről. Azt a négy em-
bert, aki ellenszegült a rend-
őri intézkedéseknek, előállí-

Mindkét oldal számára
támogatható célok

A miniszterelnökre
tüntetők is vártak
Négy embert előállítottak a rendőrökFolytatás az 1. oldalról. A közgyűlés előtt a testület tagjai

gyertyagyújtással és egyperces
felállással emlékeztek a közel-
múltban elhunyt Polcz Alaine
íróra, pszichológusra, a szek-
szárdi születésű Mészöly Miklós
Kossuth-díjas író feleségére.
Megemlékezésében Horváth Ist-
ván polgármester kiemelte: a
Polcz Alaine által létrehozott ala-
pítvány évente adja át Szekszár-
don az egyik legrangosabb honi
elismerést, a Mészöly Miklós iro-
dalmi díjat.

Szelektív szigetek
érkeztek

Az első konténereket jelképesen Horváth István polgármester és Tölgyesi
Balázs, az Alisca Terra ügyvezető igazgatója helyezte el az Alisca utcában

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Állampolgárok, 
kedves Lakótársak!

Megköszönjük mindazoknak, akik szeptember 28-án, az
Állampolgári Részvétel Hete alkalmából, a Garay téren
rendezett SZABAD TÉR – SZABAD VÉLEMÉNY című
közösségi programon részt vettek, és „tettek egy részt az
egészhez” a demokratikusabb életminőség javításáért
azzal, hogy elküldték üzeneteiket a jelen és jövő politi-
kusainak.
A közvéleményt, és egyben a társadalmi közérzetet is
tükröző felmérésben mintegy 150 szekszárdi aktívabb
állampolgár adott hangot érzéseinek, észrevételeinek,
véleményének és javaslatainak, amelyeket továbbítot-
tunk az önkormányzat képviselő-testületének.
Az összesített eredményt a résztvevők és az érdeklődők
megtekinthetik a www.tmciszok.hu honlapon, vagy sze-
mélyesen a Tolna megyei Civil Szolgáltató Központban.

Szekszárdi Civil Szervezetek Közössége
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Idén ősszel ismét útjára indult a
„Könyvtárak összefogása a társa-
dalomért” országos rendezvény-
sorozat az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség szervezésében a
Nemzeti Kulturális Alap támoga-
tásával. A program fő célja, hogy
a társadalom figyelmét ráirányít-
sa az olvasásra a „Nagy Olva-
show” keretén belül, valamint
hogy bevezesse a következő évek
európai uniós olvasási program-
ját: a „Nyisd ki a könyvet”.

Október elejétől tehát az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár is élményt
adó programokkal várta a babákat
és szüleiket, a kismamákat, a tini-
ket és az idősebb korosztályt is.
Mit jelent ez? 

Indításképpen a megújult könyv-
tári honlapnak volt bemutatója, a
többéves hagyományra visszate-
kintő Könyves vasárnap pedig in-
gyenes szolgáltatásokkal várta a
már meglévő, s a leendő olvasókat,
mint beiratkozás, internet-
használat, hangzó- és videoanyag-
kölcsönzés. A könyvtár nagy örö-
mére 287 új olvasó iratkozott be, és
37 baba olvasó. Sokak megköny-
nyebbülésére ezen a napon kése-
delmi díj fizetése nélkül lehetett
visszavinni a lejárt határidejű köl-
csönzött köteteket. A bemutatók al-
kalmával mindenki megcsodálhat-
ta, ismerkedhetett a helyismereti
részleg térkép- és könyvritkaságai-

val, a zeneműtár archív kotta- és
bakelitlemez gyűjteményével. 

Október 10-e sokaknak emléke-
zetes nappá vált, László Ibolya
(1929–2007) költő, Csányi László-
díjas újságíró előtt tisztelegtek a
könyvtár dolgozói egy emléknap
keretében. Ennek során emléktáb-
lát avattak „Az Olvasókért és a kul-
túráért Tolnában” kitüntetettjének
lakóhelyénél, majd a művész ha-
gyatékának átvételére került sor a
megyei könyvtárban. Az átadók,
egyben a hagyaték gondozói Bé-
resné Kollár Éva zenepedagógus-
könyvtáros, Decsi Kiss János újság-
író, képzőművész, valamint Kuba-
nek Miklós tanár, újságíró voltak.
Az átadást követően zenés irodal-
mi délutánnal folytatódott a meg-
emlékezés – László Ibolya művei-
vel. 

Természetesen szakmai előadá-
sok is gazdagították a színes prog-
ramsorozatot: a helyismereti gyűj-
temények kialakításáról Mándli
Gyula, a váci Katona Lajos Városi
Könyvtár igazgatója beszélt, Szőcs
Zoltán, a bonyhádi Völgységi Mú-
zeum igazgatója pedig Solymár Im-
re helytörténészre emlékezett. 

A Gyermekkönyvtárban ezalatt
baba-mama találkozót tartottak ba-
baolvasó-füzetek átadásával egybe-
kötve, szakirodalmat ajánlottak a
babaápoláshoz, a „Kölyökolva-
show” keretén belül könyvajánlá-
sok hangzottak el a kortárs magyar

irodalomból. Színjátszó Gálát ren-
deztek a megye diákcsoportjainak
részvételével, ám volt diavetítés,
kézműves foglalkozás, zenés iro-
dalmi műsor, s nem hiányozhatott
a bűvészi produkció sem. 

Liebhauser Jánost, az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár igazgatóját
kértük, összegezze az eddigi ta-
pasztalatokat.

– Nagyon fontosak ezek a ren-
dezvények, mivel a legnagyobb
verseny napjainkban a figyelemért
folyik. Nem biztos, hogy a cikk ele-
jén vázolt célok megvalósításához
elég egy könyvtár akarata. Ha
azonban az összes könyvtár össze-
fog, az országos tévécsatornákon
reklám jelenik meg, máris nagyobb
eséllyel indulunk a mai világban.
Célunk, hogy a könyvtár megválto-
zott arculatát minél több látogató,
olvasó megismerje. Lássa, hogy itt
nem csupán könyvet lehet kölcsö-
nözni, hanem a könyvtár sokoldalú
segítő is egyben. Helyszíne a kultu-
rális rendezvényeknek, az ismere-
tek megszerzésének, kapcsolatok
kialakításának, közelebb hozhat
egy új munkahelyhez stb. Az idei
programsorozattal igyekeztünk
minden olvasói réteget megszólíta-
ni, úgy gondoljuk, hogy az olvasó-
vá nevelés nulla éves kortól kezdő-
dik. 

Végezetül pár mondatban arról,
ami még előttünk áll. Hétfőn lesz
Teleki Júlia délvidéki írónő könyv-

bemutatója, 17-én az ’56-os Intézet
történésze, Eörsi László érkezik
egy közös megemlékezésre, 20-án
a Német Színház előadását fontos
kiemelni: Polcz Alaine Asszony a
fronton című memoárkötetéből ké-
szült kamaradarab. A város vállal-

ta, hogy kedvezményes árú jegyek-
kel lehessen megtekinteni az elő-
adást, utána Polcz Alaine szekszár-
di barátait várjuk beszélgetésre.
Szombatonként Török Levente tart
művészetterápia jelleggel foglalko-
zást a hátrányos helyzetű fogyaték-
kal élőknek. Könyvtárunkban fo-
lyamatos a könyvvásár, mindig
vannak új kötetek is, érdemes hát
benézni hozzánk. Büszkék va-
gyunk arra is, hogy a kismamák-
nak és időseknek szervezett inter-
net-tanfolyamunkon év végére
több mint száz résztvevőt könyvel-
hetünk el. Reméljük, a jövőben
még több olvasó látogat könyvtá-
runkba, részesei lehetünk az em-
berek mindennapjainak. 

KÖNYVTÁRAK ÖSSZEFOGÁSA A TÁRSADALOMÉRT

Programok, sikerek, törekvések

Felhívás a lakossághoz
a rókák veszettség elleni

védekezésérõl
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt

halálos kimenetelû betegség. A betegség legfõbb terjesz-
tõje a RÓKA.

2. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerûbb módszerét –
a rókák veszettség elleni vakcinázását – Európában évek
óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is
megkezdõdött a rókák vakcinázása. Elsõ alkalommal a
nyugati határövezetben, az osztrák határ tól számított kb.
25–30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek vakci-
na.

3. A vakcinát tar talmazó fóliakapszulát az ember számára
bûzös, de a rókák által kedvelt ízû és szagú csalétekbe rej-
tik, amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkésbarna
színû. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a
kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe. A csalétek
kihelyezése kis magasságból, repülõgéprõl tör ténik.

4. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ár talmat-
lan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez
ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi
esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina
vírus a bõrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet.
Amennyiben ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági
elõírásokat kell alkalmazni:
a) ha a vakcina ép bõrfelületre kerül, elegendõ a jódtar tal-

mú fer tõtlenítõszerrel vagy ennek hiányában 70%-os
alkohollal tör ténõ lemosás. Mindkettõ beszerezhetõ a

gyógyszer tárakban. A jódtar talmú fer tõtlenítõszer
használata során keletkezett barnás folt szappanos le-
mosással eltávolítható. Ilyen jellegû érintkezés esetén
védõoltásra nincs szükség;

b) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül,
haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI! 

5. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétõl számított
huszonegy napig (november 1-jéig) az ebeket megkötve
vagy zárva kell tartani és csak pórázon szabad közterü-
letre vinni. A jelzett idõszak alatt a kezelt területen a ke-
rületi fõállatorvos EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILAL-
MAT RENDELT EL!
Ezek a korlátozó intézkedések elsõsorban a vakcinázás ha-
tékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy lege-
lõ állatok ne vehessék fel a rókák számára kihelyezett csa-
létkeket.

6. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ vagy há-
ziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül és haladék-
talanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A
HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.

7. Kérjük, a fentiekrõl gyermekét is tájékozassa.

8. További felvilágosítással az önök körzetében élõ állatorvo-
sok és orvosok szolgálnak.

9. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDÕPONTJA:

2007. október 11.–október 16.
FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS  VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és
Növény-egészségügyi Fõosztály
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Karintia egy hétig Szekszárdon
vendégeskedett. A Babits Mihály
művelődési ház üvegtermében ok-
tóber 11-ig tekinthettük meg e kör-
nyék természeti szépségeit Engel-
bert Kelz (1956) osztrák fotográfus
szülőföldjéről készített képein.

Minket ámulatba és zavarba ejt a
magas hegyormok fenséges látvá-
nya, ezt még a hegyekkel körülzárt
vonzó nyaralóhely, a Wörthi-tó ha-
talmas víztömege is alig oldja.
Érezzük, hogy a felvételek készítő-
je otthonosan mozog e tájon, nem-
csak a kőszirtek minden zugát és a
bennük megbúvó várakat, kasté-
lyokat, templomokat ismeri jól, de
a napszakok különböző fényhatá-
sait, a légkört, amelyet a hajnalban
meg estefelé felszálló pára teremt,
és a Nap, a Hold sugarainak játé-
kát, amely mindig másként rajzolja
a felhőket a hegyek fölé. 

A hétköznapi életet, a szántást és
a mindennapok áhítatát is megmu-
tatja az osztrák fotós csöppet sem
hétköznapi látószögből. Közben az
európai történelem színhelyein
járunk, és azon a környéken is,
ahova Gustav Mahler szívesen vo-
nult vissza egy-egy zeneművet
komponálni. Engelbert Kelz lírai
fényképeit látva ezt nem is csodál-
hatjuk.

Az Osztrák Amatőr Fotográfusok
Szövetségének Díját kétszer is kiér-
demlő autodidakta fotós kiállításá-
nak megnyitása záróakkordja volt
annak az egész napos látogatás-
nak, amelyet dr. Ferdinand
Mayrhofer-Grünbühel, Ausztria
magyarországi nagykövete tett vá-
rosunkban dr. Pálos Miklós, a Tol-
na Megyei Közgyűlés alelnökének
meghívására október 3-án. 

K. E.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
színdarabbal adózik a közelmúltban elhunyt Polcz Alaine emlékének. 
2007. október 20-án (szombat) 19 órakor a Magyarországi Német
Színházban (DBU) mutatják be az „Asszony a fronton” című művet,
amelyet Polcz Alaine emlékiratainak felhasználásával Baranyai László
írt színpadra. Előadja: Takács Katalin és Pálfi Kata, rendezte: Vid-
nyánszky Attila. • Jegyek válthatók a Tourinform Irodában (Béla király
tér) és a Babits Mihály művelődési házban. Jegyár: 1500 Ft.
Az előadás az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum közreműködésével valósul meg.

