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Jutalom a jó munkáért
Több mint 30 millió forintot nyert hat szekszárdi oktatási intézmény

Palotás Zoltánné a Dienes iskola 4.a osztályában természetismeret órát tart a diákoknak

Szekszárd önkormányzata és a
fenntartásában működő oktatási
intézmények közel 35 millió forin-
tot nyertek három minisztérium
közelmúltban lezárult pályázatán.

Az elnyert támogatások lehetõvé
teszik többek között, hogy azok az
óvodák és iskolák, amelyek megfelel-
tek a szigorú minõsítési rendszernek,
külön prémiummal ismerhessék el

(óvoda)pedagógusaik munkáját. Az
összesen mintegy 25 millió forintot a
hat nyertes intézmény vezetõinek a
2008/2009-es tanév végéig kell fel-
használniuk.  Cikkünk a 3. oldalon.

Délig tart nyitva
az okmányiroda

■ Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala értesíti a lakossá-
got, hogy az okmányiroda nyitva
tartása jövõ hét pénteken és szomba-
ton az alábbiak szerint alakul:

Péntek (október 17.): 8.00 - 12.00
Szombat (október 18.): 8.00 - 12.00 

Megújult a Bartina
utca nyolcvan éves 
vízvezeték-hálózata
Egy évvel ezelõtt a közgyûlés annak
tudatában határozott a vízdíjak eme-
lésérõl, hogy a bevételbõl a Szekszár-
di Víz- és Csatornamû Kft. alapot ké-
pez az elöregedett vízvezeték-hálózat
felújítására. A városi tulajdonú cég fõ-
vállalkozásában elkészült az elsõ be-
ruházás: a Bartina utcában 360
méteren újult meg az 1920-as évek-
ben készült hálózat. A gerincvezeték
katasztrofális állapotú öntöttvas csö-
vei mellett 54 ház bekötését is újra
cserélték. Bár a munkák elvégzését
több körülmény is nehezítette, az
építkezés során a vízellátást mindvé-
gig biztosították. A teljes közmûcsere
2009 második félévében készülhet el.

Cikkünk a 2. oldalon.
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Tíz éve nem történt ilyen nagy-
méretű közműcsere Szekszárdon,
mint amelyet a hét elején fejez-
tünk be a Felsőváros fő utcáján 
– mondta lapunknak Artim
Andrásné, a Szekszárdi Víz- és
Csatornamű Kft. vezetője.

K. I.

Az igazgató asszony emlékeztetett ar-
ra, egy évvel ezelõtt, amikor határoz-
tak a vízdíjak emelésérõl, eldöntötték,
hogy mielõbb hozzákezdenek az el-
öregedett vízcsövek kicseréléséhez.
Azért a Bartina utcában kezdték a
munkálatokat, mert az 1920-as évek
végén éppen a belváros e részén kezd-
ték el a megyeszékhely ivóvízhálózatá-
nak kiépítését. Az öntöttvas csövek ka-
tasztrofális állapota miatt az utca 360
méteres szakaszán cserélték ki a teljes
gerincvezetéket. Artimné elmondta:
54 ház bekötését cseréltek újra. A na-
gyobb átmérõjû mûanyag csövek és a
felhasznált réz idomok a legjobb minõ-
ségûek, a munkálatok során a legmo-
dernebb mûanyaghegesztéses tech-
nológiát alkalmazták. Az építkezés so-
rán a legfontosabb célkitûzés az volt,
hogy mindvégig biztosítsák a vízellá-

