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NEM KELL TEMETNI
A SZEKSZÁRDI
ÖKÖLVÍVÁST

KEMÉNY, DE
KÖVETKEZETES
EDZŐ

BALASSA-NAP: DOLGOZÓIT
DÍJAZTA A KÓRHÁZ 12. OLDAL4. OLDAL9. OLDAL

’56 emléke a fiataloké is
Koszorúk és mécsesek: tisztelgés az 52 évvel ezelõtti forradalom elõtt

Katonai díszõrség mellett helyezték el koszorúikat a megemlékezõk az ‘56-os emlékmûnél

Az 52 évvel ezelőtti őszi esemé-
nyekre, az ‘56-os forradalom és
szabadságharc hőseire emlékez-
tek Szekszárdon koszorúval és
mécsesekkel a Szent István téri
emlékműnél.

Az október 23-ai városi ünnepség
keretében délelõtt a városházán a
POFOSZ Tolna Megyei Szervezete tar-
tott zártkörû rendezvényt kitünteté-
sekkel és az ‘56-os emléktábla megko-
szorúzásával. A belvárosi templom-

ban a Szekszárdi Kamarazenekar
adott ünnepi koncertet, a Szent Ist-
ván téren pedig irodalmi összeállítás,
ökumenikus ünnepi áldás színesítet-
te a megemlékezést.

Beszámolónk az 5. oldalon.
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Egy órával
többet alhatunk

Szombatról vasárnapra virradóra haj-
nali 3-kor visszaállítjuk az órákat –
ahogy mondani szoktuk: egy órával to-
vább alszunk. Magyarországon 1980
óta térünk át évrõl-évre a nyári idõszá-
mításra, hogy energiát spóroljunk. Az
átállást szabályozó 1996-os kormány-
rendelet szerint a nyári idõszámítás ok-
tóber utolsó vasárnapjáig tart.

Analfabéták is
vásárolhattak
jogosítványt

Idõzített bombaként veszélyeztetik a
közlekedés biztonságát azok, akik pén-
zért jutottak jogosítványhoz Szekszár-
don és Bátaszéken – mondta dr. Soczó
László dandártábornok a megyei rend-
õr-fõkapitányság és a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság közös tájékoztatóján.

Cikkünk a 6. oldalon.
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A tiszta víz szekszárdi õrei
Egészséges vizünk garanciája a Víz- és Csatornamû Kft. laboratóriuma

Ma már természetes dolognak
tartjuk, hogy elég egy csapot
elfordítanunk, és máris jó minő-
ségű ivóvizet ihatunk bárhol 
a városban.

K. I.

Komoly szerepe van ebben a Szekszár-
di Vízmû Vízminõség-ellenõrzõ Labo-
ratóriuma ivóvíz részlegének, amely-
nek dolgozói hosszú évek óta azért dol-
goznak, hogy egészséges víz kerüljön
a szekszárdi lakosok asztalára. Ennek
részleteirõl kérdeztem a laboratórium
vezetõjét, Orbán Lászlót.

– A Szekszárdi Víz- és Csatornamû
Kft. fõ tevékenysége a megfelelõ ivó-
víz biztosítása – termelése és elosztá-
sa –, a keletkezett szennyvizek elveze-
tése, tisztítása élõvízbe bocsátás elõtt,
valamint az aktív pihenést szolgáló
közfürdõ – strand és uszoda – üze-
meltetése. Laboratóriumunkban az
elõírásoknak megfelelõen ellenõriz-
zük a szolgáltatott ivóvizet, fürdõvi-
zet, a kibocsátott szennyvizet, szenny-
víziszapot. A szolgáltatáshoz kapcso-
lódóan vizsgáljuk a felszín alatti és fel-
színi vizek minõségét is.

– A világ számos pontján nem
megoldott a lakosság egészséges
ivóvízellátása. Egyre többet lehet

arról olvasni, hogy az ivóvíz
ügye stratégiai kérdéssé válik a
közeljövõben. Valóban igazak
ezek a jóslatok?

– Talán kevesen vannak tisztában
azzal, milyen értékes kincs van a bir-
tokunkban, hiszen Magyarországon
nincsen vízhiány, felszíni és felszín
alatti vizeink csekély mértékben
szennyezettek. Ez köszönhetõ an-
nak a jól képzett szakembergárdá-
nak, amely országszerte óvja víz-
készleteinket, de laborunkban mi
magunk is mindent megteszünk en-
nek érdekében. Ezért fejlesztjük év-
rõl évre szisztematikusan a laborató-
riumot, amely jelentõs mennyiségi
és minõségi fejlõdésen ment keresz-
tül. A kémiai vizsgálatok mellett
több mint másfél évtizede bakterio-
lógiai ellenõrzéseket is végzünk, mû-
szer- és eszközállományunk korsze-
rûsítése folyamatos. A laboratórium
akkreditált státuszának elnyerésé-
hez magas szakmai követelménye-
ket kellett teljesíteni. Tolna megyé-
ben egyedüliként mi végzünk akkre-
ditált mikrobiológiai vizsgálatokat.
Az uniós csatlakozás után életbe lé-
pett jogszabályok új és szigorúbb
követelményeket támasztottak a
szolgáltatókkal és a laboratóriumok-
kal szemben a környezet- és egész-
ségvédelem érdekében.

– Kik keresik meg önöket?
– Fõként vállalkozók. Vágóhidak,

szikvizesek, élelmiszer- és mezõgaz-
dasági üzemek, borászatok rendsze-
resen velünk végeztetik el a hatósá-
gok által elõírt vizsgálatokat. Ezenkí-
vül sokan keresnek meg minket a te-
lephelyeken kialakított új vízhálózat

átadása elõtt, vagy a meglévõ rend-
szer átalakítása, bõvítése után. A ta-
vasztól õszig, idényjelleggel nyitva
tartó vendéglátóegységek is fordul-
hatnak hozzánk. Egyre több olyan
visszatérõ partnerünk van, aki akkor
is hozzánk hozza vizsgálatra a víz-
mintáját, ha megyén kívül végzi tevé-
kenységét. Ebben jelentõs szerepe
van a gyors és pontos munkavégzés-
nek, versenyképes árainknak. Több
éves, bizalmi kapcsolat alakult ki szá-
mos vállalkozóval. Sõt, a megyében
szolgáltató több vízmû is partnere-
ink közé tartozik eseti megrendelé-
sek, vagy szerzõdések alapján. Szük-
ség esetén speciális vizsgálatokat
végzõ laboratórium szolgáltatásait is
igénybe vesszük.

– Magánszemélyek is igénybe ve-
szik szolgáltatásaikat?

– Szerencsére egyre többen. Sokan
kíváncsiak, hogy a kútjaikból szárma-
zó víz alkalmas-e emberi fogyasztásra,
fürdésre. Ezért vizsgáltatják laboratóri-
umunkkal az újonnan fúrt, vagy a rég-
óta nem használt kutak vízminõségét.

– Hol találják meg önöket?
– A laboratórium két telephelyen

mûködik: mi a víztisztító üzem terüle-
tén, a Bogyiszlói út 2. szám alatt várjuk
régi és leendõ partnereinket.

A vízmû Bogyiszlói úti laborjá-
ban magánszemélyeket is várnak

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése október 30-án (csütörtökön) 9
órakor a Polgármesteri Hivatal konfe-
renciatermében tartja üléséts.

Napirend:
1./ Szekszárdi Önkormányzat

…./2008. (….) rendelete a távhõszolgál-
tatásról szóló 21/2000. (XI.3.) szek-
szárdi ör. módosításáról (tervezet)

Elõterjesztõ: Amreinné Dr. Gál Kla-
udia aljegyzõ

2./ Törvényességi észrevétel a Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatról szó-
ló 10/2000. (IV.17.) Kgy. sz. rendeletre

Elõterjesztõ: Amreinné Dr. Gál Kla-
udia aljegyzõ

3./ Törvényességi észrevétel a köz-
gyûlés mûködésére, mulasztására 

Elõterjesztõ: Amreinné Dr. Gál Kla-
udia aljegyzõ

4./ Törvényességi észrevétel a köz-
gyûlés mûködésére. Elõterjesztõ:
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzõ

5./ Javaslat a Babits Mihály Emlék-
ház felújításának támogatására

Elõterjesztõ: Horváth István polgár-
mester

6./ Elõterjesztés a diszpécserszolgá-
lat bevezetésére a szekszárdi közpon-
ti ügyeleten

Elõterjesztõ: Dr. Göttlinger István
irodavezetõ 

7./ Szekszárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulással pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátására kö-
tött feladat-ellátási megállapodás mó-
dosítása. Elõterjesztõ: Horváth István
polgármester

8./ A Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat kezdeményezése a
Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule közös fenntartására

Elõterjesztõ: Horváth István polgár-
mester

9./ Javaslat alapítványok támogatá-
sára

Elõterjesztõ: Horváth István polgár-
mester

10./ Javaslat külterületi ingatlan ér-
tékesítésére

Elõterjesztõ: Szeleczki József iroda-
vezetõ

11./ Javaslat a Családsegítõ Köz-
pont névváltozásának jóváhagyására

Elõterjesztõ: Dr. Göttlinger István
irodavezetõ

12./ Hajléktalan Gondozási Köz-
pont épületbõvítése 

Elõterjesztõ: Horváth István polgár-
mester

13./ Megállapodás a Szekszárd, Szé-
chenyi u. 18-20. sz. alatti mélyparkoló
ügyében

Elõterjesztõ: Horváth István polgár-
mester

14./ Javaslat a 2008. évi közmeg-
hallgatás meghirdetésére

Elõterjesztõ: Horváth István polgár-
mester

15./ Beszámoló a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásá-
ról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekrõl

Elõterjesztõ: Horváth István polgár-
mester

16./ Kérdések, interpellációk
Dr. Gaál Zsuzsanna interpellációjá-

ra adott írásbeli válasz

ZÁRT ÜLÉS: 
17./ Javaslat a Szekszárdi Turisztikai

Kft. ügyvezetõjének megválasztására
Elõterjesztõ: Horváth István polgár-

mester
18./ Javaslat díszpolgári cím odaíté-

lésére
Elõterjesztõ: Horváth István polgár-

mester
19./ Javaslat „Esély a Szekszárdi Díj-

hátralékosoknak” Közalapítvány ku-

ratóriumi tagjának és elnökének
megválasztására

Elõterjesztõ: Horváth István polgár-
mester

20./ Kezességvállalási nyilatkozat
DDOP-2008.-1.1.1-002 sz. infrastruk-
túra pályázathoz. Elõterjesztõ: Hor-
váth István polgármester

21./ Felhatalmazás az SHG Sióvöl-
gye Hulladékgazdálkodási Kft. létre-
hozására

Elõterjesztõ: Horváth István polgár-
mester

22./ Kérelem lakásbérleti jogvi-
szony meghosszabbítására

Elõterjesztõ: Horváth István polgár-
mester

23./ Javaslat szociális és gyermekvé-
delmi ügyekben benyújtott fellebbe-
zések elbírálására.

Elõterjesztõ: Dr. Fõfai Klára iroda-
vezetõ

24./ Közterület-használati engedély
kérelmet elutasító határozat elleni fel-
lebbezés felterjesztése. Elõterjesztõ:
Horváth István polgármester

A nyilvános ülés elõterjesztései a
www.szekszard.hu honlapon (Ön-
kormányzat/közgyûlés napirendjei)
tekinthetõk meg.

Szekszárd MJV októberi közgyûlésének napirendjei



Dinamikusan fejlődő ipari par-
kunkban több mint 2,5 hektár te-
rületen az osztrák tulajdonban le-
vő Austrotherm Kft. új gyárat épí-
tett, amit október 17-én avattak
fel Peter Schmidt, a cég tulajdo-
nosa, vezető beosztású munka-
társai, valamint Horváth István
polgármester és a város több is-
mert személyisége jelenlétében.

V. H. M.

A cégcsoportnak a gyõri és a gyöngyö-
si után a szekszárdi a harmadik ma-
gyarországi ESP hõszigetelõ anyagok
gyártásával és forgalmazásával foglal-
kozó üzeme. A másfél milliárd forin-
tos beruházás elsõ üteme a most át-
adott több mint tízezer négyzetméter
alapterületû üzemcsarnok, amit még
kettõ követ, egyik már 2009-ben. A fel-
avatott üzemrészben évi 400 ezer
köbméteres termelõkapacitás várha-
tó. Jelenleg közel húszan – mindannyi-
an helybeliek – dolgoznak a gyárban,
amely 2010 végére már 35 dolgozó-
nak biztosít munkát.