Rejtélyes kőszirtek lírai fotókon

– Természetesen most is a könyv-
tár egyik szobájában ülünk. Csönd
van körülöttünk. Azt mondja, meg-
lepte a díj…

– Valóban. Kaptam már Illyés- és
Mészöly-plakettet, s most itt a Ba-
bits Mihály-díj; nagyon sokan van-
nak, akik megérdemelnék… A Ba-
bits-díjat kimondottan szakmai díj-
nak tartom, hisz ezt a művészet, az
irodalom színvonalas műveléséért
és népszerűsítéséért adományoz-
zák az alapítók. Tehát azért nem
jár, ha az ember a háza elé csinál
egy előkertet… Megtisztelve érzem
magam, hogy annak a körnek lehe-
tek tagja, akik korábban e díjban
részesültek: például Baka István,
Baky Péter, Csányi László, Czakó
Gábor, Fejős Károly, Lányi Péter,
Takács Mária s még néhányan, arra
érdemesek. 

– Menjünk vissza kicsit az idő-
ben! Emlékszik-e, mik voltak az
irodalmat népszerűsítő tevékenysé-
gének első mozzanatai? 

– Kora ifjúságomban, tehát tizen-
hat évesen eldöntöttem magam-
ban, hogy közreműködöm egy
olyan tervben, miszerint Szekszárd
a magyar irodalmi élet egyik köz-
pontjává válhat. Összefüggött ezzel
a fiatalkor romantikája, és az or-
szág akkori sajátos helyzete. Egy
olyan országban, ahol idegenek, az
oroszok diktálnak, fölötlik az ép-
pen útkeresés korszakát élő gye-

rekben, hogy micsoda példaképek
jártak előttünk a magyar irodalom-
ban és történelemben! Ők erősítet-
ték azt a törekvést, hogy igyekez-
zem hasznosat alkotni... Visszatér-
ve még egy kicsit a díjhoz, nagyon
fontosnak tartom, hogy próbáltam
végig igényes dolgokat létrehozni,
s úgy gondolom, az odaítélés
szempontjából is ez játszotta a fő-
szerepet, és nem a mennyiség. Tu-
dom, hogy a kettő nem egymást ki-
záró tényező, hisz Balzac például
napi harminc oldalt tűzött ki célul
maga elé, de azt színvonalasan vé-
gezte, vagy itt van Jókai, aki
mindennek utánanézett, s az az is-
meretanyag, amit a maga korában
regényeibe épített, megfelel egy
mai lexikonnak… Lázár Ervin, aki
mellékesen semmilyen díjat nem
kapott a megyétől, pedig korszakos
nagymester volt, gyerekkorában
falta Jókait. 

– Vegyük sorra a díjjal kapcsola-
tos munkájának állomásait!

– Talán inkább csak a legutóbbi
időket... Az irodalom széles körben
való népszerűsítéséért tavalyelőtt
indult egy sorozat az Illyés Gyula
Megyei Könyvtárban, aminek szer-
vezője és közreműködője is voltam
egyúttal. Szekszárd város közéleti
személyiségei mutathatták be ked-
venc olvasmányukat hétről hétre.
Tavaly a Nobel-díjasokról folytak
havonként előadások, amelyeknek

szintén részese lehettem. Ám szí-
vemnek legalább ennyire kedves az
a hat film, amelyet Kis Pál István
rendezett, s amikben interjúkészí-
tőként dolgoztam. Ezek helytörté-
neti szempontból is nagyon fonto-
sak, hiszen Mészöly Miklós, Baka
István, Csengey Dénes életét mu-
tatják be, ide kell sorolni még az
Illyés-archívumot bemutató filmet
is, valamint a H. Németh Istvánról,
Szakály Ferencről és Lázár Ervinről
szóló portréfilmeket. Az anyagok
készítése életre szóló élményeket
adott, egyben tanulsággal is szol-
gáltak. Remélem, ennek a szellemi
leletmentésnek a folytatásához e
szűkös időkben is hozzá tudnak
még járulni megyénk vezetői.

– Persze nem szólt saját kötetei-
ről, amik végső soron ugyanennyit
nyomnak a latba: A völgyeken át;
Kövek, virágok; Meditáció és be-
szélgetés; Angyalok alvó szárnya… 

– Megírtam őket.
– Ennyi?
– Nem. Tolna megye közelmúlt

irodalmában mozgó könyvemet
határozott céllal adtam ki. Szeret-
ném ugyanis, ha szűkebb hazám
lakói jobban odafigyelnének arra a
kulturális kincsre, ami körülveszi
őket, amiről a Meditáció és beszél-
getésben írok. Szeretnék még jó so-
káig ezekhez hasonló ügyekben te-
vékenykedni. Remek működési
színteret kínálnak e tekintetben
azok az intézmények, amelyek ed-
dig is vállalták az irodalom népsze-
rűsítését, az iskoláktól kezdve a
már említettekig. Szeretném, ha a
polgárság körében olvasóközössé-
gek jönnének létre. A könyvtár, az
Irodalom Háza vagy a Régi Séd s
még néhány hasonló hely ennek
remek teret biztosított eddig, s re-
mélem, ez a jövőben is így lesz.
Ami a következő esztendőt illeti,
szeretném, ha a Pad Egyesület és a
Babits Társaság összefogna a sok
más, hasonló szellemben működő
szervezettel és a város intézmé-
nyeivel, hogy közösen és méltó-
képp ünnepeljük meg a Babits-
évet… 

– Min dolgozik mostanság? Úgy
értem, mit ír?

– Terveim szerint jövőre új ver-
seskötettel jelentkezem. Nehéz er-
ről elfogulatlanul beszélni. Az em-
berben óhatatlanul működik a
többre vágyás, s ilyenkor úgy gon-
doljuk, ez is egy része annak, hogy
többek legyünk…

– Őszintén szólva más válaszra
nem is lehetett számítani Öntől… A
Szekszárdi Vasárnap valamennyi
újságírója szeretettel gratulál és sok
sikert, egészséget kíván további
munkásságához. Panyi Zita

Beszélgetés a Babits-díjas Gacsályi Józseffel
Gacsályi Józsefet sokan tanár úrként ismertük meg, másoknak
könyvtáros régről. Kerékpárral jár, ha mégis gyalogosan, akkor álta-
lában egy spániel is feltűnik oldalán, ám jobbára irodalmi rendez-
vényekre siet. A Babits-szülőház kertjében, a megyei könyvtár jeles
előadásain, az Irodalom Házában találkozhatunk vele, barátságo-
san, s a rá jellemző fanyar humorral szokott szót váltani az embe-
rekkel. Idén ő kapta meg a Babits Mihály-díjat, elismerésül irodalmi
tevékenységéért, irodalom-népszerűsítő munkájáért. 
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A Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule 4. évfolyama erdei is-
kolában kezdte az idei tanévet. A
Tom-Túra Kft. pályázatának, a szü-
lők segítségének, valamint a „Te-
hetségekért” Alapítvány támogatá-
sának köszönhetően szeptember
3–7. között öt napot töltöttek a gye-
rekek Mattyon. A program fóku-
szában az erdő és az ember kap-
csolata állt. Ez adta a keretjátékot
is, melynek során az erdőtündér
meghívására látogattunk el az erdei
iskolába, és a tőle kapott feladato-
kat végezték el a gyerekek csoport-
jai. A feladatok a tapasztalatok rög-
zítésére, az élmények lejegyzésére,
rajzos megjelenítésére Erdei naplót
vezettek a tanulók. Az ebben fel-
halmozott ismeretanyagra a tanév
során hivatkozunk, újabb tudást
építünk rá. Az erdőtündér tehát vé-

gigkíséri majd az egész tanítási
évet.

Az életkori sajátosságokat figye-
lembe véve három nagyobb modul
keretei között a harmadikos tan-
anyag ismétlésével és a negyedikes
tananyag előkészítésével segítettük

a tanulóknak az ismeretek komp-
lex rendszerbe foglalását. A terepi
megismerésre alapozva igyekez-
tünk bemutatni az embereknek a
természeti környezetre gyakorolt
hatását, a természetvédelemben
betöltött szerepét. Hangsúlyt he-
lyeztük az erdei viselkedés szabá-
lyainak tudatosítására, az erdő,
mint élőhely tiszteletére. 

A programnak nem a „tankönyv-
ízű” ismeretátadás volt a célja, he-
lyette a saját tapasztalat útján törté-
nő megismerés volt hangsúlyos, a
megfigyelések lejegyzése, össze-
függések meglátása, reflektálások a
látottakra.

A 4. évfolyamon tanító
pedagógusok

„Szeptember 3-án, az első tanítá-
si napon mi a buszt vártuk felmál-

házva; úgy néztünk
ki, mint akiket a
csomag visz valaho-
vá. Mattyra indult a
Dienes Valéria Álta-
lános Iskola 4. osz-
tályos évfolyama.”

„Mikor megláttuk
a szállásunkat, a
gyönyörű vendég-
házat, álmélkod-
tunk, tátva maradt
a szánk. Csomago-
kat hátrahagyva

megrohamoztuk a szobákat, ame-
lyek tisztán fogadtak bennünket. A
felső ágyak pillanatok alatt elkel-
tek; miért nem lehet ágyakat csak
emelettel készíteni?”

„Az első napon ellátogattunk egy
Madár Emlékparkba. Nagyon sokat

gyalogoltunk, legalább hat kilomé-
tert. Sokáig tartott az út, mert taní-
tónkkal nagyon sok fát vizsgáltunk
meg, kerületét, törzsmagasságát,
termését és fajtáját. Jó volt, mert so-
kat beszélgettünk, és még kutyákat
is láttunk. Mire visszaértünk, min-
denki hátast dobott az ágyon.”

„Éjjel eleredt az eső. Reggel friss
esőszag és madárcsicsergés töltötte
be a szobákat.”

„Második nap Siklósra kirándul-
tunk. Megnéztük a
várbörtönt, a kín-
zókamrát, Kani-
zsai Dorottya kert-
jét. Érdemes volt
megnézni a múzeu-
mot és a panopti-
kumot is. Itt forgat-
ták a Tenkes kapi-
tánya című filmso-
rozatot is.”

„Este mindig
megbeszéltük a
másnapi progra-
mot, és ahhoz kap-
tunk feladatokat is. Sok érdekes
környezeti feladat volt és nagyon
szerettük a kézműves foglalkozáso-
kat. Mézeskalácsot is készítettünk,
ami nagyon szépre és finomra sike-
rült.”

„Harmadik napon a Dráva part-
ján sétáltunk, a horvát határnál.
Egy órán keresztül caplattunk az
erdőben csöndben, libasorban. Iz-
gatottan hallgatóztunk, hátha szar-
vasbőgést hallunk, de pechünkre
csak egy öreg fa reccsent. Csomó ki-
kericset is láttunk, de nem lehetett
leszedni, mert védett növény.”

„Ezen a napon Vajszlón és Sely-

lyén jártunk. Vajszlón a Kodolányi
János Emlékmúzeumot néztük
meg. A legtöbben egy régi írógépet
nyomogattak. Sellyén a tal-
pasházat láttuk, ami a múzeum
mögött található.”

„Negyedik napon a villányi bor-
múzeumba látogattunk el. A leg-
idősebb bor 112 éves volt. Ezután a
Villányi hegyen a kőbányáig men-
tünk, ahol ammonitesz-nyoma-
tokat kerestünk. A Szársomlyó-
hegyet már nem volt erőnk meg-
mászni, de az Ördögszántást lát-
tuk.”

„Ezt a napot egy búcsúesttel zár-
tuk. Mindenki előadott valamit,
amiből egy vidám este kerekedett.
Szóval nagyon jól szórakoztunk. A
bátorságpróba sem maradt el, mert
éjszaka megjöttek a szellemek, és
kipróbálták, mennyire álljuk a sa-
rat.”

„A diszkó is nagyon élvezetes
volt. Mindenki bulizott, még a taní-
tó nénik is beálltak egy táncra.”

„Nagyon sok élményt szereztünk,
sok mindennel gazdagodtunk. Szí-
vesen maradtunk volna még pár
napot.” 

4. a, b, c osztály tanulói

Az erdő és az ember kapcsolata

ÓRIÁSI
KOSZTÜM-

VÁSÁR
S Z E K S Z Á R D O N ,

A PANORÁMA MOZI
ELŐCSARNOKÁBAN.

2007. október 17-én
(szerdán) 9–14 óráig.

AJÁNLATAINK:
• Őszi kosztümök, szoknyák,

pulóverek,
• Női nadrágok, blézerek,
• Kötött kabátok,

kardigánok,
• Átmeneti dzsekik,
• Irhakabátok, divatkabátok,
• Női kalapok, sapkák,

sálak, kesztyűk.

Nagy választékkal várjuk
kedves vásárlóinkat!

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

tankönyv, akár az interneten is.
Telefon/fax: 74/510-797

Mobil: 30/93-79-204
E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu
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– Ismét nem volt egyszerű időpon-
tot egyeztetni. Róbert hol Kecskemé-
ten, hol más városban dolgozott,
sőt a hétvégén sem volt idehaza. A
munka miatt? 