tást az utcában. Ezt maximálisan sike-
rült végrehajtaniuk. Az igazgató asz-
szony megköszönte az itt lakók türel-
mét, hiszen a rekonstrukció késõbb
fejezõdött be a tervezettnél, de szá-
mos körülmény nehezítette a munka-
végzést. Biztosítani kellett például a
buszközlekedést – amelyet más útvo-
nalra nem lehetett átterelni –, így
óránként 20 percre engedélyezték
azok közlekedését. Hétvégén sem dol-
gozhattak, mert zavarták volna a lakók
nyugalmát. A legnagyobb hátráltató té-
nyezõ azonban a jelentõs mértékû
esõzés volt, amely teljesen átáztatta a
talajt. Átmeneti idõre zúzott kõvel
szórták le a felbontás mentén az utat,
ezzel lehetõvé vált, hogy a szüreti na-
pok idején korlátozások mellett hasz-
nálhatták a lakosok az utcát. Artimné
szerint jól döntöttek – annak ellenére,
hogy utólag a zúzalékot ki kellett ter-
melni –, de felelõtlenség lett volna, ha
az átázott talajra terítik az aszfaltot. A
felújítás során jelentõs összeget sike-
rült megtakarítania az önkormányzat-
nak az által, hogy a beruházást a Szek-
szárdi Vízmû végezte el.

A tervek szerint hasonló konstrukci-
óban újítják majd fel a víz- és szennyvíz-
hálózatot Szekszárdon az elkövetkezen-

dõ években, mivel a vállalat jól képzett
szakembergárdája és eszközállománya
ezt lehetõvé teszi. A rendelkezésre álló

keretbõl így több munkát tudnak majd
elvégezni, és csak indokolt esetben bíz-
nak meg külsõs vállalkozókat egyes
részfeladatok elvégzésére.

A Bartina utcában a szennyvízveze-
téket is sürgõsen cserélni kell, mert a
csövek elõzetes állapotfelmérését
végzõ cég szakvéleménye szerint szá-
mos helyen szivárog. Az ipari kamera
felvételei alapján megállapítható,
hogy a 3 méter mélyen fekvõ csõ há-
rom helyen van eltörve. Ezeket két he-
lyen bontás nélkül lehet javítani, a Ba-
bits utca torkolatában lévõ szakaszt
különösebb forgalomkorlátozás nél-
kül is kicserélhetik, hiszen csak a par-
koló rész lesz lezárva. A munkálatok
hamarosan kezdõdnek. Ezt követõen
– várhatóan 2009 második felében –
a teljes közmûcsere után végleges út-
burkolatot kap a Felsõváros legforgal-
masabb utcája.

Artimné hangsúlyozta, így lesz ez a
továbbiakban minden alkalommal a
városban. Ebben nagy szerepe van
annak, hogy a közmûcégek újból ön-
kormányzati tulajdonba kerültek, és
javult a kapcsolat a polgármesteri hi-
vatal illetékes osztályaival. A jövõben
Szekszárdon ésszerûsítik és összehan-
golják az út- és közmûfelújításokat.

Összhangban az út- és közmûfelújítások
Nyolcvan év után megújult a vízvezeték-hálózat a Bartina utcában

Lakossági veszélyes
és elektronikai
hulladékgyûjtés

n Értesítjük a Tisztelt lakosságot,
hogy a Polgármesteri Hivatal veszé-
lyes és elektronikai hulladékgyûjté-
si akciót szervez, melynek során az
összegyûlt veszélyes, illetve elektro-
nikai – a kommunális hulladékkal
együtt nem kezelhetõ – hulladékai-
kat ingyenesen leadhatják. Az akci-
óban csak a lakosság vehet részt,
ezért egy személytõl nagy mennyi-
ségû hulladék átvétele megtagadás-
ra kerülhet.

Leadható veszélyes hulladékok:
savas ólom akkumulátorok, elhasz-
nált szárazelemek, festék, lakk, ra-
gasztó, hígító maradékok és ezekkel
szennyezett göngyölegek, lejárt sza-
vatosságú gyógyszerek,  fáradt olaj
(ásványi, növényi), olajos hulladé-
kok, feleslegessé vált vegyszerek, sa-
vak, lúgok.

Elektronikai hulladékok: háztartá-
si készülékek, barkácsgépek, hûtõ-
gépek, televíziók, stb.
GYÛJTÉSI PONTOK: 

Béla király tér és Csatári üzletház
IDÕPONT: 

2008. október 18., 8 és 13 óra között.
INFORMÁCIÓ: 

Petõ Gábor környezetvédelmi 
referens: 74/504-104.

Másfél-két méter vastagságban
állt a gazzal, bokrokkal benőtt
szemét a Csatári dűlő mentén.
Nem odaillő „látványosság” a
zöld és piros jelzésű turistaút
mellett.