A gyár vezetése nem tart a jelenlegi
pénzügyi válság kedvezõtlen hatásá-
tól, mivel – mint mondják – hõszige-
telésre mindig szükség lesz. Most és a
közeli jövõben különösen, hiszen az
energiaárak növekedését a jó szigete-
lés kompenzálja. Az itt készülõ kor-
szerû és kedvezõ árfekvésû hõszigete-

lõ anyag a hazánkban eddig használt
5-6 centi vastagságúnak a duplája.

Az Austrotherm választása azért
esett Szekszárdra, mert a hamarosan
elkészülõ M6-os autópálya révén jó
lesz a közlekedés észak-déli irányban,
és Pécs is könnyen elérhetõvé válik, s
ugyanez vonatkozik a keleti ország-
részre a Szent László Duna-híd igény-
bevételével. A gyárépítés helyszíné-
nek kiválasztásához a város vezetésé-
nek segítõ hozzáállása is társult: ked-
vezményes áron adta a telket, segített
a beruházás megszervezésében, a ha-

tósági ügyintézés meggyorsításában,
a helyi közmûszolgáltató cégekkel a
kapcsolatépítésben. A helyi vállalko-
zók pedig szívesen vettek részt a be-
ruházás megvalósításában.

A gyáravatón két gesztus is jelezte
az új cég Szekszárdhoz tartozását.
Egyrészt az az egymillió forintos ado-
mány, amit a kórház gyermekosztálya
javára ajánlottak fel, másrészt pedig az
a 22 szõlõtõke, amit a gyár képviselõi
ültettek el. Hiszen ahogyan az itteniek
tartják: csak az az igazi szekszárdi, aki-
nek szõlõje van.
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Hat iskola és négy óvoda
kapott sportszereket
Hétfõn hat iskolának és négy óvo-
dának osztották ki a Kihívás nap-
ján elnyert sporteszközöket és játé-
kokat. A teljesített mozgás és a he-
lyezés alapján kétszáztízezer forint
értékben kapott a város sportszere-
ket. Az óvodák színes labdákat, az is-
kolások többek között asztalitenisz-
cipõt, hálót kaptak, részvételük ará-
nyában. Az idei teljesítménnyel
ötödször lett elsõ a megyeszékhely
a 29 999 és a 69 999 lélekszám köz-
ti települések között.

23 millió forint civil és
sportegyesületeknek
Összesen 22,8 millió forint támo-
gatást ítélt oda a megyeszékhely két
bizottsága legutóbbi ülésén. A mû-
velõdési és oktatási, valamint a
sport-, ifjúsági és civil szervezetek
bizottsága huszonkilenc egyesüle-
tet támogatott, összesen több mint
4,6 millió forint összegben. Alapít-
ványok között további 2,3 millió fo-
rintot osztottak fel. Utóbbiak támo-
gatását azonban még a közgyûlés-
nek jóvá kell hagynia. Tizennégy-
millió forintot osztott szét a sport-
bizottság a sportegyesületek kö-
zött. Közel azonos összeget,
2,3–2,6 millió forintot kapott a ko-
sár- , a kézilabda és a foci klub.

Karnagyára emlékezik
a Pedagógus kórus

Gerse József karnagy halálának el-
sõ évfordulójára emlékkoncerttel
tiszteleg a Liszt Ferenc Pedagógus-
kórus. A fellépõk a volt iskolák
kórusai, tanítványai lesznek. A
hangversenyt a Garay János Gim-
názium dísztermében tartják no-
vember 10-én, hétfõn, 18 órai kez-
dettel. A szervezõk minden volt kol-
légát és régi tanítványt, énekest 
szeretettel hívnak.

Nyolc agráriskola
dunántúli összefogása

Több mint 324 millió 600 ezer fo-
rintot nyert a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium Dunán-
túli Agrár-szakképzõ Központ –
mondta el Dömötör Csaba, a Csapó
Dániel Középiskola igazgatója. A tá-
mogatást a nyolc, szinte a teljes Du-
nántúl agrárképzését lefedõ intéz-
ményt összefogó társulás kialakításá-
ból adódó feladatok elvégzésére for-
dítják. Kiemelt fejlesztési területeket
is meghatároztak, így az egységes
irányítási rendszer kidolgozását, a
felnõttképzést, a minõségirányítás
egységesítését és a hátrányos hely-
zetûek bekapcsolását az oktatásba.

HÍRSÁVMegjött az Austrotherm
Gesztus: egymillió forintos felajánlás a kórház gyermekosztálya javára

Papp Ferenc (balról), Peter Schmidt, Bozsaky János, Adolf Ambrus
és Horváth István polgármester az avatási ünnepségen

A városüzemeltetés területén jó-
váhagyott 37 millió forint pótelői-
rányzat felhasználásáról döntött
legutóbbi ülésén a szekszárdi
közgyűlés Gazdasági és Mező-
gazdasági Bizottsága. A részle-
tekről sajtótájékoztató kereté-
ben számoltak be.

F. L.

A megyeszékhely legaktívabb bizottsá-
ga már tavasszal döntött arról, javasol-
ja a közgyûlésnek, hogy százmillió fo-
rinttal emelje meg a városüzemelte-
tésre fordítható összeget (420 millió
forint), amely szinte csak a kötelezõen
elvégzendõ feladatokra (fûnyírás, ka-
szálás, az útburkolati jelek festése) ele-
gendõek. A képviselõ-testület végül 37
millió forint átcsoportosítását szavaz-
ta meg.

A gazdasági bizottság tagjai még
2007 õszén bejárták a várost az
egyes körzetek képviselõivel, és
számba vették a legégetõbb teendõ-
ket. A legtöbb helyen – így például a

Kadarka, a Pollack, a Flórián vagy a
Május 1. utcában – járdák építésére,
felújítására lenne szükség, ami most
megvalósulhat. Ugyancsak jut pénz
többek között a Zöldkert utcai tám-
fal megbontásával lépcsõ építésére,

több helyen a közvilágítás bõvítésé-
re, útszélesítésre, burkolat rekonst-
rukcióra.

A munkákat az idõjárás függvé-
nyében még az idei évben szeretnék
befejezni.

Megújuló járdák, bõvülõ közvilágítás
Harminchét millió forint felhasználásáról döntött a gazdasági bizottság
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A Kõvári László elnök (középen) által tartott sajtótájékoztatón részt
vett Horváth Jánosné, Szabó Zsolt és Máté Péter bizottsági tag is



Hagyomány, hogy a megyei kór-
ház minden év októberében meg-
emlékezik az intézmény európai
hírű névadójáról, a sárszentlő-
rinci születésű sebész professzor-
ról, Balassa Jánosról.

V. H. M.

A kórház dolgozói, nyugdíjasai, önkén-
tes segítõi október 18-án, szombaton
méltó ünnepséggel, tudományos ta-
nácskozással és ökumenikus istentisz-
telettel adóztak a nagy elõd emléke
elõtt a régi vármegyeházán.

A tudományos ülés délelõtt kezdõ-
dött a kórház 35 év alatti munkatár-
sai számára kiírt pályázatok helye-
zettjeinek elõadásaival. Az orvosi pá-
lyázatok elsõ díját dr. Cifra János, a
másodikat dr. Kuhl Zsuzsanna nyer-
te, a harmadik helyezett dr. Karagity
Eliza lett. A szakdolgozók elsõ díját
Varga Krisztinának, a másodikat Sza-

bó Veronikának ítélték oda. Tavaly
óta a Tudományos Tanács egy jelké-
pes ajándékkal díjazza a legszínvona-

lasabb kongresszusi beszámoló szer-
zõjét, amit idén az ad hoc bizottság
dr. Garamszegi Máriának, a gasztro-

enterológiai osztály vezetõjének ado-
mányozott.

Délután, az ünnepi tudományos
ülésen dr. Németh Erzsébet szociál-
pszichológus a televízió ártó-védõ
egészségügyi és társadalmi hatásairól,
dr. Péntek Zoltán fõorvos pedig a
mammográfiás emlõszûrés elmúlt
negyven évérõl tartott elõadást. A 16
órakor, a Kálvin téri református temp-
lomban tartott ökumenikus istentisz-
teleten a betegekért és a kórház dol-
gozóiért imádkoztak.

A vármegyeháza díszterme adott
otthont 18 órától a mûsorral egybe-
kötött ünnepségnek, amelyen dr. Pus-
kás Imre, a megyei közgyûlés elnöke
köszöntötte a kórházi dolgozókat,
majd dr. Muth Lajos fõigazgató fõor-
vos tartott ünnepi beszédet. Itt került
sor a Balassa-díjak átadására is, amit 
az osztályközösségek javaslatára 
idén huszonhárman – 15 nõ és 8 férfi
dolgozó – vehettek át.

Az idei Balassa-díjasok:
Orvosok:
Dr. Bali Ildikó osztályvezetõ fõorvos (fertõzõ osztály)
Dr. Ezer Attila adjunktus (fül-orr-gégészet)
Dr. Faludi Péter fõorvos (szülészet-nõgyógyászat)
Dr. Gimes Tünde szakorvos (radiológia)
Dr. Kiss Mihály osztályv. fõorvos (ideggyógyászat)
Dr. Kovács Zoltán mb. osztályvezetõ fõorvos (fül-
orr-gégészet)
Dr. Könyves Károly fõorvos (urológia)
Dr. Mátai Irén fõorvos (II. sz. belgyógyászat)
Dr. Schneider Ildikó adjunktus (ideggyógyászat)

Dr. Schmidt Katalin mb. osztályvezetõ fõorvos (kró-
nikus tüdõgyógyászat)
Dr. Schultz Károly ny. osztályvezetõ fõorvos (gyer-
mekosztály)
Dr. Székelyi Katalin osztályvezetõ fõorvos (labordi-
agnosztika)
Dr. Tóth Antal osztályvezetõ fõorvos (onkológia, he-
matológia)
Dr. Vörös Veronika adjunktus (ideggyógyászat).

Szakdolgozók:
Doszpod Krisztina vezetõasszisztens-helyettes (ra-
diológia)

Ferenc Erzsébet szakasszisztens (aneszteziológia)
Kákonyi Ferencné szakasszisztens (radiológia)
Lorenczné Török Mária szakasszisztens (szocio-
terápia és rehabilitáció)

Gazdasági-mûszaki dolgozók:
Bors Rozália kertész
Görgye Lajosné bér-és munkaügyi osztályvezetõ
Horváth Józsefné diétáskonyha-vezetõ
Kovács Zoltán gépkocsivezetõ

Egyéb:
Gáspár Judit vegyész (labordiagnosztika).
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A kórház névadójára emlékeztek
Balassa-napi ünnepség istentisztelettel, tudományos üléssel, díjakkal

Kitüntetettek egy csoportja a megyeházabeli ünnepségen
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„Az érdem azoké, akik felnevel-
ték az '56-os ifjúságot! A szabad-
ság szeretete, az igazság tiszte-
lete, ami őket összekötötte!” –
hangsúlyozta ünnepi beszédében
Horváth István, Szekszárd polgár-
mestere a POFOSZ megyei szer-
vezetének rendezvényén a város-
háza dísztermében.

Gyimóthy Levente

„Soha többé ne történhessen meg nem-
zetünk eltiprása, mert akkor hiábavaló-
vá válna forradalmunk és szabadsághar-
cunk eszménye. Ugyanakkor hazaszere-
tettel, összefogással újra kezünkbe ve-
hetjük sorsunkat!” – mutatott rá Hor-
váth István. Szüleinknek, nagyszüleink-
nek köszönettel tartozunk: „Isten áldja
önöket, hogy felnevelték azt a fiatal ge-
nerációt, kik nem felejtik '56 dicsõségét.
Önöket, kikre a hit ereje mindvégig bá-
torítóan hatott, s akik a diktatúra fojto-
gató erejében is erõsek maradtak!” – zár-
ta gondolatait Szekszárd elsõ embere.

Dr. Deák Gábor, a POFOSZ orszá-
gos elnökségének tagja az 52 évvel ez-

elõtti 12 dicsõséges napra utalt, mely-
nek elõzményeit a magyar írók kora-
beli rendszerkritikájában, s a közgaz-
dasági egyetem Petõfi Körében eltöl-
tött beszélgetésekben látja felbukkan-
ni. Véleménye szerint sajnálatos és
gyalázatos, hogy manapság egyre kép-
telenebb magyarázatok látnak napvilá-
got a jelenleg regnáló párt részérõl
1956 szellemiségével kapcsolatban.
Így például azon kijelentés, miszerint
„a forradalmárok reform-kommunis-
ták voltak”. Az októberi események
elõzményét dr. Deák Gábor az 1945
februárjában megkötött Jaltai megálla-
podásban látja, melyben a nagyhatal-
mak megegyeztek Európa felosztásá-
ról. A forradalom lángját a magyar nép
szabadságvágya és a szovjet elnyomás
elleni küzdelem gyújtotta meg – rea-
gált a téves eszmékre. A szabadság
óhaja volt a mozgatóereje '56 októbe-
rének. Sokatmondók az egykori orosz
elnök, Borisz Jelcin 1992. november
11-én elmondott gondolatai. Õ a ma-
gyarokat, mint a „rabságba döntés el-
len elõször felkelõ népet” említette.
„Forradalmának eltiprása pedig lemos-

hatatlan szégyenfolt marad az orosz
nép lelkén” – idézte a néhai orosz ve-
zetõt a POFOSZ elnökségi tag. Deák
rámutatott: a szovjetek már '56 nyarán
készültek egy esetleges felkelés leveré-
sére: a forradalom kitörése elõtt 12
harckocsit vonultattak fel Kárpátalján,
a korabeli kommunista honvédelmi
miniszter, Bata István pedig tervet dol-
goztatott ki egy várható forradalmi
megmozdulás esetére.