– Nem, nem dolgoztam, akkor
horgászni voltunk Somogy megyé-
ben, Háromfán. Gyermekkorom
óta ez a hobbim. Ám két éve kizáró-
lag bojlizunk, ami azt jelenti, hogy
golyóval horgászunk pontyra. 

– Ez mennyiben tér el a hagyomá-
nyos pecázástól?

– Jelentősen. A horogra például
nem kukorica kerül, hanem egy go-
lyó, amiből számos ízesítésű kap-
ható az üzletekben, de por alakú
alapanyag is, amit tojással gyúrunk
össze, szóval mi magunk szeretjük
elkészíteni a golyócskákat a legkü-
lönbözőbb ízekben. Banános, rá-
kos, halas…

– Vagyis a halak úri kedve sze-
rint?

– Mondhatni, ez pontosan így
van, hiszen a készítéskor figyelem-
be vesszük magát a vizet, a halak
étkezési szokásait, az időjárást, az
adott évszakot és még sok mást.
Speciális vizekre járunk, ahol
8–10–15 kilós, de akár 20 kilós pon-
tyokat fogunk ki. Az én eddigi csú-
csom 17 kiló 20 deka volt.

– Gondolom, ezek a hatalmas ha-
lak rendesen benne vannak a kor-
ban. Rágós lehet a húsuk…

– Nagyjából annyi idősek, ahány
kilósak. Hogy milyen lehet a hú-
suk, azt nem tudom. Ugyanis ez a
fajta horgászat arról szól, hogy ki-
vesszük a halat, s miközben vízzel
locsoljuk, igen gyorsan lemérlegel-
jük és lefotózzuk, majd visszaen-
gedjük. A parton nem tároljuk,
hogy a legparányibb károsodás nél-
kül folytathassa vízi életét. 

– A horgászatról nekem a baráti
társaság, a gyönyörű természet, a jó
levegő jut az eszembe, majd az is,
hogy az ember jól megeszi a zsák-
mányt. 

– Ennél a horgászatnál az az élve-
zet, hogy az ember minél nagyobb
halat tudjon fogni, aminek az is a
feltétele, hogy az ember milyen
bojlit készít. Ám ha a család halász-
lét akar enni, akkor a hozzávalót
megvásároljuk a boltban. 

– Most a családjáról érdeklődöm,
de előtte avasson be, kikkel jár boj-
lizni?

– A sógorommal és egy pécsi ba-
rátommal. A tó mellett sátorban la-
kunk, bográcsban főzünk, szóval
semmi luxus… A családom támo-
gatja a hobbimat, amiért hálás va-
gyok. Feleségem, Beáta asszisztens
a kórház gyerekosztályán. Két gyer-
mekünk van, tízéves a kisfiunk, aki
az ifjabb Zsobrák Róbert, hétéves
kislányunk neve Panna. Mindket-
ten a Babits iskolába járnak. Édes-
anyám nagyon sokat segít a gyere-
kek rendezésében, napközi után ál-
talában ő megy értük. Édesapám –
akinek Kálmán a keresztneve –
nyugdíjas, ő parkettázással és sző-
nyegpadlózással foglalkozott. A hú-
gom pedig jelenleg gyesen van.

– Róbert eredeti szakmája?
– Szobafestő, mázoló, tapétázó.

Építőiparos családból származom,
így eszembe sem jutott más jellegű
foglalkozást választani. A festő
szakmát nagybátyám – Merczel Jó-
zsef – javasolta, aki megtapasztalta,
hogy a parkettázóknak nagyon ha-
mar tönkremegy a térdük. Egyéb-
ként ő nagyon vigyázott rám, jó
úton tartotta az életemet. 

– Miért és mikor lett vállalkozó? 
– Nem akarok nagyon vissza-

menni az időben, de ide tartozik,
hogy a szakma Tolna megyei meg-
határozó személyisége, Frei László
volt a mesterem, az ő cégében
kezdtem, tőle tanultam meg valójá-
ban a szakmát, beleértve az árube-
szerzést, az anyagrendelést, a fel-
mérést, szóval mindent. Később
másutt is dolgoztam, majd 1992.
augusztus 12-én lettem vállalkozó.

– Miért is?
– Önállóságra vágytam, s ki akar-

tam próbálni magamat. Tudtam,
hogy komoly a kihívás, de belevág-
tam. 2000-ig egyéni vállalkozó vol-
tam, majd sógorommal, a szintén

ügyvezető, Renczes Lászlóval meg-
alapítottuk a céget. Jól kiegészítjük
és fél szavakból is értjük egymást.
Az ő asztala elsősorban a szerve-
zés, az enyém pedig a szakma. Je-
lenleg 13 alkalmazottunk van, ami
ebben a szakmában elég nagy céget
jelez.

– Milyen lehetőségeik vannak
szakmai ismereteik gyarapítására? 

– 1997-ben letettem a mestervizs-
gát, ami nem volt könnyű. Az írás-
beli és szóbeli megmérettetés mel-
lett a gyakorlatban is bizonyíta-
nunk kellett. Emellett rendszeresen
járunk továbbképzésekre, az
anyaggyártók tanfolyamaira, ahol
lehetőségünk nyílik megismerni a
legújabb anyagokat és a technoló-
giákat. Ezeken a kurzusokon rend-
szeresen egy-két kollégánk is részt
vesz.  

– Nagyon gyakran, mi több, rend-
szeresen úton van, úton vannak.

– Azt szoktam mondani, hogy a
mi életünk a vándorcirkuszhoz ha-
sonlít a legjobban. Tényleg valóban
hol itt, hol ott dolgozunk. De vall-
juk be, Szekszárd túl kis város ah-
hoz, hogy ennyi festőnek munkát
adjon január elsejétől december 31-
ig. Most Kecskeméten, a Széktó la-
kóparkban dolgozunk, 56 lakást
festünk, mázolunk. De éppen a hét
elején a dunaújvárosi vasműben is
fölvettük a munkát.

– Ezek szerint egész évben van
munkájuk.

– Így van, szerencsére nem tud-
juk, mi az, hogy tél, de azt érezzük,
hogy mi az a nyár. Hozzáteszem,
minden esztendőben december hú-
szadikától valamennyien szabad-
ságra megyünk, hogy az ünnepeket
minden család együtt tölthesse.
Azonban ebben az időszakban egy-
szer összejövünk, s egy vacsora
mellett átbeszéljük az elmúlt évet,
valamint a következő időszakra vo-

natkozó terveket. És ez a találkozó
a legalkalmasabb arra, hogy átad-
juk dolgozóinknak a jutalmakat.
Megjegyzem, többségük évek óta
nálunk dolgozik, szóval nem jel-
lemző a fluktuáció. 

– Amikor legutóbb festés és mázo-
lás volt nálunk, a munkát végző há-
romfős csapat többet porszívózott,
mint festett. Szóval e téren is válto-
zott a szakma?

– Úgy gondolom, hogy korunk el-
várásai közé tartozik, hogy minősé-
gi munkát végezzünk, de ez önma-
gában kevés. A munkaterületet na-
gyon is illik tisztán tartani, ami a
háziasszony számára megnyugtató,
emiatt ajánl bennünket ismerősei-
nek. Aki egy kicsit is ad magára, az
tisztaságot hagy maga után. Egyéb-
ként annak idején a mesterem azt
mondta, hogy egy építkezésen,
vagy iskola karbantartásánál a taka-
rítónővel legyünk a legjobb vi-
szonyban. Mert ő tudja vinni a jó
hírünket, de a rosszat is.

– Milyen a nexusuk azokkal a
más szakmát űző cégekkel, akikkel
együtt dolgoznak, vagy akiket vál-
tanak a munkaterületen?

– Vannak vonalas ütemtervek,
amiben feltüntetik, melyik szakma
mikor dolgozik. Mi záró szakma-
ként nyilván az utolsók vagyunk.
De amúgy a többiekkel jó a kapcso-
latunk, gyakran dolgozunk együtt,
rendre egymásnak adjuk a kilin-
cset. 

– Divatozzunk egy kicsit. Melyek
a legkedveltebb falszínek?

– A közintézményeknél, például
iskoláknál a fehér falak a jellemző-
ek. Az új lakásokat is alapban fe-
hérre festjük, illetve a lakók igénye
szerint. Mostanában az élénk szí-
neket kedvelik, de sokan a halvány
sárgához, vagy a drapposhoz ra-
gaszkodnak. Vannak, akik más-más
– ám egymással harmonizáló –
színre festetik a nappali falait. Ta-
lán a barnát és árnyalatait monda-
nám divatszíneknek.

– Mi a helyzet Zsobrákéknál?
– Hálószobánk mályvaszínű, a fi-

am szobája kék, Pannáé pedig sár-
gás-narancsos. A nappalink pedig
drappos, amihez minden bútor és
kiegészítő klappol.

– Ad színekre vonatkozó tanácso-
kat?

– Ha igénylik, szívesen.
– Róbert is szokott festeni, mázol-

ni?
– Nem. A szabványok betartása, a

munkaszervezés és más munkák
előkészítése, illetve az ellenőrzés a
feladatom. Bár, előfordul, hogy be
kell állnom, ami csöppet sem esik
nehezemre. 

– Várom a javaslatát.
– Egy igen érdekes férfiúra gon-

doltam. Szívesen venném, ha dr.
Reibling Tamással arról is beszél-
getnének, hogy miként lett állator-
vosból mezőgazdasági vállalkozó-
vá. V. Horváth Mária

Fotó: Nagy Ági

A vendéglátós dinasztia ifjú tagjának, Keszthelyi Szabolcsnak a javas-
latára ezennel Zsobrák Róbert építőipari vállalkozót, azaz a Primer-
Color Szakipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft. ügyvezetőjét faggatom
elsősorban arról, hogy az utóbbi időben mennyiben változtak szakmá-
ja íratlan szabályai. Persze, a beszélgetés során jócskán „szakmáz-
tunk”, de számomra, s bizonyára sok olvasó számára is érdekes dol-
gok derültek ki.

BEMUTATJUK!

Olyan munkát nem vállalnak, 
amit nem tudnak flottul elvégezni



Klasszikus évad
vígjátékokkal

Klasszikus darabok színrevitelét tervezi a 2007/2008-as évadban Frank
Ildikó, a Magyarországi Német Színház igazgatója. A szekszárdi színházi
palettáról hiányoznak a drámairodalom nagyjainak művei — indokolta
döntését Frank Ildikó. Minden színházbarát élvezheti a klasszikusokat, és
a színház legtöbb előadását, nemcsak a németül tudók.

Szekszárd egyetlen kőszínházában korábban is láthattunk német klasz-
szikusokat, de ebben az évadban a terv szerint Shakespeare, Molière,
majd Goldoni egy-egy komédiáját is bemutatják. Elsőként persze a német
szerzők: szeptemberben Wilhelm Busch
(1832–1908) a gyermekirodalom klasszikusá-
vá vált Max und Moritz (1865) című eredetileg
nem színpadra írt műve, október első felében
pedig az igen termékeny költő Hans Sachs
(1494–1576) Das Kälberbrüten című három-
szereplős farsangi játékával turnézik a társu-
lat. November végén mutatják be a „német
drámairodalom referenciadarabját”, amely vi-
lágszerte az egyik legnépszerűbb: Friedrich
Schiller (1759–1805) Kabale und Liebe (Ár-
mány és szerelem) című 1783-ban írt „polgári
szomorújátékát”. Januárban láthatjuk a drá-
mairodalom legnagyobb klasszikusának,
William Shakespeare-nek (1564–1616) egy ko-
rai komédiáját a Tévedések vígjátékát (The
Comedy of Errors/Die Komödie der Irrun-
gen), márciusban a komédia és szatíra meste-
rének Molière-nek (1622–1673), várhatóan az
utolsó darabját, a Képzelt beteget (Le Malade
imaginaire/Der eingebildete Kranke) (1673) mutatja be a színház. A víg-
játékíró Carlo Goldoni (1707–1793) 120 ismert műve közül egyik jelentő-
sebb komédiájával a Két úr szolgájával (Arlecchino, servitore di due
padroni/Der Diener zweier Herren) (1745) szeretnék felidézni a comme-
dia dell’arte, az utcai színjátszás hagyományait május–júniusban. A klasz-
szikus szerzők színműveit német nyelven és a Meder Kft. szinkrontol-
mács-rendszerének köszönhetően magyar műfordításban is hallhatjuk.

Amíg a közönség igényli, természetesen műsoron tartják a Hänsel und
Gretel (Jancsi és Juliska) zenés játékot gyermekeknek, az ifjúsági dara-
bot, a Creepset, a No Sex című musicalt, és a Draußen vor der Tür (Az aj-
tón kívül) című drámát. 