W. G.

A lakossági hulladék nagy részét szer-
dán eltakarították. Volt ott minden a
PET-palacktól a bádogkádig. Ennek és
egy palánki-hegyi illegális lerakónak a
felszámolására hatmilliót fordít a város.
A pénz nagy részét a környezetvédelmi
minisztérium pályázatán nyerték.

Petõ Gábor, a polgármesteri hivatal
környezetvédelmi referense arról szá-
molt be, hogy a projektet decemberig
kell befejezniük. Összesen mintegy
1300 köbméter szemetet szállíttatnak
el az Alisca Terra Kft. üzemeltetési igaz-
gatója, Németh László irányításával.

A probléma sajnos visszatérõ. Általá-
ban nem hatja meg az illegális szeme-
telõket, ha megtisztítják a terepet. Új-
ra szétdobálják a sörösüvegeket, a lyu-
kas fazekakat és a gumiabroncsokat.
Pedig a szeméttelepre is kivihetnék,
és ingyen lerakhatnák, mennyiségi
megkötés nélkül. A szakember sokat

vár a nemrég megalakult hulladék-
kommandótól. Mint megírtuk, ezt a
szervezetet az illegális szemetelõk le-
fülelésére hozta létre a polgármesteri
hivatal mûszaki irodája, a közterület-
felügyelet, a mezõõri szolgálat, a rend-
õrség, a polgárõrség, a hulladékkezelõ
szakcég és több civil szervezet, köztük
a Zöldtárs Alapítvány.

A szerdai terepbejáráson Németh
László és Petõ Gábor megmutatták az

újságíróknak a kipucolt szurdikot,
ahonnan teherautószámra hordták el a
szemetet. A kft. üzemeltetési igazgatója
szerint is eléggé javíthatatlanok a felnõt-
tek – környezetük tisztán tartását illetõ-
en –, de a gyerekekre lehet hatni. S ha
megnyerik az ifjúságot, akkor a szülõk is
jobb belátásra térhetnek. Ezért az Alisca
Terra nevelési programot indít az isko-
lákban a körültekintõ hulladékelhelye-
zés és a szelektálás fontosságáról.

Teherautószámra hordták el a szemetet

Javíthatatlan felnõttek?
Illegális szemétlerakót számoltak fel a Csatári dûlõben

360 méteren cseréltek vezetéket
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Emlékek, gondolatok
Babits Mihályról

n Babits Mihály születésének 125.
évében a Babits-emlékbizottság
közös ünneplésre hívja Szekszárd
lakóit oly módon is, hogy akinek
még személyes vagy hallott emléke,
élménye fûzõdik nagy költõnk
életének szekszárdi eseményeihez,
látogatásaihoz, egy-egy verséhez,
prózájához vagy mûfordításához,
gondolatait ossza meg városunk
lakóival, és juttassa el írását a Szek-
szárdi Vasárnap szerkesztõségének
címére (7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.), mindnyájunk szellemi
gazdagodására.

Új mozifilmek
a Német Színházban

n Ismét rendszeresen mutat be új
német mozifilmeket a Deutsche
Bühne Ungarn október 13-tól min-
den hónap 2. és 4. hétfõjén 18 órá-
tól – mondta el lapunknak Juliana
Jung kultúrmenedzser. Hozzátette,
a Német Színház ezzel is kedves-
kedni akar a német nyelv és kultú-
ra iránt érdeklõdõ közönségnek. 
A Filmklub rögtön az Oscar-díjjal
kitüntetett, a „Mások élete” címû
filmmel kezd, és decemberig öt új
filmet is bemutat.

Péntekent tart
fogadóórát a képviselõ

n Dr. Braun
Márton or-
szággyûlési
k é p v i s e l õ
október 17-
én, pénte-
ken, 17 órá-
tól tartja fo-
gadóóráját a
polgármes-
teri hivatal földszinti képviselõi
irodájában.