Háromezer harckocsi, 60 ezer szov-
jet katona, 2200 halott, 20 ezer sebe-
sült, 229 Kádár-rezsim általi halálos íté-
let, több mint 15 ezer börtönre ítélt
ember, s még sok tízezer megbélyeg-
zett – ez lett a mérlege szabadsághar-
cunk eltiprásának. A helyzet azóta any-
nyiban változott, hogy „1991 óta a tan-
kok helyett bejöttek a bankok, s a pénz
diktatúrája telepedett ránk” – mondta
dr. Deák Gábor.

Az ünnepség résztvevõi ezt követõ-
en Bárdos Sándor tolmácsolásában
hallgathatták meg a „Pesti srác dalát”,
majd kitüntetések találtak gazdára.
Töttõs Pál, a szervezet megyei elnöke
Hazáért-emlékkeresztet adományo-

zott Fetzer Lõrincnek és Bence Sán-
dornak, míg '56-os szobor-plakettet
vehetett át Ferenczi Sándor, Spani-
csek Attila és Móhi Lajos. Az elnök ki-
emelte: négy POFOSZ-tagot (Túrós
István, Dr. Deák Gábor, id. Csikós Mi-
hály, Kovács János) Sólyom László
köztársasági elnök is kitüntetett nem-
zeti ünnepünkön.

A megemlékezés a városháza aulájá-
ban koszorúzással zárult, ahol Vitéz
Túrós István nyugalmazott õrnagy, a
szervezet elnökségi tagja fejtette ki
gondolatait. Az õrnagy lapunknak el-
mondta: a mai rendszer igyekszik meg-
osztani a magyar népet, mely ennek
okán könnyen félrevezethetõ. Aki egy-
ségesen lép fel a jövõ érdekében, an-
nak mindig sikere lesz. Túrós István
szerint második „korszakát” éljük egy
olyan helyzetnek, mely forradalom
elõtti hangulatot teremtett országunk-
ban. A fiatalság elõbb-utóbb kezdemé-
nyezõje lesz egyfajta változásnak. „Más
felfogás szerinti, s nem egyoldalúan po-
litizáló emberek vezessék ki országun-
kat a mély gödörbõl” – figyelmeztetett
a nyugalmazott ötvenhatos õrnagy.

1956:  Soha többé nemzetirtást!
Ünnepi megemlékezést tartott Szekszárdon a POFOSZ megyei szervezete

Október 23. a fiataloké is
Városi ünnep és koszorúzás az ‘56-os emlékmûnél

Számos koszorúzó intézmény és
egyesület főhajtásával, népes ün-
neplő közönség jelenlétében zaj-
lott le az 1956-os városi megem-
lékezés Szekszárdon.

Kosztolányi Péter

Az Alisca Brass Band térzenéje és a
Himnusz, illetve a Szózat foglalta keret-
be városunk október 23-ai ünnepélyes
megemlékezését szabadságharcról, for-
radalmárokról és áldozatokról.

Amint azt Horváth István polgár-
mester beszédében hangsúlyozta,
1956 emléke a fiataloké is, és óvnunk
kell számukra ezt a történelmi ese-
ményt tényeivel, bizonyítékaival
együtt, hogy hiánytalanul, pontosan
ismerhessék meg a több mint fél év-
százada történteket.

„A fenevad még nem pusztult el tel-
jesen” – vont párhuzamot az állam-
szocializmus „kísérleti állapota” és az
aktuális politikai viszonyok között dr.
Pálos Miklós, a megyei közgyûlés alel-
nöke. Ünnepi beszéde során több íz-
ben kemény szavakkal bírálta Gyur-
csány miniszterelnököt, egyszer-
smind leszögezte: ez a nap az ünnep-
lésé és a megemlékezésé.

Az emlékünnep során a Garay gim-
názium tanulóinak irodalmi mûsorát
követõen az egyházak áldására, majd
koszorúzásra és gyertyagyújtásra ke-
rült sor. A történelmi zászlók elõtt (Bu-
da Ferenccel szólva) az ifjú garaysták
mondták ki, hogy nem feledhetjük azt
az idõszakot, melyben „komor, kövér
tankok” teremtettek nyugalmat, és
hogy „minékünk nem kell jóbarátság,
/ ha ágyúszóval magyarázzák”.
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Analfabéták is vásároltak jogosítványt
Elõzetes letartóztatásban várja a vizsgálatot a három „bombagyártó”

Időzített bombaként veszélyezte-
tik a közutakon a közlekedés biz-
tonságát, illetve a közlekedők
életét azok, akik gyakorlat,
KRESZ és műszaki ismeretek nél-
kül, pénzért jutottak jogosítvány-
hoz Szekszárdon és Bátaszéken 
– hangsúlyozta dr. Soczó László
dandártábornok, a megyei rend-
őr-főkapitányság vezetője.

V. H. M.

A sajtótájékoztatót együtt tartotta a fõ-
kapitánnyal Lovass Károly Róbert, a
Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)
fõigazgatója és Baumann Péter regio-
nális igazgató, valamint dr. Törökné dr.
Kaszás Rózsa ezredes, bûnügyi igazga-
tó és Molnár Gábor õrnagy, felderítési
osztályvezetõ.

A bûncselekmény-sorozat felderíté-
se – beleértve a célirányos adatgyûj-
tést is – fél évvel ezelõtt kezdõdött, s
szinte azonos idõben tûnt fel a fõka-
pitányságnak és az NKH-nak, hogy
Szekszárdon és Bátaszéken az átlagos-
nál jóval többen szereznek sikeres
vizsga után jogosítványt. Köztük szép

számmal olyanok is, akik korábban, a
lakóhelyük szerint illetékes közúti ha-
tóságnál három-négy alkalommal
megbuktak a vizsgákon. Arra is fény
derült ugyanis, hogy a szekszárdi au-
tósiskolában és annak bátaszéki inté-
zetében nemcsak Tolna megyei illeté-
kességûek, hanem a vizsgáikon „ott-

hon” többször elvérzett Komárom-
Esztergom, Fejér, Veszprém, Baranya
megyeiek is jogosítványt szereztek.
Mint kiderült, az írni, olvasni sem tu-
dók, illetve a vezetésre alkalmatlan-
nak bizonyultak tíz- és hetvenezer fo-
rint közötti összegekért kaptak veze-
tõi engedélyt.

Hogy kik voltak ennek a korrupciós
bûncselekménynek a további fõsze-
replõi? A gyanú szerint az NKH szek-
szárdi irodájának egyik vizsgabiztosa,
egy – szintén – szekszárdi autósiskola
vezetõje és oktatója. Az utóbbi rendé-
szeti dolgozó. Mindhármukat a rend-
õrségi õrizetbevételt követõen a bíró-
ság elõzetes letartóztatásba helyezte. 

Eddig már ötven vesztegetõ jogo-
sítványtulajdonos jutott a rendõrség
tudomására, de feltehetõen akár több
százan is lehetnek. Felderítésük tehát
még folyik, s mihelyt rájuk találnak,
nyomban bevonják vezetõi engedé-
lyüket. Õk öt év szabadságvesztéssel
sújthatóak, ám a jog lehetõséget ad ar-
ra, hogy akik önként jelentkeznek a
hatóságnál, mentesülhetnek a felelõs-
ségre vonás alól. Azokat, akiktõl pén-
zért vásárolták a vezetõi engedélye-
ket, akár tíz év szabadságvesztésre
ítélheti a bíróság. A sajtótájékoztatón
azt is elmondták, hogy nemcsak a kor-
rumpálók, hanem a korrumpáltak kö-
re is bõvülhet, elõfordulhat, hogy pél-
dául más oktatók is részt vettek a kö-
zéletet súlyosan mérgezõ bûncselek-
mény-sorozatban.

Lovass Károly Róbert (balról), dr. Soczó László és Baumann Péter

Október 20-án délután zsúfolásig
megtelt a Happy Orange kávé-
ház. A falakon Vágóné Iván Kata-
lin festő alkotásai várták a láto-
gatókat, akiket Baky Péter festő-
művész köszöntött. A megnyitó
vendége pedig a festő lánya, Vá-
gó Bernadett énekművész volt.

Sas Erzsébet 

Meghitt, szívet melengetõ, megható
percekkel kezdõdött Vágó Katalin elsõ
kiállításának megnyitója. Lánya, Vágó
Bernadett, a Fõvárosi Operettszínház
tagja énekelte el édesanyja legkedve-
sebb dalait, amelyek nemcsak a cím-
zettnek, de a jelenlévõknek is könnye-
ket csalt a szemébe.

A kiállítást Baky Péter festõmûvész
ajánlotta – többek között a következõ
gondolatokkal – a közönség figyelmé-
be. „Ha az ember tanítványokat vállal,
az nagy felelõsség. Sok mindent át tud
adni, de sok mindent tanulhat is tõ-
lük. Elsõsorban azt, hogyan tudnak
belépni ebbe a szövevényes, ám gyö-
nyörû világba, amelyben az alkotások
létrejönnek. Vágó Katalinnak már az
elsõ alkotásai arról árulkodtak, hogy
ha lesz kedve, kitartása és szorgalma,
akkor lehet belõle valami. Az itt látha-

tó munkák bizonyítják, hogy sokat
dolgozott azért, hogy a sok-sok mun-
kából létrejöjjön, amit érdemes meg-
mutatnia a közönségnek.”

Vágó Katalin rendkívül szerény
ember, mindössze annyit árult el ma-
gáról, hogy 8 éve tanul festeni. Baky
Pétert mûvészként és emberként is
nagyon tiszteli. Mestere tanít, irányít,
de hagyja önállóan dolgozni. Elsõ kiál-
lítására 32 képet hozott el, amelyben
akvarellek, olajfestmények és egy ce-
ruzarajz is látható.

A festõ lánya, Vágó Bernadett 10 év-
vel ezelõtt „kislányként” került el
Szekszárdról, s igazi mûvészként tér
vissza családjához, szeretteihez. A
megnyitón való szereplésérõl és az el-
múlt 10 évrõl dióhéjban a következõ-
ket mondja:

– Büszkén, boldogan és néha elér-
zékenyülten énekeltem, mert szá-
momra nagy megtiszteltetés, hogy
édesanyámnak – akit nagyon tisztelek
– ezzel örömet szerezhettem. Jó volt
látni a családomat: édesanyám festmé-

nyeit, édesapámat, amint megörökí-
tette ezt az eseményt, az öcsémet, aki
hangosított, s a páromat, Solti Ádá-
mot, aki boldoggá tett azzal, hogy du-
ót énekelt velem. Amióta elmentem
Szekszárdról nagyon sokat tanultam
és dolgoztam. Az Operettszínháznak
2005 óta vagyok a tagja – ehhez a tár-
sulathoz tartozni nagy megtiszteltetés
–, s ez alatt az idõ alatt hét fõszerepet
játszhattam el. Mindjárt az elsõ nyá-
ron beugrottam Szinetár Dóra helyett
Szegeden, s az a siker nagy erõt adott
a folytatáshoz. Sok szekszárdi látott a
Rómeó és Júliában, a Rudolfban – a
nõi fõszerepet mintha rám írták vol-
na –, vagy az idei nyáron Szegeden, a
Szentivánéji álomban, Hermina szere-
pében. Szinte az egész nyarat Szege-
den töltöttem, leszámítva egy rövid
pihenõt, amikor édesapámmal el-
mentünk pár napra Horvátországba
pihenni, ami még most is erõt ad. Er-
re szükségem is van, hiszen elkezdõd-
tek az új darabok próbái, s a régiek
„felújítási munkálatai”.

– A magánéletemrõl csak annyit,
hogy nagyon családcentrikus vagyok
– ebben a családban nem is lehetek
más –, s lassan szeretnék már édes-
anya lenni. Szekszárdra mindig boldo-
gan jövök haza, ez számomra a pihe-
nés szigete.