Klassisches Jahr mit
Komödien

Die Direktorin der Deutsche Bühne Ungarn, Ildikó Frank plant im Jahr
2007/2008 klassische Theaterstücke auf die Bühne zu bringen. Die Werke
des klassischen Dramendichter fehlen in der Palette des Szekszárder
Theaters – begründete Ildikó Frank ihre Entscheidung. Alle Theater-
freunde können die Klassiker genießen, und meisten Stücke der Bühne,
nicht nur, wer die deutsche Sprache kennt.

Wir konnten früher auch deutsche Klassiker im einzigen Steintheater in
Szekszárd sehen, aber jetzt ist geplant Komödien von Shakespeare,

Molière, und Goldoni auch vorzustellen.
Zuerst können wir selbstverständlich die
deutschen Autoren sehen: im September
den Kinderliteraturklassiker von Wilhelm
Busch (1832–1908) Max und Moritz (1865),
den er ursprünglich nicht für die Bühne
geschrieben hat, dann Anfang Oktober
Hans Sachs (1494–1576) der ein sehr pro-
duktiv Dichter war. Mit dem Stück „Das
Kälberbrüten“ ein Drei-Mann Fastnacht-
spiel wird das Theater auf Tournee gehen.
Ende November wird das Referenzstück
der deutschen Dramendichtung Kabale
und Liebe (1783) aufgeführt, welches
Friedrich Schillers (1759–1805) populärstes
bürgerliches Trauerspiel darstellt. Im
Januar können wir eine frühere Komödie
des allergrößten Dramendichters William
Shakespeare (1564–1616) sehen: „Die Ko-
mödie der Irrungen”. Dann im März wird

ein Stück des Meisters der Komödie und Satire Molière (1622–1673)
vorgestellt, voraussichtlich „Der eingebildete Kranke” (1673). Unter den
120 bekannten Werken des Lustspieldichters Carlo Goldini (1707–1793)
stellt „Der Diener zweier Herren“ die Belebung der Tradition das comme-
dia dell’arte im Mai und Juni dar. Diese Bühnendichtungen können wir
dank des Synchron-Dolmetschersystem der Meder GmbH auch ungarisch
hören. 

Solange es das Publikum verlangt, wird natürlich weiter das (Spiel mit
Musik für Kinder), Hänsel und Gretel das (Jugendspiel) Creeps, das (Mu-
sical) No Sex, und das (Drama) Draußen vor der Tür auf dem Programm
bleiben. K. E.
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Assisi Ferencet a fák, virágok és
állatok védőszentjét 1226. október
4-én temették el. 1228. július 16-án
IX. Gergely pápa szentté avatta Fe-
rencet. Ünnepét azonnal felvették a
római naptárba, október 4-i dátum-
mal.  Ez a nap Világszerte az Álla-

tok Világnapja, amikor a védtelen
élőlényekre hívják fel a figyelmet.

Az Állatok Világnapja alkalmá-
ból 2 fiatalokból álló csoport is
meglátogatta a Szekszárdi Állat-
menhelyet. A Polip Ifjúsági Iroda
önkéntesei 2007. szeptember 29-én

keresték fel a menhelyet. A 14 és 20
év közötti fiatalok táppal kedves-
kedtek az állatoknak, először csak
barátkoztak a kutyákkal, majd sé-
tálni vitték őket.

A szekszárdi 5-ös iskola tanulói
Tornyos Marianna vezetésévével
október 6-án találkoztak az árva
kutyákkal. A gyerekek a program
első részében elsajátították a ku-
tyákkal való helyes viselkedést és

bánásmódot, majd nagy örömmel
sétáltatták a szeretetre éhes árvá-
kat.  Nagy izgalom volt, a gyerekek
egymásnak adták a póráz végét, a
kicsi és nagy kutyusok pedig öröm-
mel követték őket. A hosszú séták
után a kedvencek fáradtan, ugyan-
akkor boldogan tértek vissza a ken-
neljeikbe. A gyerekek élményekkel
gazdagon tértek haza a kutyamen-
helyről.

Szent Ferenc és követői
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Ahhoz, hogy megértsük, kinek a
vendégei vagyunk is ma, szakít-
sunk most a realitások nyűgével, s
repüljünk az idők szárnyán oda,
amikor e kedves helyen még az or-
szágos selyemtenyésztési felügye-
lőség fejtette ki áldásos tevékenysé-
gét. Ennek nyomán a filoxérától
tönkrement szőlők munkásai némi
megélhetéshez jutottak a selyem-
hernyó-nevelés nyomán, Szek-
szárd pedig merészebb álmokba
ringathatta magát, hiszen lakossá-
ga helyben maradt, s munkálko-
dott abban, hogy a helység ne csak
papíron legyen a megye székhelye,
hanem valódi, kulturális értelem-
ben vett várossá váljék.

Ennek fontos lépcsőfoka lett a
múzsák otthona, a múzeum létesí-
tése, valamint a szűkebb haza első
teljes képzését adó főgimnázium
létrehozása. A szerény körülmé-
nyek az induláskor maroknyi ta-
nárcsapatot és két fiúosztályt jelen-
tettek. A tanerők egyike a Siklós
ideszármazott Szabó Ferenc hitta-
nár, aki persze természetesnek vet-
te, hogy az ambiciózus Dezsőre ke-
resztelt fiát a Garay nevét csak
1923-tól viselő intézménybe íratja.
Hihetőleg jól választott, hiszen ott
rajztanárként az az Ács (Auerbach)
Lipót működött, aki az 1906-os mi-
lánói világkiállításon aranyérmet
kapott a Steig Flórián kerámiáira
remekelt motívumaiért.

Ezek a motívumok természete-
sen részben a közeli Sárközből
származtak, részben a gimnázium
kapuján kilépve, s éppen ide látva,
ahol most mi merengünk, a se-
lyemgubókat és -petéket vizsgáló
leányok, asszonyok viseletének
megfigyeléséből kerültek művésze-
ink tudatába.

E más rend gyermekei, ha ezen a
pályán indultak, természetesnek
vették még, hogy a rajztudásuk, a

mesterség mívelése nem lehet
rosszabb a tökéletesnél, s csupán
ezen felül adhatnak hozzá valamit
saját érzéseikből. Először illik rajz-
tanárrá válnia annak, aki a Képző-
művészeti Főiskola meg a münche-
ni festészeti akadémia növendéke
kíván lenni.

Közben köthet barátságot Csók
Istvánnal meg a művészvilág szá-
mos jó nevű tagjával, de Szekszár-
don örökké itthon kell lennie, s itt
kell megélnie. S ezt csak szelíden
teheti. Meg kell festenie – foglalko-
zását finoman jelző ceruzájával a
kezében – a korabeli tanfelügyelőt,
a szomszéd utcában lakó előkelő
kisasszonyt, rég porladó asszonyok
egykori virulását. Közben elutaz-
hat közeli s távoli tájakra, hazahoz-
hatja vágyakozását, s áruba bocsát-
hatja vásznait. Akik megveszik, is-
merősként szeretik és rejtik hosszú
évtizedekig kopott szalonjaik és
egyre szerényebbé váló szobáik
mélyén. Tudják, hogy az összes
színt és bensőséges érzést úgysem
adhatják át, s ha most mégis meg-
mutatják, higgyük ezt szekszárdi-
ságuk és előzékenységük megnyil-
vánulásának.

Olyan ez, mintha a hajdani gyer-
mekkor vonatából hosszú utazás
után végre hazaérnénk, s ezt igazá-
ból onnét tudjuk, hogy az állomá-
son ott vannak – s reméljük, hama-
rosan ismét lesznek – a várakozás-
kor, induláskor egyaránt megcso-
dált freskók. Sejtjük, talán a világ
más táján ennél különbek is lehet-
nek, ez viszont a miénk, a maga
szelíd Szabó Dezső-i látásmódjá-
val. S ha így van, miért ne érez-
nénk jól magunkat itt, most, e ké-
pek láttán?!

Dr. Töttős Gábor

Elhangzott a Babits művelődési ház
Művész presszójában rendezett Szabó
Dezső kiállítás megnyitóján

Szelíd üzenet Példaértékűek vagyunk(?)
Leérettségizett a fiam. Szeptembertől kommunikációt fog tanulni.

Élete 18 évéből 16-ot aktívan végigszavalt, végigszerepelt. Pedagógusai
viselkedésére soha nem panaszkodtak, én sem, bár elfogult szülőnek
számítok. 

Kedvence megszállottságig a BMX biciklije. Kisebb-nagyobb társaival
napi szinten látogatják a Szekszárdon lévő Skate Parkot. Ezért a város-
nak örök hálával tartozok szülőtársaimmal együtt, mert a kerékpáros
ugrálásaikkal nem padokat, lépcsőket használják a vendéglátóipari
egységek tulajdonosainak bosszantására.

A sportcsarnok mögötti park használata nagy mozgásteret ad a
görkoris fiataloknak is. Persze vannak felnőttek, akik parkolásra, illetve
kisebb gyermekeik szóbeli oktatására használják. Ilyenkor vannak a
konfliktusok, hiszen a nem rendeltetésszerű használat balesetet, prob-
lémahelyzeteket teremt. Fiam elmesélte a parkoló autótulajdonossal és
a gyermekéért foggal-körömmel harcoló anyuka esetét, ami vérlázító
volt számomra. Természetesen felháborodtam a „jól nevelt” fiam
viselkedésén, de a felnőttek stílusa az „anyázástól” a „hülye gyerekig”
is elgondolkodtatott.

Mit is várhatunk a gyerektől, fiataloktól, ha a minimális elvárásoknak
mi sem tudunk megfelelni? Tiszteletet? Mi tudunk tisztelni? Hol vannak
az alapvető viselkedési normák? „kérlek”, „légyszíves”. Ha mi képte-
lenek vagyunk rá, gyermekeinktől miért várjuk el? Esetleg csak más
gyerekére vonatkozik? 

Tisztelt Szülő- és Felnőtt Társaim!
Kérek mindenkit, úgy viselkedjünk, beszéljünk, gesztikuláljunk,

hogy gyermekeink személyiségfejlődésének aktív részesei vagyunk. Mi
vagyunk a minta, bárhol vagyunk jelen. Tartsuk tiszteletben az idegen
gyerekeket, hiszen ők is valakinek a „szeme fénye”. Az idő haladtával
egyre jobban elengedjük gyermekünk kezét, és csak bizakodhatunk
abban, hogy nevelésünk hatékony volt. Természetesen a gyerek maxi-
málisan alkalmazkodik a körülötte lévő helyzethez, amikor már a szülő
nincs jelen. De más, igen. Ekkor a „más” a példa. Vagyis, „mi”, a fel-
nőttek. Mindig, mindenkor, mindenhol és körülöttünk a fiatalság ben-
nünket utánoz. Lovászné Mencző Andrea

Szekszárd

Szabó Dezső: Tél (olaj/vászon, 1968) Forrás: www.tolnaart.hu

A SZEKSZÁRD ALSÓVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

meghívja Önt és családját, barátait
BÍRÓ LÁSZLÓ püspök úr miséjére

2007. október 29-én hétfőn 18 órakor, 
a Belvárosi templomba

A misét valamennyi alsóvárosi elhunyt hozzátartozónk 
lelki üdvéért ajánljuk.

A Belvárosi Plébánián, a közösségi ház-
ban a szentmise után folytatjuk összejöve-
telünket.
Meghallgatjuk Máté János tervező, Hei-
mann Zoltán és Elekes Eduárdné tájékoz-
tatóját: Összefogás a Szent János és Pál
Kápolna felújításáért címmel.
Október 29-én 15–17 óráig
kinyitjuk a kórház kápol-
nát, mindenkit szeretet-
tel várunk.

Beszámolunk az egyesü-
let 2007–2008. évi prog-
ramjáról. Majd kötetlen
beszélgetésre kerül sor saját bor, pogácsa stb. kóstolása közben.

* * * * *
Az október 29-i ünnepélyes összejövetel előtt és alatt lehetőség lesz új
tagok belépésére, tagdíjak rendezésére. Egyesületünk minden hó
utolsó hétfőjén 17 órától megbeszélést tart a plébánián, ahol a továb-
bi programjaink, teendőink szervezése folyik. Minden rendezvé-
nyünk nyilvános, javaslataikkal, ötleteikkel, pártoló- és rendes tagsá-
gukkal segítsék munkánkat.