Egy kiállítás, két mûvész a kávézóban
Vágóné Iván Katalin elsõ tárlatán a lánya, Bernadett énekelte kedvenc dalait

Vágó Bernadett, Vágóné Iván Katalin és Baky Péter a megnyitón
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Elhallatszik-e az SOS a parlamentig?
Sárszentlõrinc: országos összefogás a kisiskolákmegmentésére

Sárszentlőrincen a hétvégén –
megyei kezdeményezéssel – ko-
moly lépés történt a falusi kisis-
kolák további megszűnésének
megakadályozására. 

Bálint György

Mintegy 200 polgármester érkezett a
Petõfi Sándor tartózkodása okán egy
kicsit már országosan is ismert, iskolá-
ja jó részét a „modernizáció” megjele-
nésével elvesztõ kistelepülésre. Án-
gyán, Lányi és Cserháti profesz-
szorok a jelenlegi folyamattal
szembehelyezkedõ álláspont tu-
dományos hátterének megvilá-
gítása után, a fórumon elhang-
zott javaslatok beépítésével el-
készült az a dokumentum, amit
a jelenlévõk is aláírtak. A lényeg:
jussunk el odáig, hogy osztály-
létszá-moktól függetlenül finan-
szírozza az állam az iskola fenntartását,
ha az adott önkormányzat a – helyiek
akaratát szolgálva – továbbra is iskolát
akar mûködtetni egy adott településen.

A tanácskozás után az ügyet fölkaro-
ló politikussal, a megyei közgyûlési el-
nök dr. Puskás Imrével beszélgettünk.

– Nagy fába vágták a fejszéjüket,
hiszen a költségvetési törvény vál-
toztatását kellene elõidézni záros
határidõn belül. Lát rá esélyt?

– Ez lenne a nemes végsõ cél. Ehhez
persze összefogás, elszántság kell azok

részérõl, akik már a saját bõrükön ér-
zik, mit is jelent a település jövõje, pros-
peritása szempontjából a fokozatosan
elsorvadó, vagy már is hiányzó iskola.

– Ha már közelítenek az ezres
nagyságrend felé, akkor kell, hogy
elgondolkozzon az oktatáspolitika.

– Ezen az úton elsõ lépésként egyál-
talán nem tartom rossznak azt, ami
Sárszentlõrincen történt. Nem is az
tesz elsõsorban elégedetté, hogy gyûj-
töttünk kétszáz aláírást. Sokkal inkább

az, hogy az elsõ hívó szó-
ra az ország legtávolabbi
vidékeirõl is jöttek szép
számmal polgármeste-
rek. Azt szeretnénk, ha ez
a meggyõzõdésünk alap-
ján mozgalom elérné a
hatását, vagyis a költség-
vetési törvényben és a
közoktatást szabályozó

rendeletekben olyan változások men-
nének végbe, amelyek garantálnák a
kisiskolák fennmaradását.

– Mi lenne a társadalom magasabb
rendû érdeke ebben a témában?

– Itt nem feltétlenül, sõt egyáltalán
nem nemzetközi áramlatokhoz kell
kapcsolódnunk, vagy azoktól eltér-
nünk. Bár megjegyzem, Európa fejlet-
tebb részén az a tendencia, hogy a pa-
rányi kistelepülések erõsödnek, ahová
a régiós központokból költöznek ki a
családok. Nekünk mindenekelõtt azt

kell megfogalmaznunk, hogy mit tar-
tunk a magyar társadalom legfõbb ér-
tékének. Ha a kistelepülések fennma-
radása, az ott létezõ valóságos közössé-
gek továbbélésének, lehetõségeinek
javítása a cél – mert a nemzeti identi-
tás megõrzésében a mai Magyarorszá-
gon a lehetõ legtöbbet õk tehetik –,
akkor ennek megfelelõen kell megfo-
galmazni a törvényeinket, így az iskola
mûködésének garantálást is. Nem le-
het kérdéses ezen a horizonton, hogy
ezt megtesszük vagy nem.

– Ha csak 8 elsõosztályos van arra
az évre, akkor is?

– Ez nem a számmisztika fogalom-
körébe tartozik. Az állam saját magun-
kért van. Az állam a társadalom érde-
két kell, hogy szolgálja. Annak pedig
az az érdeke, hogy a magyar települé-
seken – különösen az alsó tagozatos
korban – mûködjenek iskolák! Ez pe-
dig a feladathoz rendelt költségvetési
forrás nélkül nem megy.

– Mi lesz a sorsa a most aláírt do-
kumentumnak?

– Elõször az önkormányzati szövet-
ségek rágják át magukat rajta, aztán
remélhetõleg még idén eljut az Or-
szággyûlés illetékes bizottságaihoz.

A rendezvényen bemutatkoztak a sárszentlõrinci gyerekek

Partnerség Pécs városával
Szekszárd is részt vesz az EKF-programban

Együttmûködési megállapodást kötött
szerdán Pécs a 2010-es Európa Kultu-
rális Fõvárosa (EKF) programban va-
ló részvételrõl harmincegy hazai vá-
rossal. A megállapodás értelmében
Pécs ezeket a településeket partner-
nek tekinti, és lehetõséget biztosít
számukra EKF-rendezvények lebo-
nyolítására, valamint segítséget nyújt

kulturális pályázatokban való részvé-
telhez. 

Tolna megyébõl a szerzõdött váro-
sok között van Szekszárd is, amely
részt vesz a megyei önkormányzattal
a megyeháza korszerûsítését célzó pá-
lyázaton, és kulturális programokat is
tervez – mondta el Horváth István
polgármester. I. I.

Tasnádi Péter és Horváth István polgármesterek az aláíráson

Sikeres Agóra-pályázat
Megújul a Mûvészetek Háza, bõvül a Babits

Kilenc megyei jogú város, köztük
Szekszárd összesen 14,6 milliárd fo-
rint támogatásban részesül többfunk-
ciós kulturális központ kialakítására
az Agóra program keretében – jelen-
tette be az oktatási és kulturális mi-
niszter hétfõi budapesti sajtótájékoz-
tatóján.

Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv részeként kiírt, kétfordulós pá-
lyázat Szombathelyen és Egerben új
kulturális központ építésére, Szek-
szárdon, Békéscsabán, Szolnokon, Ta-
tabányán, Kaposváron, Hódmezõvá-
sárhelyen és Nyíregyházán pedig a
meglévõ intézmények fejlesztésére
ad lehetõséget. A támogatások a költ-
ségek 71-93 százalékát fedezik, a be-
ruházások 2010. december 31-ig való-
sulnak meg. 

Tizenkét megyei jogú város adott
be pályázatot, kilenc település nyert
el 1 és 1,75 milliárd forint közötti ösz-
szeget. A tolnai megyeszékhely a Ba-
bits mûvelõdési ház és a Mûvészetek
Háza korszerûsítésére és a köztük lé-

võ térkapcsolat kialakítására pályá-
zott. A mûvelõdési ház új funkciókkal
bõvül, a mozi helyén mobil konferen-
cia- és táncterem lesz. Korszerûsítik a
színházi technikát és az épület világí-
tását. A Mûvészetek Házát a kor szín-
vonalának megfelelõ kiállítóteremmé
alakítják át. I. I.
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A pályázati pénzbõl belül
megújul a Mûvészetek Háza

Angler Kinga



Osztermájerné Fodor Ilonát, az
újszülött részleg vezető ápolónő-
jét, a program egyik szellemi szü-
lőjét-gondozóját kértük, ismer-
tesse részleteiben a foglalkozá-
sok anyagát, és szóljon néhány
mondatban a várandósság hu-
szonegyedik századi kultúrájáról,
aktualitásairól.

N. S. 

– Miért célszerû részt venni egy
ilyen foglalkozáson, amikor szak-
könyvek, élménynaplók tömkelege
áll rendelkezésünkre? 

– Az elsõ alkalommal a szülés folya-
matáról, a fájdalomcsillapítás lehetõsé-
geirõl, az édesapa, illetõleg a kísérõ po-
tenciális szülés alatti szerepeirõl, lég-
zéstechnikákról, az alternatív szülési
módozatokról, s természetesen a mé-
hen belüli fejlõdésrõl esik szó. Helyi
vonatkozásban szintúgy, mint általá-
nosságban. Ezek átbeszélése, pontos
ismertetése megnyugtatja a kismamá-
kat, segít a döntéshozatalban, észre-
vétlenül kíséri õket a babavárás utolsó
fázisához, s a kicsi meg-
születésének kapujához.
Kovácsolja, erõsíti a szü-
lõk, családtagok közti kö-
teléket, kell-e ennél töb-
bet mondani?

– Mert van, hogy a természet nem
súg, sõt, megtéveszt vélt hangja...

– Elõfordul, s ez teljesen természe-
tes, hogy az a kismama, aki végigülte a
második trimesztertõl javasolt összes
foglalkozást, s elméletben tökéletesen
elsajátította például a szoptatási tech-
nikát, gyakorlatban megretten a pi-
ciny szuszogó lény törékenységétõl,
testi reakcióitól. Görcsössé válik az
anyuka lelke-teste, állandósul a feszült-
ség, ami meghiúsítja a pici szoptatá-
sát. Ezért nem lehet eléggé hangsú-
lyozni: az anyákat biztatni és erõsíteni
kell, hogy képesek legyenek nemcsak
a kihordásra, de a szülésre, szoptatás-
ra, az újszülött gondozására. A mosta-
ni jogszabályi háttér, a minisztérium
szakmai protokollja szerencsére lehe-
tõvé teszi, hogy várandós programok-
kal álljunk a szülõk mellett, megadva
számukra a legújabb kutatási eredmé-
nyeken, bizonyítékokon alapuló in-
formációkat.

– Amikor megszületik a baba, az elsõ
napokban persze, hogy nem elegendõ
pusztán a szûrõvizsgálatokat elvégezni
– mint a hallásvizsgálat zajdobozzal, csí-

põszûrés, anyag-
csere-vizsgálata 
sarokból vett vér-
bõl, figyelni az
újszülöttkori át-

meneti zavarokat, amik felléphetnek –,
optimális esetben ott van az anyuka és
apuka a pici mellett közös fürdetéskor,
simogatja, becézgeti, hogy minél gyak-
rabban hallja az anya szívdobogását,
érezze szüleit, ezáltal saját biztonságát,
az õt körülölelõ szeretetet.

– A szekszárdi kórházban adott a
lehetõség baba-mama szobában
tölteni az elsõ napokat...

– Valóban, ez az édesanya igényétõl
függ és a gyermekorvosi vizsgálatok
meglététõl, eredményétõl, mielõtt az
anyuka mellé kerül a kicsi. Öt kórter-
münk két ágyas, egyben pedig három
ágy van, hogy huszonnégy órában
egymás mellett lehessen újszülött és
édesanyja. Ez az úgynevezett rooming-
in. Persze nincsenek magukra hagyva
a fiatal anyák gyermekeikkel: gyer-
mekápolók, szülésznõk, kórházi védõ-
nõ s gyermekorvos közvetlen kapcso-
lata segít a kezdetben felmerülõ ne-
hézségek, bizonytalanságok legyõzé-
sében. Fontos kiemelni: ez csapat-

munka! Tizenhárman dolgozunk,
csakis így valósulhat meg a rooming-
in, az igény szerinti idõben végzett
szoptatás, a közös családi fürdetések, s
a folyamatos odafigyelés az anyukákra,
ha a hormonok miatt túl gyakran inga-
doznak érzelmeik. Ez egyébként a de-
rûs, feldobott állapottól a pár pillanat
múlva megjelenõ váratlannak tûnõ sí-
rásig terjedhet. Nem kell megijedni tõ-
le, gyakori jelenség ez, különösen, ha
az anya túlzott elvárásokat támaszt ön-
magával szemben. Neki semmi gond-
ja nem lesz a kicsi táplálásával, nem
lesz fáradt, kimerült és türelmetlen,

nem fogják zavarni testének változá-
sai, hamar regenerálódik, nõ és feleség
marad az anyaság mellett. Ezek a dol-
gok is az agyban dõlnek el, amihez
szükséges a kiegyensúlyozott, támoga-
tó családi háttér. Amíg nálunk vannak
az anyukák és babáik, odafigyelünk
pszichés állapotukra is. Bizalommal
fordulhatnak hozzánk.

– A demonstrációs babán gyako-
rolt szoptatási helyzetek megtanu-
lásától kezdve a részleges apás szü-
lésen át egészen a lélek egészségéig
érintettünk fogalmakat, de nem 
esett még szó a beteglátogatásról.

– A látogatási kultúrának van még
mit fejlõdni Magyarországon! Leg-
alább az újszülött részlegen odafigyel-
hetnének egymásra jobban az embe-
rek. Tessék a hozzátartozónak kívána-
tos viselkedéssel és megjelenéssel be-
lépni a kicsik osztályára! Az agresszív,
alkoholos, hangos fellépéstõl kezdve
láttunk már sok mindent. Noha ez
szerencsére nem általános, még min-
dig lehetne nagyobb tapintattal for-
dulni az anyukák s a részleg dolgozói
felé. Nemcsak a mi feleségünk, pá-
runk kisbabájának nyugalma fontos, s
ha valaki megjelenik feladatát végez-
ni, egész biztosan nem azért teszi,
mert bolygatni akarná a család nyu-
galmát. Egy férfi férfiassága a belátás-
nál, tapintatnál, figyelmességnél is
megmutatkozik. Örömmel nézzük
azokat az apukákat, akik ezt pontosan
tudják, s ennek megfelelõen viseltet-
nek kedvesük kórtermi társai felé.

– A rooming-in elõnyeihez vissza-
térve összegzésképpen elmondha-
tó: jóval nyugodtabbak azok az
anyukák, akik babás szobából tér-
nek haza otthonukba. Önbizalmu-
kat növeli, hogy férjük, párjuk elõtt
elmondhatják: képesek helyesen,
zökkenõmentesen gondozni babá-
jukat. Ez növeli az apuka nyugalmát,
biztonsággal veszi karjára a picit, hi-
szen bízik a nõ támogatásában, gon-
doskodásában, anyai erejében. Segít
legyõzni az õ férfi-félelmeit is, ez pe-
dig igen nagy szó!

Zárszóként álljon itt egy frissen
édesanyává lett hölgy gondolata:
„...szeretnénk megköszönni nektek,
hogy az élet legszebb élménye a ti
jóvoltatokból a mi életünk legszebb
élménye is lett…”

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Két évvel ezelõtt indította a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János
Kórházának Szülészet-Nõgyógyászati Osztály és Újszülött részlege szü-
lésre felkészítõ verbális, vizuális információkat tartalmazó programját. A
„Várandósok Délutánja” címet viselõ felkészítõ sorozat az anyaság majda-
ni örömteli átéléséhez nyújt segítséget. Manapság, mikor a médiából
számtalan szûretlen információ zúdul a baba fogadására, világra hozatalá-
ra készülõ kismamákra, csöppet sincs nincs könnyû dolguk, ha a számuk-
ra valóban hasznos, szakmailag, s a gyakorlatban egyaránt megalapozott

ismereteket kívánják kiválasztani, elsajátítani. Ebben támogatja õket töb-
bek között a program, aminek során szerda délutánonként három órakor
a részleg klubtermében egy-egy kiemelt témáról – mint például szülés,
gyermekágy, gyermekorvosi vizsgálatok, védõnõi feladatok, szociális tá-
mogatások lehetõségei, s nem utolsósorban a helyes szoptatás – kapnak
részletes, pontos tájékoztatást. Sokan talán evidenciaként könyvelik el fen-
tebb soroltakat, mondván, ezt minden nõ tudja, a vérükben van az anya-
ság mikéntje, ha eljön az idõ, súg a természet, no meg a szakkönyvek.

Fontos a felkészültség, hogy az anyaság valóban öröm legyen

Osztermájerné
Fodor Ilona
szakmai elhiva-
tottsága mélyrõl,
s régrõl gyöke-
redzik. Édesany-
ja is gyermek-
ápolónõ volt, így
mondhatni, be-
leszületett e kö-

zegbe. Évtizede dolgozik az újszülött
részlegen, s a mai napig a világ leg-
csodálatosabb eseményének egy
kisbaba érkezését tartja.
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Osztermájerné Fodor
Ilona – vezető ápolónő

Felelõsen készülni a szülõszerepre

A látogatási kul-
túrának van még
mit fejlődnie.”

8 2008. október 26.TEST ÉS LÉLEK
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Kemény, de következetes edzõ
Harsányi Mária: „Sosem akartam NB I-es felnõtt csapatot irányítani”

Sorozatunk legutóbbi fejezeté-
ben dr. Schöbel Tímea reuma-
tológus szakorvos azt javasolta,
hogy a még középiskolás
Emmert Vanesszával beszélges-
sek. Az ifjú hölgy pécsi iskolája
delegáltjaként Németországba
utazott, majd osztálykirándulás
következett, így a beszélgetést
el kellett halasztanunk. A vendé-
gem ezúttal a diáklány válasz-
tottja, Harsányi Mária, az ismert
kosárlabdaedző.

V. Horváth Mária

– „Harsi" – a legtöbben így ismerik,
így szurkoltak neki – sok tekintet-
ben kétlaki.

– Ez a pontos megfogalmazás. Nap-
közben ugyanis egy ital-nagykereske-
désben dolgozom – szerencsémre a
Sport utcában –, ahonnan délután „át-
lépek” a sportcsarnokba az edzések-
re. Este hét-nyolc körül végzek, majd a
fiaimhoz megyek, rendbe teszem a la-
kásukat, dumálunk egy kicsit, utána
pedig Sanyihoz, a páromhoz igyek-
szem. No, ez viszont nem egészen
stimmel, hiszen a legtöbb helyre nem
„megyek”, hanem Sanyi visz autóval.
Neki rengeteget köszönhetek, hiszen
teljes mértékben alkalmazkodott az
életritmusomhoz, s bármit megtesz
azért, hogy eleget tehessek elkötele-
zettségeimnek.

– Miért kell vinni?
– Mert nincs jogosítványom. Min-

dig is ódzkodtam a vezetéstõl, úgy-
hogy ez és a síelés teljesen kimaradt
az életembõl.

– Kanyarodjunk vissza a fiúkhoz,
illetve Noémihez.

– Három gyermekem van. A legidõ-
sebb, Noémi férjével, Viktorral és hat-
esztendõs Zétény unokámmal él hár-
masban. Persze, amikor csak tehetjük,
Zéténnyel töltjük a szabadidõnket.
Nagyon vagány és okos kisfiú.

– A nagyfiúk is tehetségesek...
– Balázs 1976-ban született, s egy

biztosító-társaságnál dolgozik. A há-
rom gyerek közül csak õ nem került
szorosabb barátságba a sporttal. A 25
éves Gergõ szakácsnak tanult, s egy
fõvárosi vendéglátóhelyen dolgozik.
Egyébként fõfoglalkozású NB I-es ko-
sárlabda-játékvezetõ, s minden esélye
megvan, hogy hamarosan nemzetkö-
zi meccseket „vezényeljen”. Noémi az
élvonalban kosarazott Baján, most
Szekszárdon Ujhelyi Gábor mellett az
NB I-es csapat másodedzõje.

– Az anyuka is remek sportpálya-
futással büszkélkedhet...

– Jelenleg a serdülõk edzõje va-
gyok. Soha nem akartam NB I-es
felnõtt csapatot irányítani, hiszen az
utánpótlásban mindig nagy sikereim
voltak. Rengeteg gyerek került ki a ke-
zem alól, sokan korosztályos, ketten
pedig – Deák Éva és Császár Andrea –
felnõtt válogatottak lettek.

– Ön is számtalanszor ölthette ma-
gára a címeres mezt.

– Az mindig óriási érzés volt! A kor-
osztályos és felnõtt nemzeti együttes
tagja is voltam.

– Pedig elég késõn jegyezte el ma-
gát a sporttal...

– Mivel magas, de vékony lány
voltam, édesanyám kapacitált a
rendszeres sportra. Nyolcadikos-
ként a Babits iskolából engem is de-
legáltak a diákolimpiára. Úgy emlék-
szem, ott látott meg Szabó Ödön,
Dönci bácsi, s elhívott az edzésekre.
Játékosként, de edzõként is nagyon
sokat köszönhetek neki. Két-három
hét edzés után, 15 évesen a legna-
gyobb meglepetésemre és örömöm-
re betett az akkori NB II-es csapat-
ba. Úgy dolgoztam, ahogyan csak
tudtam. A heti négy-öt edzés ke-
mény volt, de élveztem, s azt is,
hogy a csajok befogadtak. Amit vé-
kony lányként fizikálisan nem tud-
tam, azt – ahogy mondják – a tech-
nikámmal oldottam meg.

– Azt is mondták, hogy „agyas” já-
tékos volt.

– Állítják, hogy a labdajátékok kö-
zül a kosárhoz kell a legtöbb ész, kom-
binatív készség. Dönci bácsi arra a ké-
pességemre is felfigyelt, hogy a ben-
nem rejlõ tudást képes vagyok átadni
a fiatalabbaknak. Ezért ragaszkodott
ahhoz, hogy már 17 esztendõsen fog-
lalkozzam a kicsikkel, noha akkor
még semmilyen papírom nem volt.
Aztán elõször Szekszárdon elvégez-
tem a segédedzõit, majd Budapesten
a Testnevelési Fõiskola edzõ szakán
diplomáztam.

– Miként lett tagja a válogatottnak?
– Dönci bácsit 1971-ben hívták a

BSE edzõjének, ahova – mint legjobb
játékosát – magával vitt. A BSE-ben
kétszeres magyar bajnok és egyszeres
kupagyõztes lettem. Felejthetetlen él-
ményeket köszönhetek a bajnokcsa-
pat tagjaként annak az idõszaknak,
amikor kiléphettem nemzetközi szint-
re. Öt évet töltöttem a Városmajorban,
majd visszajöttem Szekszárdra, és
1983-ig játszottam az NB I-es csapat-
ban. Késõbb az edzõsködés mellett le-
vezetésképpen a bonyhádi és a paksi
NB II-es gárda játékosa voltam. 

– Együtt emlegették Németh Ágival.
– Számomra is alig volt hihetõ,

hogy a teljes év bajnoki szereplése
eredményeként a dobólistán Ági után
a második lettem. Akkor hívtak be a
válogatottba.

– Milyen csapatok ellen játszott szí-
vesen?

– A hozzánk hasonlóan techniká-
sok együttesek ellen. A túl kemény
csapatokat nem szerettem. Persze, ve-
lük szemben is megéltem, de nem a
durváskodás viszonzásával.

– Fotók, emléktárgyak?
– Rengeteg fényképet õrzök, az

elõszobánk tele van zászlókkal, a
nagyszoba egyik vitrinjében csak a
serlegeket tartjuk. Az érmeket és
egyéb becses tárgyakat hely hiányá-
ban sajnos nem tudom kirakni.

– Beszélgessünk az utánpótlásról.
A szülõk és a pedagógusok mennyi-
re orientálják a sport felé a gyere-
keket? Vagy fontosabbnak ítélik a
nyelv- és a továbbtanulást?

– Egyre nehezebb a gyerekek moti-
válása, mert – hozzáteszem, hála Is-
tennek – megvan mindenük. Jóma-
gam szegény családban nõttem fel, a
sportnak köszönhetem, hogy sok ma-
gyar városba és szép tájra eljutottam,
hogy megismerhettem szinte egész
Európát.

– Gondolom, ez a példa azért von-
zó a mai diákok számára is. A cél
és a sportszeretet érdekében eleget
tesznek az elvárásoknak?

– Nagyrészt igen. Bár nem egyszer
fordult elõ, hogy akinek a tanulmányi
eredménye romlott, eltiltottam a csa-
patjátéktól, de még az edzéstõl is.

– Kemény és következetes edzõ.
– Az vagyok. S legyen bár a gyerek

bármilyen nagy sztár, nem engedek
más irányú elvárásaimból sem, ám ve-
lem bárki bármikor leülhet megbe-
szélni a problémáit.

– Most hány gyereket edz?
– Két csapatra valót, pontosan hu-

szonegyet. Serdülõk, vagyis az 1995-
ben születettek, illetve annál fiatalab-
bak. Néhány idõsebb pedig olykor
visszajár.

– Milyen korcsoportok vannak?
– A gyerekcsoport 10-12 évesekbõl

áll, aztán a serdülõk, majd a 15-16 éves
korosztály, a kadett. A 17-18 esztendõ-
sek az ifik, majd a junior csoport kö-
vetkezik. Tamis Dorottya és Bálint Ré-
ka személyében most két olyan 17
éves tehetséges játékosunk van, akik
végigjártak minden korosztályos válo-
gatottat. A nyáron is kint voltak az Eu-
rópa-bajnokságon. Õket érdemes len-
ne bemutatni.

Legközelebb Emmert Vanesszával
ismerkedhetnek meg, újabb két hét
múlva pedig két fiatal válogatott ko-
saras, Bálint Réka és Tamis Dorottya
mutatkozik be.

Harsányi Mária
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A Pesti Hirlap október 29-én az
ozorai diadalra emlékezett:
„Jellachich beütésébõl Ma-

gyarországba, Magyarország szabad-
sága fog következni. Kossuthnak ezen
jóslata felvillanyozta e haza minden pol-
gárait, és hinni mertük, hinni tudtuk, e
jóslat teljesedni fog, hogy, ha felálland
tömegben a haza, kõvel is agyondobál-
hatjuk ellenségeinket. Felkelt azért Tol-
nának minden lakója, és nem is volt ház,
melybõl legalább egy férfiú, mint ret-
tenthetetlen ellensége az árulásnak,
fegyvert ne ragadt volna.”