Nagyon nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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2007. október 15.
Lomkihelyezés: 6 óráig

I. körzet
Árpád utca, Augusz I. utca, Baka utca,
Balassa utca, Batthyány L. utca, Béla tér,
Berzsenyi D. utca, Bezerédj utca, Bólyai J.
utca, Csaba utca, Csokonai u., Damjanich J.
utca, Dózsa Gy. utca, Flórián utca, Garay
tér, Halász B. utca, Hrabovszky utca, József
A. utca, Kapisztrán utca, Kemény S. utca,
Kiss J. utca, Kölcsey ltp., Liszt F. utca, Má-
tyás Király utca, Mészáros L. utca, Nyár ut-
ca, Patak utca, Pázmány P. tér, Petőfi S. ut-
ca, Pollack M. ltp., Pollack M. utca, Rákóczi
utca, Rákóczi utca, Rózsa u., Rózsamáj ut-
ca, Soós S. utca, Szakály Testvérek utca,
Széchenyi utca, Szent István tér, Szent
László utca, Szluha Gy. utca, Tavasz utca,
Tinódi utca, Tompa M. utca, Tormay B. utca,
Vörösmarty utca, Wigand J. tér, Wosinsky
ltp., Zrínyi M. utca. 

2007. október 16.
Lomkihelyezés: 6 óráig

II. körzet
Ady E. utca, Alisca u., Alkony utca, Alkot-
mány u., Allende utca, Alpári Gy. utca,
Arany J. utca, Baráth J. utca, Barátság,
Bem utca, Bencze F. utca, Benczúr Gy. utca,
Bercsényi utca, Béri B. Á. utca, Bertók
Róbertné utca, Bródy S. köz, Bródy S. utca,
Csalogány utca, Cseby Fiuk utca, Cseri J.
utca, Dobó utca, Dr. Hirling Á. utca, Fáy A.
utca, Flach I. utca, Gróf P. utca, Halasi A.
utca, Háry J. utca, Holdfény utca, Holub J.
utca, Honvéd utca, Jókai utca, Kecskés F.
utca, Kisfaludy utca, Kövendi S. utca, Május
1. utca, Mikes utca, Napfény utca, Népfront
utca, Ocskó L. utca, Perczel M. utca,
Prantner J. utca, Rozsnyai M. utca, Sárviz
utca, Szabó D. utca, Tartsay V. ltp., Tartsay
Vilmos. utca, Vasvári P. utca, Wesselényi
utca. 

2007. október 17.
Lomkihelyezés: 6 óráig

III. körzet
Aranytó utca, Babits M. utca, Bajcsy Zs. ut-
ca, Bálint köz, Bartina köz, Bartina utca, Bé-
ke telep, Benedek Apát utca, Bethlen G. ut-
ca, Bocskai I. utca, Bocskai köz, Bogyiszlói
utca, Borzsák utca, Csapó D. utca, Erkel F.
utca, Hermann O. utca, Hosszúvölgy utca,
Hunyadi utca, Ibolya utca, Jelky A. utca, Jó-
zsef Puszta, Kablár köz, Kálvária utca, Kál-
vin tér, Kandó K. utca, Kápolna tér, Kender-
gyár utca, Kerékhegy utca, Keselyüs, Kilátó
utca, Kinizsi utca, Kisbödő utca, Kiskadarka
utca, Kőrösi Csoma S. utca, Landler J.u., Le-
hel utca, Leopold L. utca, Luther tér, Ma-
dách I. utca, Mérey utca, Móricz Zs. utca,
Munkácsy M. utca, Nagybödő utca, Nyá-
mánd puszta, Ózsák puszta, Puskás T. köz,
Puskás T. utca, Remete utca, Rövidvölgy ut-
ca, Séd köz, Semmelweis utca, Toldi utca,
Újfalussy utca, Vincellér utca, Ybl M. ltp.,
Ybl M. utca

2007. október 18.
Lomkihelyezés: 6 óráig

IV. körzet 
Akácfa utca, Bakony utca, Bartók B. utca,
Bikavér utca, Bor utca, Bottyánhegy , Bükk
utca, Cserfa utca, Cserhát utca, Csonka ut-
ca, Dorogi köz, Dr. Berze Nagy J. utca, Dűlő

utca, Előhegy utca, Esze T. utca, Ezerjó köz,
Ezerjó utca, Faddi völgy, Fürdőház utca,
Fürt utca, Gárdonyi utca, Hársfa utca, Illyés
Gy. utca, Kadarka köz, Kadarka ltp., Kadar-
ka utca, Katona J. utca, Klapka Gy. ltp.,
Klapka Gy. utca, Kodály Z. utca, Kossuth L.
utca, Lisztes völgy, Lőtér köz, Martos F. ut-
ca, Mecsek utca, Muskotály utca, Nefelejcs
köz, Nefelejcs utca, Palánki utca, Parászta
utca, Pince utca, Présház utca, Rizling utca,
Ságvári E. utca, Sauli völgy, Székely B. ut-
ca, Szüret utca, Táncsics M. köz, Táncsics
M. utca, Tanya utca, Tolnai L. utca, Vak
Bottyán utca, Vendel utca, Zápor utca, Zöld-
kert utca.

2007. október 19.
Lomkihelyezés: 6 óráig

V. körzet
Árnyas utca, Árok utca, Baranya völgy, Ba-
rázda utca, Cinka utca, Csap utca, Csatári
utca, Csopak utca, Dr. Nagy I. utca, Dr. Tóth
L. utca, Ebes u., Fagyöngy utca, Gemenc ut-
ca, Harang utca, Harmat u., Hegyalja utca,
Istifán u., Kalász u., Kerámia utca, Kertész
utca, kis Cinka u., Kuruc utca, Lajos Király
utca, Magyar S. utca, Major utca, Muskátli
utca, Otthon utca, Óvoda utca, Puttonyos ut-
ca, Sárköz utca, Szekér utca, Szilas utca,
Szőlő utca, Szőlőhegy utca, Tüske utca, Tü-
zér utca, Vadász utca, Venyige utca, Vessző
utca, Vitéz utca, Zengő utca.

ŐSZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ!
Az egészségügyi miniszter 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelete szerint a nagy-
darabos hulladékot a közterületre kirakni csak az elszállítás napján lehet.
Kérünk mindenkit, aki igénybe kívánja venni az ingyenes szolgáltatást, hogy
a lomtalanítási programban megjelölt lakóhely szerinti szállítás napján he-
lyezze ki hulladéktároló edénye mellé az elszállítandó hulladékot. Nagyobb
lakótelepes körzeteknél a lom hulladék koncentráltabb gyűjtése érdekében
az elszállítás napját megelőzően hulladékgyűjtő konténerek kerülnek kihelye-
zésre.
Felhívjuk a Tisztelt Lakók figyelmét, hogy a szállítás napján reggel 6 óráig he-
lyezzék ki az elszállítandó hulladékot. A szállítás napján késve kihelyezett hul-
ladékot a hivatal nem szállíttatja el! Az akció során építési törmeléket, veszé-
lyes hulladékot, üzemszerű tevékenységből eredő ipari hulladékot a hivatal
nem szállíttat el. A fa- és cserjenyesedék csak kötegelve, a lomb csak zsákok-
ba kötve kerül elszállításra.

A lomtalanítással kapcsolatos további információt a Műszaki Iro-
dán tel.: 74/504-129, illetve az Aisca-Terra Hulladékgazdálkodási
Kft. 74/528-850 számú telefonon beszerezhetik munkanapokon   

hétfőtől-csütörtökig 8–16 óra, illetve 
pénteken 8–13.30 óra között. 

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

Új nyelviskola indult Szekszárd köz-
pontjában, a művelődési központ épüle-
tében.  A Talent School of English okta-
tási stúdiót két tapasztalt angoltanár,
Kovácsné Tóth Erika és Vörös Judit ve-
zeti.

– Miben rejlik az iskola újszerűsége? –
kérdeztük az alapítóktól.

– Tehetséggondozó programunkban fel-
mérjük a hallgatók tudását, majd folyama-
tosan követjük a fejlődésüket. Egyéni
ütemtervet dolgozunk ki számukra, így ki-
ki a maga tempójában haladhat. Lehetőség
van csoportváltásra, gyorsabb vagy mérsé-
keltebb tempójú haladásra. Alapelv szá-
munkra az igényes nyelvoktatás megvaló-
sítása, amely használható és színvonalas
nyelvtudást garantál tanulóink számára.
Hagyományos típusú képzéseket is indí-
tunk az alapozótól a haladó szintig, vala-
mint nyelvvizsga- és érettségi előkészítő
tanfolyamokat. Hiánypótló tevékenység a
külföldi munkavállalást segítő képzés. Fel-
nőttként, többen mennének külföldre dol-
gozni, így számukra jó lehetőség az alap-

vető nyelvtudást biztosító „túlélő angol”.
Szaknyelvi kurzusaink az egyes munkate-
rületen való könnyebb boldogulást teszik
lehetővé.

– Mikor kezdődött az oktatás?
– Október 1-jén indultunk. Jelenleg

alsó tagozatos kisiskolás, felsős kezdő
és haladó, felnőtt/ifjúsági kezdő, kö-
zéphaladó és felsőfokú nyelvvizsgára
előkészítő tanfolyamaink indultak el.
Többségükhöz van még lehetőség
csatlakozni. Szervezés alatt állnak az
üzleti angol- és a középfokú nyelv-
vizsgára felkészítő tanfolyamaink, va-
lamint a társalgási fókuszú kurzu-
sunk. Diákjaink részére igényes,
többféle készséget fejlesztő, tanulást
motiváló tankönyveket ajánlunk. 4-8
fős csoportokban hatékony és élveze-
tes tanulási környezetben várjuk a ta-
nulni vágyókat. A tandíjat igény sze-
rint részletekben is lehet fizetni.

Érdeklődni és jelentkezni lehet a
30/45-45-086, illetve a 70/93-11-
899-es telefonszámon, valamint e-
mailen a totheri@freemail.hu vagy a
judith.v@freemail.hu címen. További
információ honlapunkon, a 

www.talentschool.atw.hu címen.

I love English!

Nyelviskola, de másként:
központban az angol



A történelemben ugyan nincs „mi
lett volna, ha”, de azért a hely- és
kultúrtörténetben bátran eljátszha-
tunk olyan eseményekkel, tervek-
kel is, amelyek szűkebb hazánk
sorsát befolyásolták, vagy más
irányba vihették volna.

A Tolnamegyei Közlöny 1897. ok-
tóber 10-én lelkesen adott hírt az
Österreicher és Társa Acetiléngáz
Rt. Szegzárd Szállóban megtartott
próbavilágításáról. „Múlt csütörtö-
kön csakugyan gyönyörködhet-

tünk a szálló tágas kávéházi helyi-
ségében az acetilénvilágítás inten-
zív fényében. A kávéház zsúfoltsá-
gig megtelt közönséggel, és min-
denki elismerte, hogy az acetilénvi-
lágítás fényesebb minden eddig lé-
tező világításnál. Világossága
olyan, mint a napfény, s nem olyan
vörös, mint a villanyé. A cég köztu-
domás szerint kedvező ajánlatot
tett a képviselő-testületnek, hogy
városunkban is hajlandó az aceti-
lénvilágítást bevezetni. Tehát most
már a képviselő-testülettől függ,
hogy végre a közvilágítás mindig
felszínen levő kérdése kedvező
megoldást nyerjen. Már is többen
jelentkeztek, különösen a kereske-
dői osztályból, akik óhajtják üzleti
helyiségeikbe e világítás bevezeté-
sét. Mang János, a szálló bérlője
pedig már meg is rendelte a világí-
táshoz szükséges berendezést, s
egyébként már most is naponkint
acetiléngázzal világítják meg a ká-
véházat.”

Egy hét múlva – a várható eluta-
sítás ellenére, vagy talán épp azért!
– újabb ajánlat kecsegtetett. „A ne-
vezett cég ugyanis hajlandó az ace-
tilénvilágítás berendezésén kívül a
mai kor igényeinek megfelelő gőz-
és hidegfürdőt is építeni. Ennek he-
lyéül legalkalmasabbnak tartanák

az alsó sétateret, ahol artézi kutat
fúratnának, mely nemcsak a fürdőt
látná el a szükséges vízzel, hanem
egészséges ivóvizet is szolgáltatna
a lakosságnak. Kijelentik, hogy az
összes berendezésbe általuk befek-
tetett tőkének 6%-on felüli tiszta jö-
vedelmében a községet részesítik.”
Ha mégis a villany mellett döntene
Szekszárd, a régi petróleumlám-
pákra szánt összegért ajánlanak

acetilénvilágítást, s a dísztermet in-
gyen berendeznék és látnák el
fénnyel. Ráadásul „kötelezik magu-
kat, hogy a munkákat a forgalom
zavarása nélkül végeztetik”.

A képviselő-testület hamarosan
döntött – a villanyvilágítás mellett.
Okosan, előrelátóan tette, de azért
érdemes elgondolkodnunk az el-
mulasztott lehetőségeken. Három
évvel azután, hogy a világon(!) az
acetilén-közvilágítást kipróbálták,
nálunk is lehetett volna. Kétségte-
len, hogy a robbanásveszélyes gáz
(C2H2) évek múlva Pécsett ember-
halált, nálunk, a szállóban súlyos
sérüléseket okozott, mégis a mellé
tett ajánlatok miatt talán nem jár-
tunk volna rosszul. A gőzfürdő,
akárcsak a villany – tetemes össze-
gért – csupán 1901-ben valósult
meg. Újabb hatalmas összegeket
vitt el 1906-ban az artézi kút fúrá-
sa. Ha meggondoljuk, a köztiszta-
sággal, jó ivóvízzel hány ember
egészségét, életét lehetett volna
jobbítani, már nem biztos, hogy jól
döntöttek. S ezen felül ott a megye-
székhelynek mindig hiányzó bevé-
tel, a jövedelem.