Szintén a Pesti Hirlapban Novák
Imre s egy ismeretlen tudósító adott
hírt az e napon lezajlott ünneprõl,
„melyet magasztos ihlettséggel ült
meg Tolna népe”, melyet „a nemzet
Ozoránál kitüntetett vitézi tetteért
nyilvánosan nemcsak kiemelé, de
buzdításául és elismeréséül meg is
ajándékozá, kívánván: az ajándék ki-
osztása s az ágyúk átvétele minél na-
gyobb ünnepéllyel történjék.”

Mindez azonban nem itt kezdõ-
dött. „Az ünnepély elõestéjén Tolnán
táborba szállva vígadott a nagyszámú
nép, tábortüzeinél a bajai zenészek
darabjaival ébren tartatva, s víg pohár
közt ezer éljent hangoztatott az érde-
met elismerõ kormánynak és Csapó
Vilmos úrnak, szeretett vezérkapitá-
nyunknak... Az éj multával a nép sor-
ba felállítva, Tolnán kívül egyesült; az
ágyúkíséreti menet Szegszárdig
Perczel Gyula vezénylete alatt, zene és
dobszó közt, reggeli fél 8-tól fél 12-ig
tartott a legszebb rendben.

Nem messze Szegszárdtól Csapó
Vilmos ezredesünk fogadott seregé-
vel, az így 8000-ig egyesített sereg
Szegszárdon keresztül vonulva, a sza-
badban felállított tábori oltár körül
négyszegbe állíttatott. Fõispán és ez-

redes urak a megyei tisztviselõk kísé-
retében szemlét tartva a sereg fölött,
elégedésöket jelentették ki, s moso-
lyogtak, sorainkban 12-14 éveseket is
látván, kik nemcsak itt, hanem
Ozoránál is jelen voltak. Ily gyermek,
mint férfiú, soha sem fogja tûrni ha-
zája elnyomását, soha a zsarnokságot
az országban, melyért, úgy szólván,
gyermek korában kész volt életét fel-
áldozni...

A mise-áldozat végeztével szeretett
fõispánunk és kormánybiztos
Sztankovánszky Imre lelkes megható
szavakat intézett hozzájok, serkentve
õket a vészterhelt haza megmentésé-
nek nagy munkájára. És ekkor az
ágyúk, melyek nem rég kebleinkre
irányozva valának, most gyõzelmünk

nagy ünnepét hirdeték, nem sokára
elleneinkre szórandják halálos golyói-
kat; mert Tolna lelkes fiaiban harc-
vágy ég s készek egytõl egyig a hazá-
ért vért s életet áldozni.

Ez alkalommal osztatott ki azon
negyven darab arany is, melyet szinte
a honvédelmi bizottmány a tolnai fel-
kelt nép kitûnõbbjei között emlék, és
buzdító példa gyanánt leendõ kiosz-
tás végett küldött. Csak negyvenen
részesülhetének ugyan e jutalomban,
bárha százakat lehetne jutalom s ki-
tüntetésre érdemeseket felmutatni;
de ezeknek, a jutalmak legszebbike, a
tiszta öntudat és az, hogy a haza meg-
mentéséhez õk is járultak, legyen di-
csõ jutalmuk. A nép, látván az érde-
met elismerve és kiemelve, lelkese-

déssel tért haza, szolgálatát, bár mikor
fog kívántatni, a hazának örömest
szentelendõ, mit az újoncok kiállításá-
nál tettlegesen is tanúsított."  

Dr. Töttõs GáborSzekszárdi népünnepély ‘48-ban

EGY NEVEZETES NAP 127.

Ódon időben
OKTÓBER 26-ÁN

135 éve, 1873-ban alakult a Szeg-
zárdi Önkéntes Tornász és Tûzoltó
Egylet. 
OKTÓBER 27-ÉN

120 éve, 1888-ban született Toro-
nyi Laky Imre, „példás beszédkultú-
rájú” jellemszínészünk. 
OKTÓBER 28-ÁN

95 éve, 1913-ban 12 pénzintézet he-
lyi értekezletén állami beavatkozást
kért a szaporodó bankocskák ellen. 
OKTÓBER 29-ÉN

160 éve, 1848-ban vásárterünkön
megyei népünnepélyt tartottak. 95
éve, 1913-ban megnyílt elsõ állandó
mozink (ma Deutsche Bühne).
OKTÓBER 30-ÁN

685 éve, 1323-ban a pápa Avignon-
ból János cseh származású szekszár-
di szerzetesnek küldött engedélyt. 60
éve, 1948-ban elhunyt Wigand Edit, a
Babits-fejszobor alkotója.
OKTÓBER 31-ÉN

90 éve, 1918-ban a megyei köz-
gyûlés a kéményseprési díjakat kö-
zel duplájára emelte.
NOVEMBER 1-JÉN

120 éve, 1888-ban a Szekszárd Vi-
déke a Modern fiatalság címû vezér-
cikkében kesergett.
NOVEMBER 2-ÁN

90 éve, 1918-ban városunk köz-
gyûlése kérte belügyminiszterré lett
képviselõjét: továbbra is tartsa meg
jóindulatában.

Isten Magyarországa!

„Keressétek elõször az Isten országát.”
Máté evangéliuma 6,33

Október 23. kapcsán újra megmelegedik szívünkben
a magyarsághoz való tartozásunk érzése. Pedig olyan
sokan próbálják saját céljaik elérésére felhasználni
programként, hogy mi a magyar kötelessége, ha hazá-
ja hasznára akar élni. Én nem egy újabb 12 pontot
szeretnék gyártani, hanem szeretném megvilágítani,
hogy Isten Igéje mit javasol annak, aki igazán építeni
szeretné hazáját. Az elolvasás után érdemes megfo-
galmazni a kérdést: „Hol tartok most az országom épí-
tésében?”
1. Engedelmesség Istennek. „Aki megtartja Isten paran-

csolatait és tanítja azokat, nagy lesz az a mennyek or-
szágában” (Máté 5,9)

2. Szeretet. „Szeressétek ellenségeiteket! Ha csak azo-
kat szeretitek, akik tisztelnek titeket, mi a jutalmatok?”
(Máté 5,44-46)

3. Igazság. „Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az
igazságra.” (Máté 5,6)

4. Békesség. „Boldogok, akik békét teremtenek.”
(Máté 5,9)

5. Szent élet. „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az em-
berek elõtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsõ-
ítsék a ti mennyei Atyátokat!” (Máté 5,16)

6. Becsületesség. „A ti beszédetekben az igen legyen
igen, a nem pedig nem.” (Máté 5,37)

7. Nagylelkûség. „Amikor adományt adsz, adakozásod ti-
tokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titok-
ban történik, megfizet neked nyíltan.” Máté 6,2.4)

8. Lelki teljesség. „Van-e ami többet ér a lelkednél?” (Má-
té 16,26)

9. Bibliaismeret. „Az a baj veletek, hogy nem ismeritek az
Írásokat.” (Máté 22,29)

10. Istenbe vetett hit. „Ha akkora hitetek volna, mint egy
mustármag, semmi se volna számotokra lehetetlen.”
(Máté 17,20) „Istennél minden lehetséges.” (Máté
19,26)

11. Áldássá lenni. Akarunk és tudunk Isten élõ eszközei
lenni ebben a világban. „Arról fogja megtudni minden-
ki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást sze-
retitek.” (János 13,35)

12. Tanítvánnyá tétel. „Menjetek el tehát, és tegyetek ta-
nítvánnyá minden népet.” (Máté 28,19)
Jézus szerint ez az egyetlen program, amiért érdemes él-
ni, vagy ha kell, akár meghalni is!

Papp Barnabás, Baptista lelkipásztor

E V A N G É L I U M

Sztankovánszky Imre Csapó Vilmos

Bölcsõdei állás
A Városi Bölcsõde (Perczel Mór.u.4. tel:
06/74-512-062) pályázatot hirdet böl-
csõdei szakgondozónõi munkakör
betöltésére, 2009. január 1-jétõl.

Pályázati feltétel:
felsõfokú csecsemõ és kisgyermek

nevelõ-gondozónõi végzettség;
legalább 1 éves bölcsõdében vég-

zett nevelõmunkában szerzett szak-
mai tapasztalat; 

büntetlen elõélet; egészségügyi és
szakmai alkalmasság

Elvárt kompetenciák:
önálló, magas színvonalú gondozó-

nevelõmunka,
kreatív tevékenységben jártasság,

jó kommunikációs készség,
Benyújtandó iratok:
szakmai önéletrajz; bizonyítványok

másolata; oklevelek másolata;
A pályázati elbírálásnál elõnyt je-

lent: gyógypedagógiai asszisztens fel-
sõfokú képesítés, hangszerismeret;
referencia-szakmai javaslat.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2008. november .20.
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„Hol vannak a katonák?”
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A rejtvény megfejtését 2008. november 4-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Október 12-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Husunka tépünk, mint az elvarázsolt” (A jobbak el-
maradnak). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Zsinkó Lajosné, Arany J. u. 8. és Halász
Bernadett, Honvéd u. 17/A. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Elsöpörte õket a túlerõ... Nem érkeztek meg idejé-
ben (el sem indultak) a beígért felmentõ csapa-

tok. Hitegették, félrevezették, magukra hagyták õket.
Árulás áldozatai lettek, de ezt õk nem tudták. Bíztak,
hittek és reméltek, megtették, amit megkívánt tõlük
a becsület és a haza... Jeltelen sírokban ismeretlen he-
lyeken vannak elhantolva, hivatalosan eltûntnek
nyilvánítva.

Halottak napján sincs a sírjukon virág, nem lobog
felettük a gyertya, a mécses lángja a szélben... ki-

kért szól a harang, kikért szól az imádság, a könyör-
gés az Istenhez? Nem értük, hanem miértünk, az élõ-
kért, akikért az utolsó csepp végükig harcoltak, és
egy jobb élet reményében bízva oly sokan adták oda
érte az életüket '56-ban. Õk, a névtelenek, az igazi hõ-
si halottak. Nem a hírnévért, nem a dicsõségért har-
coltak õk az utolsó elõtti töltényig, hanem kötelesség-
tudatból és büszkeségbõl, mert még a halálukat is ön-
kezûleg vállalták, szabadon. Õket nem gyõzte le a túl-
erõ sem, õk nem vártak kegyelmet vérbíróságok em-
bertelen hóhér gyilkosaitól,
mocskos kezeik által nem
hagyták bemocskolni erõ-
tõl duzzadó fiatal életüket,
tiszta szívüket. Meghaltak
önként, hogy örökké élje-
nek minden jó szándékú,
tisztességes ember emléke-
zetében. Örök idõre példát
mutattak, hogy az igaz em-
ber hazáját védve, akár az
élete árán is a legvégsõkig
kitart, mert ezt parancsolja
neki legfõbb parancsnoka,
a szíve.

Most sem értük szól a harang, hanem miértünk,
most is csak õk járhatnak közben értünk hat-

hatósan az Istennél is. Mi nem tehetünk mást értük,
mint hogy példájukat követve ki-ki a maga posztján
hozzájuk hasonlatosan tisztességesen helytáll, nem
latolgatva azt, hogy kifizetõdõ dolog-e tisztességesnek
lenni, és egy évben legalább egyszer megállunk egy ar-
ra érdemes helyen, ahol rájuk emlékezve egy tisztelet-
teljes néma fõhajtással példamutatásukat megkö-
szönhetjük... számukra ez a tiszteletadás a lehetséges
legnagyobb elismerés. Bálint György Lajos
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Nem kell temetni az ökölvívást
Halász Gábor révén újra van élet a szekszárdi edzõteremben

KOSÁRLABDA. Megszerezte idei elsõ
gyõzelmét az Atomerõmû-KSC Szek-
szárd A-csoportos nõi kosárlabdacsa-
pata. Négy vereséget követõen a fõvá-
rosi Vasas-Csata ellen hazai pályán 3
ponttal gyõztek Ujhelyi Gábor tanít-
ványai (70-67). A KSC legeredménye-
sebb dobói a 15 pontos ukrán Jev-
tusenkó és a 13 pontos amerikai Wil-
son voltak.

LABDARUGÁS.Újra, ezúttal idegenben
nyert a Szekszárdi UFC az NB III Drá-
va-csoportjában. A Kniesz-gárda So-
mogyban, a Kaposvári Rákóczi máso-
dik csapatának otthonában nyert 2-1-
re, s ezzel a tabellán feljött a második
helyre. A gólokat Vituska és Horváth
Ervin szerezték.