Nem lehetünk azonban igazság-
talanok: amit látunk, csupán utólag
látjuk, nekik viszont a jövőbe kel-
lett volna látniuk. S az már akkor is
homályba burkolózott…

Dr. Töttős Gábor 

Az acetilénégő elve …
… és megvalósulása egy főúri

szalonban
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Békebeli lehetőségek

ÓDON IDŐBEN
Október 15-én 150 éve, 1857-ben

született Kovács Dávid polgári
iskolánk tanára, tanügyi író.

Október 16-án 200 éve, 1807-
ben halt meg Tallher József
építész, a belvárosi katolikus
templom tervezője. 95 éve,
1912-ben Wendl István, későb-
bi polgármesterünk sikeres
jogtudományi államvizsgát tett
Pécsett. 55 éve, 1952-ben el-
hunyt Toronyi Imre színész,
városunk fia.

Október 17-én 125 éve, 1882-ben
született Göde Lajos reformá-
tus lelkészünk, próza- és szín-
műíró.

Október 18-án 130 éve, 1877-
ben Kálmán Károly tanítónk a
helyi sajtóba küldött javaslatot
egyszerű népiskolai tornaterek
berendezésére.

Október 19-én 110 éve, 1897-ben
Széchényi Sándor 1476-os ok-
levelet, neje 31 régi hímzést
adott a múzeumnak.

Október 20-án 165 éve, 1842-
ben született Szekszárdon
Kommandinger Kálmán plébá-
nos és hitéleti író.

Október 21-én 130 éve, 1877-ben
a Tolnamegyei Közlöny a pezs-
gőgyártás titkairól írt. 95 éve,
1912-ben a szekszárdi Módly
László Az uzsora története cí-
mű műve jelent meg.

Ismét lesz
Szekszárdon

MEGA Játszóház
a Városi Sportcsarnokban
A MEGA Játszóház egy gyermekek-
nek szóló nagyrendezvény, mely im-
már egy éve vándorol városról város-
ra nyújtva feledhetetlen szórakozást
kicsiny vendégeinek. A játszóház ke-
retében lehetőség nyílik önfeledt já-
tékra, mozgásra, szórakozásra, ka-
landra. Az egyes játékoknál pedig
nem kell kifizetni a használati díjat, a
belépő egyszeri megfizetése után a
játékok korlátozás nélkül használha-
tóak. A légvárak, csúszdák, akadálypá-
lyák, felfújható játszóterek, sportjátékok
órákra elvarázsolják a gyerekeket. A szín-
padon mindeközben színes programok
peregnek. Bűvészek, bohócok, éneke-
sek, táncosok váltják egy-
mást, nyújtva színvonalas
szórakozást a nézőknek.
Lehetőség nyílik arcfes-
tésre, lufi-figura hajtogatá-
sára, bűvésztrükkök tanu-
lására. A játszóházat már
egyéves kortól érdemes látogatni.
Az egytől ötéves korig terjedő korosztály-
nak külön sarkot állítunk össze, melyet
csak ők használhatnak. Itt speciális játé-
kok lesznek direkt a kicsiknek. 
A rendezvényről további információkat
kaphatnak a http://www.megajatszó-
haz.hu web oldalon. 

A játszóház most visszatér Szekszárd-
ra, helyszíne a Városi Sportcsarnok lesz a
Keselyűsi úton. A nagy területen ki tud ala-
kulni az igazi „MEGA” érzés, mikor is több
száz gyerek egyszerre játszik önfedten. A
Sportcsarnok mellett parkoló működik,
melyben kényelmesen lehet parkolni a
rendezvény ideje alatt. 

A játszóház három turnusban látogatható:
9–12; 13.30–15.30 és 16-19 óráig. A
pénztár 8.30-kor nyit. Érdemes a turnus-

kezdések előtt érkezni, hogy
legyen jegy, illetve, hogy a

maximális játékidőt
igénybe lehes-

sen venni. A
belépők szá-

mát korlátozzák,
hogy a bent lé-

vők valóban jól
szórakozzanak, se-

melyik játéknál nem lesz sorban állás. 
A belépődíjak: gyermekjegy 1500 Ft/tur-
nus, felnőttjegy 300 Ft.

Mindenkit sok szeretettel várnak 
a rendezők! 

Erősségem és
énekem az Úr

című CD-jének

BEMUTATÓ
HANGVERSENYÉT

rendezi meg a
szekszárdi

GÁRDONYI ZOLTÁN
REFORMÁTUS

EGYÜTTES

október 21-én 
16 órakor

A SZEKSZÁRDI
EVANGÉLIKUS

TEMPLOMBAN.
Köszöntőt mond: 

dr. Pálos Miklós, a Tolna Megyei
Önkormányzat alelnöke,

A CD-t bemutatja:
prof. Tillai Aurél Liszt- és Magyar

Örökség-díjas karnagy,
Igét olvas és imádkozik: 

Szemerei László, a Tolnai
Egyházmegye esperese,

A műsort Decsi Kiss János
ismerteti



Az õsszel is „zöldül”
Tolna megye
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A nehézatlétika tárgykörébe sorolt
sportok közül a súlyemelés kihalt a
szekszárdi sportpalettáról, az ököl-
vívás ehhez közeli állapotba került,
de a cselgáncs úgy tűnik nagyon is
ellenáll a tendenciának. Itt is volt
egy válságos időszak, de az elmúlt
6-7 év történései azt jelzik: a sport-
ág nem csupán a krízist élte túl, ha-
nem prosperál. Ennek újabb tanú-
bizonysága – az utánpótlás korosz-
tályú gyerekek országos versenye-
ken elért dobogós helyezései mel-
lett – az a tény, hogy negyedszázad
elteltével ismét országos bajnoksá-
got rendezhetett Szekszárd, a Ge-
menc Judo Klub.

Megkapó látvány fogadott a sport-
csarnokban. Négy tatami a küzdőté-
ren, mintegy 170 gyerek nyüzsgött
körülötte, az ázsiai eredetű sportok-
kal járó fegyelmezettséggel. Rende-
zettség, áttekinthetőség, ami sokszor
nem jellemzője azon versenyeknek,
amelyek ekkora tömegeket mozgat-
nak meg. 

Délelőtt 11-től a szó igazi értelmé-
ben pörögtek az események, tisztult
a tatamik környéke, a bronzmeccsek

és a finálék nem észrevétlenül, ha-
nem az őket illető reflektorfényben
zajlottak a verseny zárásáig folyama-
tosan.

Olybá tűnik, hogy a Magyar Csel-
gáncs Szövetség ellenőre a rendezést
illetően elégedettséggel nyi-
latkozik a jelentésében.
Fontos, hogy mi kerül a
jegyzőkönyvbe, mert a Ge-
menc Judo Klub azt szeret-
né, ha ezentúl minden év-
ben valami rangosabb ver-
senyt rendezhetne. Mert
mint kiderült, ott lenn a ta-
tamin, van miért, kiért!...
Így Szepi bá’ a kora délutáni
órákban kellemes gonddal
találkozott, amikor úgy kel-
lett a főszervezőséggel
együtt járó ügyfélforgalmat
lebonyolítania, hogy arra a
döntőre, kisdöntőre leg-
alább leérjen a küzdőtérre, ahol az ő
versenyzője érdekelt volt. A tréner
persze boldog volt: a sportág közvet-
len utánpótlását jelentő 95-ös korosz-
tály országos bajnokságról egy ezüs-
töt és három bronzot gyűjtöttek be a
szekszárdi judokák, az elmaradt

arany okán maradt benne némi hi-
ányérzet, de majd legközelebb össze-
jön ez is.

– Egy arany tényleg be volt kalku-
lálva, reálisan úgy terveztem, hogy
ezt Hunyadi Bence szállíthatja –

kezdte értékelését Szepesi József –,
de ő mindjárt azzal a versenyzővel, a
későbbi országos győztessel találko-
zott, akivel szerencsésebb sorsolás
esetén legföljebb a döntőben futha-
tott volna össze. De az a tény, hogy a
vigaszágról visszamérkőzve szerezte
meg a bronzot, mindenképpen nagy-
szerű teljesítmény Bencétől. 

Matics Balázs ezüstje külön öröm
számomra. Végig szépen dolgozott,
két olyan ellenfelet is legyőzött, aki-
ket eddig még nem, a küzdőszelleme
végig kifogástalan volt. A legkelleme-
sebb meglepetést Uzorás Bence
okozta számomra. Ő is túlfűtöttsége,
olykor forrófejűsége okán hamar vi-
gaszágra került, de rendet tudott ten-
ni a fejében és zsinórban 4 győzelmet
produkálva – köztük bravúrosat is –
az idén is begyűjtött egy bronzot az
év legjelentősebb versenyét. Bogács
Bence szállította a harmadik bron-
zunkat, s ha pszichikailag is felké-
szültebb lesz, tehetsége alapján en-
nél is többre lesz hivatott.

A dobogósok számára a szekszárdi
ob-n megadatott egy másik sikerél-
mény: az érmeket a sportág élő le-
gendájától, a legeredményesebb ma-
gyar cselgáncsozótól, a paksi Kovács
Antaltól vehették át.

– Örömmel jöttem át Szekszárdra –
mondta a sportág egyetlen magyar
olimpiai bajnoka –, látva a pezsdü-
lést, a több szintű összefogást a vá-
rosban a dzsúdó felvirágoztatásáért,
aminek már most vannak országosan
értékelhető eredményei. Képben va-
gyok országosan is a különböző
utánpótlás korosztályokról. Népes
mezőnyök jellemzik a Szekszárdon
fellépő korosztályt, fontosnak tar-
tom, hogy érzékelhető náluk a dzsú-
dó megszerettetése, az alapok elsajá-
títása, s a legügyesebbeknél pedig
már azok a mozdulatok is visszakö-
szönnek, amelyek a későbbiek során
elvihetnek a technikai tökéletességig.
Türelmesen kell tovább dolgozni,

nem szabad siettetni a dolgokat –
mondta útravalóként „Atom Anti”,
akit a Japánoknál is kultikus tisztelet-
tel fogadnak, ha arra téved.

Öröm a négyzeten, hogy az ered-
ményesség mellett egy kiemelkedő

rendezést is elkönyvelhetett
a Gemenc Judo Klub, ami
után jó eséllyel pályázhatnak
a jövőben is arra, hogy a szö-
vetség égisze alatt zajló or-
szágos bajnokságok valame-
lyikét megkapja a klub, a vá-
ros.

E sorok írója már lelkese-
dik, hogy a legkiválóbbakat
is itt látja Peking előtt vagy
után, de a sportág szekszárdi
legnagyobbja, Pap Endre, a
szekszárdi klub elnöke gátat
szab a fantázia szárnyalásá-
nak.

– Lehetőségeink arra lesz-
nek elegendőek, hogy valamelyik
korosztály országos bajnokságát – le-
hetőleg azt, amiben eredményesek
vagyunk – megpályázzuk. Igen jól
látta a zsűri: mi ennek a versenynek
úgy álltunk neki, mintha egy kiemelt
rangos versenyt rendeznénk. Átte-
kinthetően, gördülékenyen rendez-
tük meg a selejtezőket, a döntőknek
pedig megadtuk a módját, hogy azok
az érdeklődés fókuszába kerülhesse-
nek, s igyekeztünk az érmek mellé
egy kis ajándékot is adni. Hadd
mondjam el, hogy ebben a sportág-
ban az én időszakomban is különös
varázsa volt a különböző korosztályú
csapatbajnokságoknak, én szeret-
ném, ha újjászületne ez a versenyso-
rozat. Szívesen vállalkoznánk egy
ilyen megrendezésére, annál is in-
kább, mert ebben a műfajban tavaly
szereztünk is egy elsőséget.

Az edző rábólint az elnöki óhajra,
de Szepesi sporttárs, egyéni ob-
aranyat is odaképzel a klub jövő évi
karácsonyfája alá... B. Gy.

Az országos szövetségbe is eljut a szekszárdiak remek rendezése

A Gemenc Judo klub négy érmet „szüretelt” az ob-én

Az õsz igen sok színben pompázva az
idei évben is beköszöntött és bár elsõ-
sorban nem a zöld és annak árnyalatai
a jellemzõek, mégis a ZÖLDTÁRS Kör-
nyezetvédelmi Közhasznú Alapítvány
egy kis „zöldülést” kíván hozni a Tolna
Megyei õszbe.

A „zöldülést” az alapítvány két egy-
mástól különbözõ programban is szeret-
né becsempészni a lakosság életébe. Az
egyik terület az illegális szemétlerakás és
ennek megszüntetése, míg a másik terü-
let a gyomok, a pollen és az ennek kap-
csán fellépõ allergiás panaszok elleni fel-
lépés. Alapítványunk mindkét témakört
igen fontosnak tartja, mind megyei, mind
pedig települési szinten.

Az elõbbi témához kapcsolódóan a
ZÖLDTÁRS Alapítvány 2006-ban elindí-
totta a „Tiszta Tolna Megye” elnevezésû
megyei szintû, illegális hulladéklerakók
elleni programját. Bár a „Tiszta Tolna Me-
gye” program nem kifejezetten a mások
szemetének összeszedését célozza, ha-
nem sokkal inkább a figyelemfelkeltést
és a megelõzést, mégis ennek a prog-
ramnak a keretében fogják az alapítvány
munkatársai felszedni a szemetet 2007.
október 20-án az M-9-es út egy szaka-
szán. A szemétszedés apropóját a Ma-
gyar Közút Kht. által meghirdetett orszá-
gos szemétgyûjtõ akció adja, melyhez a
Magyar Közút Kht. felkérésére a ZÖLD-
TÁRS Alapítvány örömmel csatlakozott.
Az alapítvány partnereként a szemétsze-
désben részt vesznek a palánki Csapó

Dániel Középiskola, Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola és Kollégium diákjai is.
A ZÖLDTÁRS Alapítvány várja mind a
Tiszta Tolna Megye, mind az október 20-
i programhoz a környezetük tisztaságára
és az illegálisan lerakott hulladékok lát-
ványára érzékeny, a változásért tenni
akaró csatlakozókat.

A Tolna megyei „zöldülés” másik fon-
tos témája a gyomok, a pollen és az en-
nek kapcsán fellépõ allergiás panaszok
témaköre. Bár a gyomok virágzása nem
az õszi idõszakban legjellemzõbb, azon-
ban még ilyenkor is igen sokan szenved-
nek az elsõsorban a pollen okozta aller-
gia különbözõ tüneteitõl. A ZÖLDTÁRS
Alapítvány „Pollenirtók” programja során
fel kívánja tárni a megye gyomokkal, el-
sõsorban parlagfûvel szennyezett terüle-
teit és a kialakított adatbázis alapján el kí-
vánja indítani a területek mentesítését is,
elõsegítve ezzel a levegõ tisztulását.

A ZÖLDTÁRS Alapítvány várja mind-
azon lakosok jelentkezését, akiknek a
környezetében található gyommal, par-
lagfûvel szennyezett terület.

A programokhoz történõ csatlakozá-
sukkal, illetve bejelentéseikkel segíteni
tudják a ZÖLDTÁRS Alapítvány „Tiszta
Tolna Megye” és „Pollenirtók” elnevezé-
sû programjainak megvalósulását. Te-
gyük zöldebbé együtt a megyénket.

A programokkal kapcsolatos to-
vábbi információk 74/414-217-es
telefonszámon Terjék Mihály ala-
pítványi titkárnál érhetõek el.

ÖREGFIÚK
BAJNOKSÁG

XI. forduló eredményei: 
Õcsény Gól-Jószórók–Õcsény Öregfiúk
LC 2-2 (0-1); Tolna Öregfiúk–Bátaszék
Szenior FC 4-2 (2:2); CSAKszent-
györgyi–Kölesd Öregfiúk FC Szent-
györgy halasztást kért; Szedres SE–
Fadd SE 4-3 (1-1).
Hetedik fordulóban elmaradt mérkõzés
Szedres–CSAKszentgyörgyi 2-4 (0-2)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. CSAKszentgyörgyi 10 8 2 – 34-13 26
2. Tolna 11 8 – 3 32-21 24
3. Bátaszék 10 6 2 2 38-20 20
4. Kölesd 9 5 – 4 34-25 15
5. Õcsény Öregfiúk 11 3 4 4 28-33 13
6. Szedres 10 3 1 6 30-38 10
7. Õcsény Gól-Jószórók 11 2 2 7 22-33 8
8. Fadd 11 – 2 9 19-51 2

Az éremszerzők és mestereik
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A rejtvény megfejtését 2007. október 23-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A szeptember 16-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Bodor Ferenc, Dollár és Xéna.
Nyerteseink: Bergmann Ferenc, Kálvin tér 17. és Cseh Mária, Tartsay ltp. 5. 
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Gondoltak-e már
Önök arra...?

Nem kell megijedni, ez nem a reklám helye, és én
nem a HILD vezérigazgatója vagyok, így aztán telje-
sen hidegen hagy engem az, hogy bárki is gondolt-e
már arra, hogyan tehetné a nyugdíjas életét sokkal
nyugodtabbá és biztonságosabbá. Ez engem egyál-
talán nem izgat, mert megoldhatatlan problémákkal
nem szoktam idegesíteni magam. De gondoltak-e
már önök arra, hogy egy pohár ivóvíznek nevezett
csapvízben a víz molekulákon kívül mi minden más
is van? Példának okáért például női nemi hormon,
ismertebb nevén, ösztrogén. Csak azért szólok,
mert komolyan tartok tőle, ha ezt is szó nélkül hagy-
juk, akkor idővel odáig is fajulhatnak a dolgok, hogy
ópiumot vagy kokaint is keverhetnek büntetlenül a
csapvizünkbe, hogy ne érezzük az áremelkedések
fájdalmát. Szerintem az ivóvíz is élelmiszer, már
csak azért is, mert lassanként drágább lesz a legális
drogként forgalmazott vodkánál, ezért az ivóvizet
forgalmazó és előállító vállalatnak, amely a szenny-
víz tisztítását, sőt elvezetését is kifizetteti velünk,
törvényben előírt kötelessége az, hogy tájékoztassa
a vásárlókat az általa piacra dobott termék pontos
összetételéről. (Ki tudja, talán még dioxinnal szeny-
nyezett guárgumi is van benne!) Ha most látnának a
kedves olvasók, akkor azt látnák, hogy rettenetesen
mérges vagyok, és tehetetlen dühömben (jobb hí-
ján) az asztalt verem. Honnan veszi a bátorságot az
ivóvizet szolgáltató vállalat ahhoz, hogy tudtom és
beleegyezésem nélkül velem női nemi hormont tar-
talmazó ivóvizet itasson?!!

Tudják önök, kedves velem együtt állandóan csak
csapvizet vedelő sorstársaim, hogy honnan kerül az
ivóvizünkbe a női nemi hormon? Honnan, hon-
nan... hát nem az esővízből, hanem a fogamzásgát-
ló tablettákat szedő nők vizeletéből. (Lelki szeme-
immel látom, hogy sok férfi társam most milyen un-
dorodva önti ki a csapvizet a poharából, és tölti újra
a poharát tiszta „vizecskével”, vagyis vodkával. (Rá-
adásul ez a női nemi hormonnal szennyezett ivóvíz
az áldott állapotban lévő nők szervezetébe kerülve
károsan hat a születendő fiú gyermek fütyijének
méretére, és majd ivarérett korban a herék ondósejt
termelésére is, amely a vizsgálatok szerint 1970 óta
napjainkra már több mint a felére csökkent. De – a
jelek szerint – dr. Czeizel Endre hiába ismételgeti ezt
az aggasztó fejleményt unos-untalan, ki tudja már
mióta, az ÁNTSZ-nél mintha a fülükön ülnének, hát
senki se nézi ennek a televíziónak az adásait náluk?!
Hát akkor mit néznek? A Balázs-, Győzike-, Mónika-
show-t? Na látják? Férfi létemre tisztára úgy hiszti-
zek, mint egy idegesítően ideggyenge hisztis csaj…
ez is a mértéktelenül fogyasztott ösztrogénes csap-
víz ivásától van. Ha sürgősen nem múlik el a függő-
ségem, nemsokára tűsarkú cipellőben fogok flangál-
ni a szekszárdi sétálóutcában... Bálint György Lajos



SZÍNHÁZ A BABITSBAN 
KEDVES BÉRLETESEINK!

Új bérletek vásárolhatók:
2007. október 15–27-ig 

(hétfőtől péntekig) 12–18 óráig
BÉRLETÁRAK:

I.  hely   1–12 sorig: 6200 Ft
II. hely  13–19 sorig: 5700 Ft
Óvodás és gyermekbérlet: 2100 Ft

Az évad jegyei: felnőtt: 2000–2500 Ft
gyerek:  650–1000 Ft

Október 15-én, hétfőn  18 órakor 
LÉLEKÉPÍTŐ
AHOGY LEHET címmel
BOÉR FERENC Kolzsváron élő
színész vall a kisebbségi magyar
sorsról költők, írók szavaival

MŰVÉSZETEK HÁZA
PUHA FERENC festőművész
és JAN POLACEK
képzőművész kiállítása
Megtekinthető: november 4-ig, vasár-
nap, hétfő kivételével 9–17 óráig.

Október 17-én, szerdán 
12.30 és 14.30 órakor

IFJÚSÁGI HANGVERSENY
Október 17-én, szerdán 19.30 órakor
FILHARMÓNIA–RAIFFEISEN
ZENEKARI BÉRLET I. hangversenye

TOKODY ILONA – ének
VÍGH ANDREA – hárfa

Október 18-án, csütörtökön  
10, 12.30 vagy esetleg 14.30 órakor
(létszámtól függően)

M.É.Z. EGYÜTTES
KONCERTJE

Szólójegy ára: 200 Ft

Október 31-én, szerdán 19.30 órakor
Fellegi Ádám zongoraművész
és Kovács Anikó hegedűművész
koncertje

Belépőjegy: 1000 Ft bérlettel: 500 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Október 11–17. 16 és 18 órakor

TMNT-Tini Nindzsa Teknőcök
Október 18–21. 16 és 18 órakor  

ÍZLÉSEK ÉS POFONOK
Október 18–24. 

18 órakor ÍZLÉSEK ÉS POFONOK
20 órakor DISTURBIA

Október 25–31. 16 órakor  
HARRY POTTER ÉS A 
FŐNIX RENDJE

Október 25–28. 18 és 20 órakor  
A MÁSIK ÉN

KISTEREM
Október 11–17. 16 és 18 órakor

18 órakor  CSENDKÚT
20 órakor  EGYRE TÁVOLABB

Október 18–21. 
16 órakor  KONTROLL

Október 18–24. 
18 órakor A NAP UTCAI FIÚK
20 órakor ESTE

Október 25–31. 18 és 20 órakor  
ŐFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
16. Volt egyszer egy Vadnyugat

R.: Sergio Leone
23. Csapd le, csacsi!   R.: Tímár Péter

2007. OKTÓBER 14.11114444 P R O G R A M A J Á N LÓ
BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Friss hírek, háttérinformációk, képgaléria, játék a web-en! 

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

Október 16. (kedd)       11 és 14 óra
Október 17. (szerda) 11 óra

HÄNSEL UND GRETEL
Kinderoper

Október 18. (csütörtök) 14 óra (Baja)
Október 24. (szerda) 14 óra
Október 25. (csütörtök) 10 óra
Október 26. (péntek) 14 óra

MAX UND MORITZ
Eine Bubengeschichte in sieben Streichen

Október 27. (szombat)    8.45 óra
(Zomba)

MÄRCHEN AUS DEM KOFFER
Frau Holle, Andersen

JAZZ KLUB 
17. Rabih Abou-Khalil
24. Stan Getz

KERTMOZI
18. Haggyállógva Vászka 

R.: Gothár Péter

ROCKKLUB 
19. Judas Priest
26. Motorhead

A programok ingyenesek

RENDEZVÉNYEK 
20. Prosectura koncert  21.00

WOSINSKY MÓR
MEGYEI MÚZEUM

7100 Szekszárd, Szent István tér 26.
Tel/fax: 74/316-222

honlap: www.wosinsky.extra.hu
Nyitva: április 1-jétől szeptember 30-ig hétfő

kivételével naponta 10–18 óráig
október 1-jétől március 31-ig vasárnap és

hétfő kivételével 10–16 óráig.
Belépődíj: 

felnőtt 400 Ft, nyugdíjas, diák 200 Ft.
Ingyenes látogatási nap: szombat

MÚZEUMI MOZI  
– filmvetítés nyugdíjasoknak 
Kéthetente hétfőn 14.30 órakor.

Október 29. 
Sissy, a magányos királyné.