KÉZILABDA. Nyolcgólos vereséget
szenvedett az UKSE Szekszárd veszp-
rémi kirándulása során a nõi NB I/B
hétvégi fordulójában. A helyi Beton KC
ezúttal valóban kemény volt, és 30-22-
vel hozta a meccset. A vendégeknél
Fauszt Éva volt a legeredményesebb,
aki egymaga 12 gólt jegyzett.

Visszapillantó tükör Téli teremtorna
December 6. és 2009. február 8. kö-
zött immár XVI. alkalommal rendez-
nek téli teremlabdarúgó bajnokságot
a szekszárdi városi sportcsarnokban

Az V. Már-Ker – Horváth Sport ku-
pa – a november 10-ig lezáruló neve-
zésektõl függõen – két csoportban,
csoportonként 8-10 csapattal indul a
korábbinál rövidebb, egyfordulós
alapszakasz és rájátszás, illetve a hely-
osztók során mérhetik össze erejüket
az együttesek. A csapatonkénti 50
ezer Ft-os nevezési díj tartalmazza az
adott gárda összes mérkõzésének
költségeit (a terem használati díját, vi-
lágítást, öltözõhasználat és fürdési le-
hetõség), de nem tartalmazza a játék-
vezetõi díjat (1800 Ft/meccs).

A kupában csak azon csapatok ve-
hetnek részt, akik a technikai értekez-
leten (november 17., hétfõ, 16,30 óra)
a nevezési díj befizetésének tényét
igazolják/vagy a helyszínen befizetik.
A nevezési lapokat a Szekszárd Városi
Sport- és Szabadidõközpont (7100
Szekszárd,  Keselyûsi u.3.) címre kell
beküldeni, vagy a sportcsarnok titkár-
ságára leadni.

A helyi vonatkozású sporthírek
között alig, vagy egyáltalán nem
szerepel az ökölvívás, mint tradi-
cionális szekszárdi sikersportág.
A látszat azt sugallja: 2005 tava-
sza, Rácz György tragikus halála
a szekszárdi ökölvívás végét is
jelentette.

Bálint György

Két év a pótolhatatlan ûrt maga után
hagyó, erdélyi származású szakember
nélkül valóban a lenni vagy nem lenni,
a vegetáció jegyében telt el. Jobbára
csak papíron létezett a klub. A jelekbõl
ítélve azonban most vége a megszû-
néssel fenyegetõ kritikus idõszaknak.
Tessék csak úgy benézni hétközna-
ponként négytõl hatig a sportcsarnok
ökölvívó termébe: a serdülõtõl a fel-
nõttig tucatnyi sportoló árnyékol, is-
kolázik, vagy éppen püföli a homok-
zsákot. A háttérben pedig Gyuri bácsi
egyik legnagyszerûbb tanítvá-
nya, Halász Gábor figyel, majd a
rá jellemzõ türelemmel javít, ma-
gyaráz. Akkor hát mégsem kell
megírni azt a nekrológot, mint a
súlyemelés esetében. De vajon a
látszat tükrözi-e a lényeget?

– Akik rendszeresen járnak
2008 eleje óta, azok azért jöt-
tek, hogy mielõbb komoly ver-
senyeken indulhassanak – mondja
Halász Gábor. A még mindig aktív
profi versenyzõ több olyan lélekölõ

pillanatot is átélt az ellehetetlenülés
idõszakában, hogy bement az edzõte-

rembe, s azt vette észre,
hogy egyedül van, nem
nyit ajtót rá senki. Aki va-
lamit is tehetne – ver-
senyzõ vagy vezetõ – az
szedte a sátorfáját. A már
negyvenedik profi mecs-
csénél tartó, sportágáért
rajongó – civilben is ma-
kulátlan életvitelû – 30

éves fiatalember azonban nem adta
fel a boksz szekszárdi megmentését.
Nem szaladt fûhöz-fához kéregetni,

sajnáltatni magukat. Úgy döntött, be-
le kell kezdenie abba az utóvédharc-
ba, amit tanítómestere tett a szek-
szárdi ökölvívás feltámasztásáért a
'90-es évek elején. Csapatot, illetve
csoportot szervezett: kezdõkbõl, kö-
zéphaladókból, s olyanokból, akik
már nem úgy gondoltak a bokszra,
mint versenysportra.

Segélycsomag Perutektõl
– Van egy serdülõnk, két ifistánk,

két juniorunk és két felnõtt verseny-
zõnk, akikkel ott akarunk lenni a ma-
gyar bajnokságokon. Már az idén a fel-

nõttön is – jelenti ki az edzõ, majd
rögtön hozzáteszi: a helyzet stabilizá-
lódása az ökölvívás, a küzdõsportok
világából ismert idõsebb Perutek Já-
nosnak köszönhetõ, aki felszerelést
szerzett, több sikeres pályázatot is be-
adott, amibõl azért „éldegélni” tud-
nak. Jövõre több forrásból talán egy
félmilliós költségvetés is összejöhet,
ami a versenyeken való részvételt le-
hetõvé tesz – reménykedik Halász, aki
tudatosan készül arra, hogy edzõ le-
hessen amellett, hogy egy menedzser
segítségével a cirkálósúlyban komoly
gálákon részt vegyen.

– Csinálom, amíg hívnak, amíg ko-
moly ellenfelekkel szemben mérkõz-
hetek rangos gálákon. Mint például leg-
utóbb Lengyelországban, tízezer nézõ
elõtt, vagy Németországban, az Uni-
versum gáláján, ahol egy Erdei Zsolt al-
katú és kvalitású némettel bokszoltam.
Egy nyílt meccsen, a 8. menetben
mondvacsinált sérülés miatt léptetett
le a bíró, amit igazán sajnáltam.

– A versenyzés élménye mellett
már nagyon várom az a pillanatot,
amikor edzõként, egy általam treníro-
zott fiatalt hallatlan boldognak látom
azután, hogy megnyert egy országos
bajnokságot. Ezért dolgozunk, s nem
azért, hogy valakikbõl ideje korán
már pénzt hozó profit faragjunk. To-
borzókra járok, figyelem a gyereke-
ket, s a sportág iránt érdeklõdõket el-
hívom a sportcsarnokba. Az ajtónk
nyitva áll.

Árnyékbokszolás. Egyre többen követik Halász Gábor mozdulatait

Tíz arany a megyebajnokságról

A sajátos nevelési igényû tanulók szá-
mára október 15-én Dombóváron meg-
rendezett megyei atlétikabajnokságon
az 5. számú Általános Iskola gyógypeda-
gógiai tagozatának 15 fõs csapata nagy-
szerû szerepelésével 10 arany, 14 ezüst
és 3 bronzérmet szerzett. A versenyen
két korcsoportban összesen mintegy
150 diák vett részt a szekszárdi mellett
a paksi, dunaföldvári, bátaszéki, mözsi,
iregszemcsei és dombóvári speciális is-
kolából. Az Ötös iskola tanulói különö-
sen az ügyességi számokban (magas-

ugrásban, súlylökésben, távolugrás-
ban, kislabdahajításban), illetve váltó-
futásban jeleskedtek.

Megyebajnokok lettek: Varga
Timea (súlylökés), Lendvai Tímea
(200 m), Csepella Zoltán (magasug-
rás), Takács Zoltán (kislabdahajítás,
távolugrás), Csurár Szintia (magasug-
rás), Balogh Andrea (kislabdahajítás),
Keresztes Attila (súlylökés), Csurár
Rómeó (kislabdahajítás, magasugrás).

Felkészítõ pedagógus: Schönhardt
Jánosné testnevelõ. K. E.

Halász Gábor
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Szekszárd szívében, a Kiskorzó té-
ren megújult arculattal, éjjel-nappal
várja régi és új játékosait a

Central Játékterem 

és Csötke Sörözõ.

A játékteremben Alfa Street Rulett,
Apex gépek, Multik, Gaminatorok,
Chip Runnerek és többszintû Jack-
pot nyeremények várják szerencsét
próbálni vágyó vendégeinket. Játék
esetén ingyenes italfogyasztás.

A sörözõ csapolt sörökkel, széles ital-
és kávéválasztékkal, valamint további
különlegességekkel várja vendégeit.
Könnyed reggeli mellett olvashatja a
nap legfrissebb híreit.

A kiemelt sportrendezvényeket televí-
zión megnézheti, végig szurkolhatja
nálunk.

Névnapi, születésnapi és céges ren-
dezvények helyszínéül is szolgálunk!

Ne feledje: éjjel-nappal
Central Játékterem és

Csötke Söröző Szekszárdon,
a Kiskorzó tér 1. szám alatt.
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT Borajánló:
Vesztergombi Pincce
Turul Cuvée 2006Vajas tésztában sült gombaragu

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

JÖJJÖN BE A CSÖTKÉBE!
A JÁTÉKTEREMBE ÉS A SÖRÖZÕBE, MERT EZ EGY JÓ HELY!

HOZZÁVALÓK 6 SZEMÉLYRE: 

• 1 csomag (mirelit) leveles tészta
• 10 deka húsos füstölt szalonna
• 1 tojássárgája
• 10 dekagramm csiperkegomba
• 10 dekagramm rókagomba
• 10 deka vargányagomba
• 1 fej hagyma
• 1 zöldpaprika
• 1 paradicsom
• 20 szem fekete olajbogyó
• 1 kakukkfûág
• néhány szál petrezselyem
• só • fehérbors

A csíkokra vágott szalonnát serpenyõ-
ben megpirítjuk. A visszamaradt zsira-
dékban megpároljuk a kockára vágott
hagymát és a csíkokra vágott zöldpap-
rikát. 

Amikor a paprika megpuhult, hoz-
záadjuk a lehéjazott, felnegyedelt pa-
radicsomot, majd az ízlés szerint fel-
darabolt gombaféléket. 5-6 percig pá-
roljuk. Kimagozott, karikára vágott
olajbogyóval, sóval, borssal ízesítjük. 

2 perc párolás után levesszük a tûz-
rõl. A leveles tésztát lisztezett deszkán
2-3 milliméter vastagra kinyújtjuk. Ki-

bélelünk vele egy 24 centiméteres
porcelán vagy kerámia tortaformát.
Az alját megszurkáljuk, és elõmelegí-
tett, 200 fokos sütõben 5 percig elõ-
sütjük. A sütõbõl kivéve beleöntjük a
gombás ragut, befedjük a maradék
tésztával. A széleket szorosan össze-
nyomjuk, a tetejét tojással megken-

jük. A tésztafedõ közepén lyukat fú-
runk, hogy a keletkezõ gõz távozhas-
son. 180 fokon 25-30 perc. 10 percig
állni hagyjuk.

Az elõzõ heti ajánlónkban Acélos-
né Solymár Magdolna receptje (gaz-
dag zöldségleves) szerepelt.

Sötét bíbor
szín, áfonyás-
ribizlis illatje-
gyek fûsze-
r e s s é g g e l
elegyedve.
Ízében a gyü-
m ö l c s ö k
mellett kevés
gombás-fás
jelleget is fel-
f e d e z h e -
tünk. Kiváló
kísérõje a
vajas tésztá-
ban sült
gombara-
gunak. Fo-
gyasztása
14-16 °C-
on ajánlott.
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BABITS MIHÁLY
MÛVELÕDÉSI HÁZ

AMATOR ARTIUM
XX. Országos Képzõ- és Iparmûvé-

szeti tárlat a márványteremben. A két-
évente megrendezésre kerülõ, felme-
nõ rendszerû kiállítás az amatõr mûvé-
szet legfontosabb fóruma hazánkban.

OKTÓBER 27-ÉN, hétfõn, 18 órakor
Léleképítõ: dr. Bagdy Emõke pszi-

chológus elõadása a Mûvelõdési Ház
színháztermében. A belépés díjtalan.

OKTÓBER 29-ÉN, szerdán, 17.30-kor
Vetítéssel egybekötött ismertetõ

elõadást tart az agykontrollról Dr.
Domján László orvoskandidátus, agy-
kontroll-kutató a színházteremben.
Belépés díjtalan.

NOVEMBER 6-ÁN, csütörtökön, 18
órakor a nagy érdeklõdésre való te-
kintettel újra elõadásra kerül a Búcsút
int az õsz a nyárnak címû nótaest –
a Magyarnóta Kedvelõk Baráti Köré-
nek szólistáival és kórusával.

Kísér Kovács János és zenakara. Je-
gyek válthatók: munkanapokon 14-18
óráig a színházi jegypénztárban. Ára:
800 Ft 

NOVEMBER 7-ÉN, pénteken, 20
órakor Bogyiszlói táncház

Muzsikál a Bogyiszlói Népizenekar. 
Vendégünk Mihalovics Zsolt, a bo-

gyiszlói népizenekar prímása és Or-
sós Kiss János unokája, aki mesél a ze-
nész nagyapja életérõl

A táncházat Gémesi Zoltán és párja
vezeti. Belépõdíj: 400 Ft

NOVEMBER 8-ÁN szombaton, 9-12-
ig Játékvár-lak

„Megy a hajó a Dunán” címmel ba-
bás-mamás játékok, foglalkozások ki-
csiknek és nagyoknak

Lesz még rajzolda, sokféle társasjá-
ték, játszótér óriási építõkockákkal,
labdakuckóval! 

Belépõ: 1 éves kortól 300 Ft/fõ, fel-
nõtt kísérõknek 100 Ft/ fõ

Hozz magaddal váltócipõt, hogy ké-
nyelmesen játszhass!

Előzetes!
NOVEMBER 15-16. Szekszárdi

Néptáncfesztivál amatõr felnõtt nép-
táncegyüttesek részvételével

Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház színházterme

15-én, szombaton, 13.30-kor és
18.30-kor verseny-programok, a nép-
tánccsoportok elõadásai, 16-án, vasár-
nap, 11 órakor Gála a díjazott együtte-
sek részvételével. Belépés díjtalan.

NOVEMBER 18-ÁN, kedden, 19 óra-
kor Hegedûs Bérlet I. elõadása Mol-
nár Ferenc: Az Üvegcipõ vígjáték a
gyõri Forrás színház elõadása. Jegy:
2000 Ft

NOVEMBER 19-ÉN, szerdán, 19 óra-
kor Sárdy bérlet I. elõadása A mosoly
országa – nagyoperett. Jegy: 2000 Ft

NOVEMBER 26-ÁN, szerdán, 19 óra-
kor Garay bérlet I. elõadása. Ingmar
Bergman: Jelenetek egy házasságból.
Jegy: 2500 Ft

Figyelem! Színházi bérlet vásárlásá-
ra még október 27-én és 28-án van le-
hetõség intézményünkben du. 14-18
óráig. Részletes színházi mûsort a
www.babitsmuvhaz.hu honlapon és
szórólapjainkon talál. Váltson bérletet,
megéri!

DECEMBER 2-ÁN, kedden, 19 óra-

kor Koncz Zsuzsa-koncert. Belépõ-
jegy: 2700 Ft

A jegyek megrendelhetõk a 74/529-
610-es számon. A félretett jegyeket no-

vember 21-ig át kell venni! Ezt követõ-
en a jegyeket a pénztár eladja!

MÛVÉSZETEK HÁZA 

V. Szekszárdi Festészeti Triennálé – Ba-
bits Mihály emlékezete (1883-1941)
A Magyar Festõk Társasága és a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza közös szervezésében

Megtekinthetõ november 4-ig, va-
sárnap és hétfõ kivételével naponta 9-
17 óráig. 

Belépõjegy: 200 Ft. Diákoknak,
nyugdíjasoknak: 100 Ft.

OKTÓBER 28-ÁN, kedden, 19 órakor
Szent Erzsébet Caritas
jótékonysági hangverseny

NOVEMBER 4-ÉN, kedden, 19 óra-
kor Liszt-emlékest

Belépõjegy: 1000 Ft, zenebarát bér-
lettel: 500 Ft.

Tájékoztatjuk tisztelt vendégein-
ket, hogy megkezdtük a Zenebarát
bérlet árusítását, melyet munkanapo-
kon 8 és 16 óra között vásárolhatnak
meg a Mûvészetek Házában.

A bérlet ára 2000 Ft, tulajdonosa a
Mûvészetek Háza által rendezett kon-
certekre 2009. augusztus 31-ig félárú
jegy vásárlására jogosult.

Alapítványi és jótékony célú kon-
certekre a bérlet nem érvényes!

PANORÁMA MOZI

NAGYTEREM
Október 30.-november 5.
16.30, 18.00 Immigrans – Jóska 
menni Amerika – magyar vígjáték
20.00 Para – magyar vígjáték

KISTEREM
Október 30.-november 5.
17.00, 19.00 Zuhanás – feliratos 
indiai film
Október 30. és november 5. között

Õszi Kedvezményes Mozihét!
Minden elõadásra 450 Ft-os jegyár

érvényes!

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Köszönet az egy százalékos felajánlásokért
A Thész László Zenei Alapítvány (adószám:
19231402-1-17) megköszöni, hogy az SZJA 1%-ával tá-
mogatták az alapítvány mûködését.
A befizetett 89 530 Ft-ot a zongoraverseny rendezé-
séhez tartalékoljuk. Kérjük további szíves támogatá-
sukat!

Az Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány (adó-
szám: 1923136-1-17) megköszöni, hogy az SZJA 1%-
ával támogatták a zenekar mûködését.

A befizetett 373 042 Ft-ot hangszer vásárlására és
külföldi fellépésre használtuk fel. Kérjük további
szíves támogatásukat!

A Korszerû Urológiáért Alapítvány (adó-
szám: 18858080-1-37) megköszöni, hogy az SZJA
1%-ával támogatták az alapítvány mûködését.

A befizetett 102 054Ft-ot számítógép vásárlására
fordítottuk. Kérjük további szíves támogatásukat!

Köszönet mindazoknak, akik személyi jövede-
lemadójuk 1%-át az Ifjúsági Unió Szekszárdnak
ajánlották fel, és közremûködtek abban, hogy má-
sok is ezt tegyék. 2007-ben jóvoltukból 350 944 fo-
rinttal gyarapodott egyesületünk. A bevételt alap-
szabályunkban vállalt közhasznú tevékenységeink
ellátására fordítottuk.

A Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület (adószám: 18865488-1-17)
ezúton köszöni a beérkezett 368 668 Ft. SZJA 1 %-
kos támogatásokat, amit részben hagyományõrzõ
rendezvényeik finanszírozására fordítottak, illetve
200 000 Ft-ot tartalékba helyeztek a Szent János és
Pál Kápolna késõbb kezdõdõ felújítására.

A Csa-Tolna Egyesület (adószám: 18857917-1-
17) megköszöni, hogy az SZJA 1%-ával támogatták
az egyesület mûködését. A befizetett 6104 Ft-ot esz-
közbeszerzésre és mûködési költségekre fordítot-
tuk. Kérjük további szíves támogatásukat!

Jótékony célú
Erzsébet-bál

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szek-
szárdi Csoportja november 8-án,
szombaton, 19 órakor rendezi hagyo-
mányos, jótékony célú Erzsébet-bálját
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház Már-
ványtermében.

A zenét a Gáti-zenekar szolgáltatja,
a bált a Bartina Néptánc Egyesület
táncosai nyitják meg.

A bál bevételét a városban és kör-
nyékén élõ szegény, elesett emberek
megsegítésére fordítjuk.

Tegyük szebbé karácsonyukat!
Jegyek kaphatók: a Máltai Szeretet-

szolgálat irodájában (Szekszárd, Hu-
nyadi u. 4.), október 20-tól naponta
9–11 óráig. Telefon: 74/319-884.

A báli belépõjegy a támogatást és a
vacsorát is magában foglalja, ára:
3000 forint.

Mise az elhunytak
lelki üdvéért

A Szekszárd Alsóvárosi Római Katoli-
kus Közhasznú Egyesület meghívja
Önt és családját

Bíró László püspök úr miséjére
október 27-én, hétfõn, 18 órakor a Bel-
városi Templomba. A misét valameny-
nyi alsóvárosi elhunyt hozzátartozó lel-
ki üdvéért ajánljuk.

A szentmise után a Belvárosi Plébá-
nián, a Közösségi házban folytatjuk
összejövetelünket.

„Volt egyszer egy Alsóváros” az ed-
digi fotó gyûjtemény áttekintése. Dr.
Nagy Janka Teodóra fõiskolai tanár,
néprajzkutató vezetésével.

Beszámolunk az egyesület 2008-
2009. évi terveirõl, majd kötetlen be-
szélgetésre kerül sor saját bor, pogá-
csa kóstolása közben.

Egyesületünk minden hó utolsó
hétfõjén 17 órától megbeszélést tart a
Plébánián, ahol a további programja-
ink, teendõink szervezése folyik. Min-
den rendezvényünk nyilvános, javasla-
taikkal, ötleteikkel, pártoló- és rendes
tagságukkal segítsék munkánkat.

Szeretettel várnak mindenkit!
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KÖZLEMÉNYEK

CSATORNAKARBANTARTÁS.
A Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy szakemberei 2008. október 25-
26-án a Széchenyi, Arany János és
Csokonai utcákban csatornakarban-
tartási munkákat végeznek, amelyek
részleges forgalomkorlátozással jár-
nak. Szíves megértésüket kérjük!

DIABÉTESZES ELÕADÁS.
A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesületének következõ elõadása
október 28-án, kedden, 14 órakor lesz
a szekszárdi Kórház kultúrtermében,
a „Lila épületben”. Balla Ágnes elõ-
adásának címe: Gyógyászati segéd-
eszközök a diabeteszben.

HALOTTAK NAPJÁRA.
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata októ-
ber 27-én, hétfõn kedvezményes
áron virág-, gyertya-, koszorúárusí-
tást tart 8 órától, az Arany János utca
12. szám alatti virágüzletben. Szere-
tettel várjuk minden nyugdíjas és
nagycsaládos vásárlónkat!

GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEKRÕL.
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata novem-
ber 4-én (kedd)14 órakor a Babits
Mûvelõdési Ház földszinti termében
elõadást tart. Dr. Sudár Zsolt belgyó-
gyász fõorvos elõadásának címe:
Gyógyító növények a táplálkozásban.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

November 18. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Október 28. (kedd) 16-18 óráig

November 25. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

November 18. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Október 28. (kedd) 16-18 óráig

November 25. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtöke 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület   

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén 16-

17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

November 11. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

November 3. (hétfő) 17-18 óráig

November 17. (hétfő) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén 16-

18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
NOVEMBERI FOGADÓÓRÁJA

A Tudomány hete nyitó rendezvénye:
NOVEMBER 3., HÉTFÕ
Garay János Gimnázium díszterme

12.20: Igazgatói köszöntõ
Megnyitó 
A rendezvényt megnyitja: Dr. Haag

Éva alpolgármester
12.30: Babits Mihály: Alkonyi proló-

gus – elõadja: Helfenbein Dávid 11.B
osztályos tanuló

12.35: Emberi-költõi portré Babits
Mihályról – utalásokkal az Illyés Gyu-
lával kötött barátságra

Elõadó: Prof. Dr. Horváth Béla
egyetemi tanár

13.10: „… az úgynevezett rejtélyeket
akartam megoldani…” (Babits Mihály)

Dr. Reisinger János irodalomtörté-
nész elõadása Babits Mihályról

13.45: Illyés Gyula: Szegénylegény
– elõadja: Pulcz Vivien 10.D osztályos
tanuló 

NOVEMBER 4., KEDD

12.20: Csapadékok a légkörben
Elõadó: Döményné Ságodi Ibolya

tanár, Garay János Gimnázium
13.10: Alvás, álom, álomfejtés
Elõadó: László Lászlóné tanár,

Garay János Gimnázium

NOVEMBER 5., SZERDA

12.20: Van megoldás. A radioaktív
hulladékkezelés jelene és jövõje

Elõadó: Dr. Buday Gábor fizikus,
mûszaki igazgató, Radioaktív Hulla-
dékkezelõ Kht.

13.10: Tanulói prezentációk: 
Ács Boróka: A hódok gemenci visz-

szatelepítésének problémái
Prischetzky Tamás: Tájökológiai

vizsgálatok a szekszárdi dombság-
ban

Pék Patrik: A kõolaj kitermelése és
hatásai

NOVEMBER 6., CSÜTÖRTÖK

12.20: Mit tudunk a szõlõ liszthar-
matról

Elõadó: Dr. Füzi István fejlesztõ
mérnök, BASF Hungária Kft

13.10: A fizika tárgyból kiírt prezentá-
ciós verseny legjobbjainak bemutatója

NOVEMBER 7., PÉNTEK

12.20: Ókori és mohamedán emlékek
Törökországban (Trója és a többiek)

Elõadó: Zentai András címzetes
igazgató

13.10: The results of europäische
sciences in cinque linguis

Európai tudományok öt nyelven –
tanulói projektek bemutatása

Valamennyi rendezvény színhelye
az iskola díszterme.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár-
nak a szervezõk!

Tudomány hete a Garay János Gimnáziumban
2008. november 3-7.



Novemberben induló képzéseink:
• TB és bérügyi szakelõadó
• Ingatlanközvetítõ
• Mérlegképes könyvelõ kiegészítõ 

államháztartási szak
• Személyügyi ügyintézõ

Teljes képzési kínálatunkat 
tekintse meg 
a www.perfekt.hu/szekszard
oktatási portálon!

PERFEKT Zrt. Tolna Megyei 
Képzési Központ
Szekszárd, Széchenyi u. 54-58.
szekszard@perfekt.hu

(74) 410-185, (30) 445-4492