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK KLUB
Október 29. csütörtök, 8.30 óra

Kirándulás
Bzala–Tab–Gyulaj útvonalon

A gyász és feldolgozása
ELŐADÁS A BALASSA JÁNOS KÓRHÁZBAN

A „Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával 

2007. október 16-án 10 órai kezdettel 
a gyász, gyászfeldolgozás, rossz hírek közlése

témakörében szakmai napot szervez.
Előadó: dr. Pilling János pszichiáter 

Helyszín: Kórház kultúrterme (Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7.,
megközelíthető a szülészet Wesselényi utcai portája felől)

Részvételi díj: kórházi dolgozóknak ingyenes, 
egyéb érdeklődők számára 1000 Ft.

Jelentkezni lehet: Patócs Anitánál az 501-500/273-as melléken, illetve a
patocs.anita@tmkorhaz.hu e-mail címen.

A DICENTY DEZSŐ KERTBARÁT KÖR 
ezúton meghív minden érdeklődőt

JUBILEUMI RENDEZVÉNYÉRE 
melyet 2007. október. 15-én (hétfő) 17 órakor

Babits Mihály Művelődési Központban tart
PROGRAM
• Újborok kezelése és javítása a 2007-es évjárat alapján 

címmel tart előadást Módos Ernő, az Alisca Borrend nagymestere
• A szlovéniai és zalai tanulmányút értékelése,
• A Márton-napi újbor-ünnep megbeszélése 

Ferenc Vilmos kertbarát kör elnök

2007. október 15-én 
(hétfőn) 16.30 órakor

a megyei könyvtárban

TELEKI JÚLIA 
Hol vannak a

sírok?
című könyvének

bemutatója
A kötet a II. világháborúban és az
azt követő „békeidőben” a szerb
megtorlásnak áldozatul esett negy-
venezer délvidéki magyar embernek
állít emléket. 

Várunk minden érdeklődőt.

Október 17-én, szerdán 17.30 órától tartja soron következő
klubestjét a SZEKSZÁRDI LISZT FERENC TÁRSASÁG

Az est előadója: dr. Domokos Zsuzsanna,
a Liszt Ferenc  Emlékmúzeum tudományos munkatársa. 

Előadásának címe: 
A hangszerek szimbolikus szerepe 

XIX. századi zeneművekben. 
Közreműködik Lozsányi Soma.

Helyszín: Liszt Ferenc Művészeti Iskola nagyterme.
A belépés díjtalan, szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A „miNÕség” címû program keretében szervezett klubestek
következõ programja

Október 30. 17 óra
STAHL JUDIT elõadása

Helyszín: Mûvészetek Háza, Szekszárd
Az elõadások a „miNÕség” program résztvevõi számára ingyenesek.

További információk:
Kék Madár Alapítvány 70/948-38-56, vagy 74/512-048.

A „miNÕség” program az Európai Unió társfinanszírozásával, a
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg. 



6. feladvány – ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A reménytelen szerelemről című cikkünkben szóltunk Petrarca
(1304–1374), a kora itáliai reneszánsz első nagy képviselőjének költé-
szetéről. Az első humanista tudós szenvedéllyel fordult az antikvitás
felé, vándorútjai során régi latin szerzők műveit kereste, s túlzás nél-
kül elmondható: az ő ösztönzésére készült el az Íliász első latin nyel-
vű fordítása. Világhírnevét mégis szerelmes verseinek köszönhette. 

Feladvány: Hogy hívták Csokonai kedvesét egyben múzsáját, s mi
a címe az alábbi, hozzá íródott versnek? 

A hatalmas szerelemnek
Megemésztő tüze bánt.
Te lehetsz írja sebemnek,
Gyönyörű kis tulipánt!

Szemeid szép ragyogása
Eleven hajnali tűz,
Ajakid harmatozása
Sok ezer gondot elűz.

Teljesítsd angyali szókkal,
Szeretőd amire kért:
Ezer ambrózia csókkal 
Fizetek válaszodért.

Megfejtéseiket (az előző feladványokét is) szerkesztőségünk címére
várjuk: Szekszárd, Béla tér 8., Polgármesteri Hivatal, aljegyzői titkár-
ság. Kérjük, hogy a választ beküldők saját nevük mellé írják oda az is-
kola nevét is, ahová járnak, s a borítékra a „LITERÁTOR” jeligét!

PZ
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Címben a cím; ha ismerjük Csoko-
nai költeményét, semmi kétség
nem fér hozzá, mi alkotja ars poe-
ticájának magvát: költészetét a
„vídámabb múzsák”-tól eredezte-
ti, tehát mámora szerelemnek és
bornak, könnyed játékossága a ro-
kokónak ugyanolyan kulcs művé-
szetéhez, mint a debreceni kollé-
gium diákirodalmának helyen-
ként vaskos erotikája és csúfolódó
hajlama. 

Már-már azt gondolhatnánk, a
rokokó stílusiránya a magyarázat
személyiségének vonásaira, a gya-
kori tréfálkozásra, örökké mosolyt
fakasztó természetére, s a törek-
vésre, hogy mindenféle társaság
középponti helyét szerezze meg
magának… Ekkor pedig részint
tévúton járunk, hiszen derűjének,
optimista jövőbe tekintésének vaj-
mi kevés köze a rokokóhoz. Elég
belegondolnunk az 1795-ös és ’96-
os év történéseibe, s abba, miként
reagált az őt ért elutasításokra,
magaláztatásokra, máris láthat-
juk: itt bizony az ember kizárólag
rá jellemző jegyeiről van szó… 

Csokonai tizenöt évet töltött a
debreceni kollégium falai között,
amikor is egy fegyelmi vétség mi-
att kizárták… Nem számított, mi-
lyen színvonalú önképzőkört hí-
vott életre társaival, s nem számí-
tottak eleddig elért eredményei
sem… 

E mozzanat természetesen köl-
tészetére és megélhetésére nézve
is komoly következményekkel
járt. Diploma nélkül nem jutott
megfelelő álláshoz, gyarapodtak
anyagi gondjai, s elszakadt attól
az őt értő közegtől is, ami félig-
meddig óvó burokként eddig ins-
pirálta. Sárospatakra ment jog-
hallgatónak a majdani biztos meg-
élhetés reményében, ám egy év
hosszú idő, ezalatt rájött: ezen
életforma nem neki való, megpró-
bálja inkább költészetből fenntar-
tani magát. A pozsonyi ország-
gyűlés összehívásakor jelentette
meg Diétai Magyar Múzsa címen
önálló lapját, a nemesi mecénások
támogatásában bízva… Vállalko-
zása érdektelenségbe fulladt… 

Ilyen körülmények között csoda
hát, ha nem vesztette el érzékét
humorra, szellemre… Kései diák-
évei alatt esett meg a következő
történet. Legációba, azaz ünnepi
küldöttségbe ment egy félreeső fa-
luba a húsvéti ünnepek alkalmá-
val. (Többnyire a református kol-
légiumok idősebb diákjait szokták
a három fő ünnepre küldöttségbe
bocsátani egy-egy faluba. Ilyenkor

a legátusok tartják a templomi
prédikációt, amiért pénzjutalom-
ban részesülnek, tudhatjuk meg
Bisztray Gyula Jókedvű Magyar
Irodalom című könyvéből.) Nagy-
péntek délutánján a víg kompánia
azt a tréfát eszelte ki, hogy kicse-
rélik a legátus prédikációs köny-
vét egy hasonló táblájú szakács-
könyvre. Amint az lenni szokott,
Csokonai nem vette észre a cserét,
s a legnagyobb lelki nyugalommal
indult el a templom irányába hóna
alá csapva a könyvet. Már a kated-
rán állt, a könyörgést is elmondta,
mikor felnyitotta a könyvet, ahol a
jelzőszalag volt, s magabiztosan,
nagy hangon kezdte olvasni a so-
rokat: – Az ecettel és… „Meghök-
kenve vette észre ebben a pillanat-
ban, hogy valami ecetes ugorkasa-
vanyításról szól a leírás. De nem
jött zavarba, hanem nagy lélekje-
lenléttel a legkisebb fennakadás
nélkül folytatta: – Az ecettel és
epével megitatott Úr Jézus Krisz-
tus lehajtván fejét, ekképp sóhaj-
ta:  »Elvégeztetett!« S erre a hirte-
lenében fölvett alapigéről olyan
hatalmas prédikációt rögtönzött,
hogy az ájtatos hallgatóság sze-
me-szája elállt bele.”

Máskor debreceni professzorá-
val, Budai Ézsaiással kötött foga-
dást a debreceni mesterembereket
illetően. Az foglalkoztatta őket
ugyanis, hogy miféle mesterem-
berből van a legtöbb a városban.

Csokonai kijelentette: másnap
délre ő bebizonyítja, hogy doktor-
ból, nem pedig csizmadiából, tí-
márból vagy efféléből… A tét tíz
font jó verpeléti dohány volt. Miu-
tán elbúcsúzott Vitéz Mihály a je-
les tudóstól, hazament, s másnap
reggelre alaposan bekötötte orcá-
ját, mintha a foga fájna. Elindult a
piac felé… Nem tett lépést, hogy
meg ne állították volna jobbnál
jobb tanácsokkal ellátva, mit is
kell a fájó fogra tenni. 

– Meleg hamut, hideget, zsályát,
kőrisbogarat, székfűolajat, fodor-
menta olajat, majorannát – szól-
tak az útmutatások. Csokonai
mind följegyezte őket kis füzeté-
be, a jóakarók nevével együtt.
Egyszer aztán jön szembe Budai
Ézsaiás professzor. Csokonai vál-
lára téve kezét érdklődik, bizony
csak nem a foga fáj… 

Miután a borbély hideg vasát ja-
vasolta írként, a következő szava-
kat hallotta a költőtől: 

„Nagytiszteletű urammal együtt
épp százhetvenkilenc doktorom
akadt ma reggel, és ha akarnám,
lenne még ezer is. Mert Debrecen-
ben mindenki doktor. Kérem hát
azt a tíz font jó verpelétit.” 

Csokonai a „vídám természetű poéta”…
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EGYPERCES KRIMI

Rablások sértetteinek
jelentkezését várják

Szeptember végén és október elején öt középiskolás fiatalból álló cso-
port egyre másra rabolt ki hozzájuk hasonló korú fiatalokat. Király Ba-
lázs, a Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési és kommunikációs
referense azon különösen megdöbbent, hogy a gazfickók világos nappal,
a város forgalmas helyein – Tinódi utca, buszpályaudvar, a patakparti sé-
taút, a Fasor, valamint a művelődési ház környéke – követték el a rablá-
sokat, nyilván gyalogosok és autósok szeme láttára. Úgy tűnik, a durva
incidensek nem rázták meg a szemtanúkat, akik közömbösen igyekeztek
tovább ahelyett, hogy betelefonáltak volna a rendőrségre.

Pedig az öt haver a bűncselekményeket látványosan követte el. Pont,
mint az útonállók, „lekapcsolták”, majd félreráncigálták áldozataikat, s
fenyegető szavak kíséretében kényszerítették őket telefonjuk, pénzük,
ékszerük átadására. A rendőrségre csupán néhány feljelentés érkezett,
feltehetően azért, mert a megfenyegetett sértettek jobbnak látták hallgat-
ni. Viszont már beszélhetnek, hiszen a már nyolc esetet felderített rend-
őrség elfogta a különböző szekszárdi középiskolákba járó tizenéveseket,
akikkel szemben csoportosan elkövetett rablás bűntette megalapozott
gyanúja miatt folyik a nyomozás.

A rendőrség kéri, hogy a többi sértett is jelentkezzen, s várja azoknak
a pedagógusoknak és a szülőknek a jelzését, akik tudnak ilyen esetekről,
de a szemtanúk bejelentéseit is várják a Várközben, illetve az 501-100-as,
vagy a 112-es telefonszámon. – hm – 
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20 ÉVES A DÉRI FOTÓ-OPTIKA
SZÜLETÉSNAPI AKCIÓNK

• Minden általunk készített optikai szemüveg teljes
árából 20%-os engedményt adunk.

• Ingyenes látásvizsgálat
optikus szakember részvételével

További akcióinkkal kapcsolatban felvilágosításért keresse fel üzletünket.
• Üzletünkben végzett orvosi szemvizsgálat díját 

visszatérítjük, ha nálunk készítteti új szemüvegét.
• Ami nálunk nincs: vizitdíj, hosszú várakozási idő, előjegyzés.
• Amit adunk: korszerű műszerekkel teljes körű látás és szemvizsgálat

szemész szakorvossal.
• SZTK-vények felírása
• Kontaktlencse-rendelés előzetes bejelentkezés alapján
• Kontaktlencsék és ápolószerek forgalmazása
• HOYA japán csúcstechnológia alkalmazása

TEKINTSE MEG ÁRUVÁLASZTÉKUNKAT!

DÉRI FOTÓ-OPTIKA
Szekszárd, Széchenyi u. 26. (a lottózóval szemben)
Telefon: 74/416-897
Nyitva: 8.30–17 óráig, szombaton 8.30–12 óráig.

LEGYEN SAJÁT SZEMORVOSA ÉS SZAKÜZLETE!