Hatvanhét alkotással
bõvült a kiállítás

n Tizenhat mûvész támogatta
összesen hatvanhét alkotásával a
Szent József Iskolaközpontot, így a
Garay téren tanuló diákok össze-
sen már százöt alkotásban gyönyör-
ködhetnek az épületben. Fest-
mény, fémplasztika, kötélkompozí-
ció és megannyi más mû ékesíti az
intézmény falait. A megnyitón –
melyet Kubanek Miklós vezényelt
le – közremûködött a Liszt Ferenc
Pedagógus Kórus. Németh Judit el-
szavalta Kis Pál István szekszárdi
költõ versét, dr. Töttõs Gábor hely-
történész pedig az épület múltjából
adott ízelítõt.

HÍRSÁVEredményesen pályáztak
A siker az intézményekban zajló minõségi munkát igazolja

Szekszárd Megyei Jogú Város ön-
kormányzata és a fenntartásá-
ban működő oktatási intézmé-
nyek közel 35 millió forintot nyer-
tek három minisztérium közel-
múltban lezárult pályázatán.

Fekete László

Az elnyert támogatások lehetõvé te-
szik többek között, hogy azok az óvo-
dák és iskolák, amelyek megfelelnek a
szigorú minõsítési rendszernek, kü-
lön prémiummal ismerhessék el (óvo-
da)pedagógusaik minõségi munkáját,
a tanórán kívül vezetett foglalkozásai-
kat. Az összesen mintegy 25 millió fo-
rintot a hat nyertes intézmény vezetõ-
inek a 2008/2009-es tanév végéig kell
felhasználniuk.

Az önkormányzat illetve a városi
fenntartású intézmények öt külön-
bözõ pályázatot nyújtottak be, s vala-
mennyien nyertek is – hangsúlyozta
a témában tartott sajtótájékoztatón
dr. Haag Éva. Az alpolgármester hoz-
zátette: a siker egyfelõl az intézmé-
nyekban zajló minõségi munkát bizo-
nyítja, hiszen a pályázóknak megany-
nyi kritériumnak kellett megfelelni-
ük, másfelõl a hivatal elõkészítésben
közremûködõ mûvelõdési osztályát,
s nem utols sorban a stratégiát elfoga-
dó, a pályázatot támogató közgyûlés-
nek is köszönhetõ.

Az egyes pályázatok eredményérõl
Majnay Gábor, az önkormányzat mû-
velõdési osztályának vezetõje szá-
molt be. A szakember kiemelte: a bí-
rálók szinte minden esetben a pályá-
zott összeget szavazták meg, s ezzel
Szekszárd országos viszonylatban is
az elsõk között van. Az oktatási és

kulturális tárcához benyújtott pályá-
zatok közül az egyik az alapfokú okta-
tási intézményeknek biztosít forrást
eszközvásárlásra, illetve az elavultak
cseréjére. A pályázat benyújtásának
idején még külön intézményként
mûködõ, azóta összevont Garay Já-
nos iskola és Liszt Ferenc zeneiskola
összesen több mint hatmillió forin-
tot nyert el ilyen célra.

Ugyancsak az OKM által kiírt, úgy-
nevezett teljesítménymotivációs pá-
lyázati alapból nyert el összesen 25
millió forintot hat szekszárdi oktatási
intézmény (Gyermeklánc óvoda,
Garay iskola, 5. sz. iskola, Dienes isko-
la, Babits iskola, I. Béla gimnázium). A
kötelezõen benyújtandó, az oktatás
minõségét igazoló dokumentumok
szakmai elbírálását követõen négy ki-
válóan, kettõ jól megfelelt minõsítést

kapott. Az elnyert támogatás a peda-
gógusok létszámától függ, a pénzt a
minõségi fejlesztõ pedagógiát vég-
zõk jutalmazására fordíthatják az in-
tézmények vezetõi.

A Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium két pályázatán is nyert Szek-
szárd. A jó szakmai munka elismeré-
seként a Kábítószerellenes Egyeztetõ
Fórum (KEF) mûködésére (kiad-
ványokra, havonta esedékes fóru-
mokra) 1,7 millió, míg a hivatalban –
egyelõre fél éves idõtartamra – alkal-
mazásra kerülõ ifjúsági referens
munkabérére 1,05 millió forint érke-
zik. Az önkormányzati és területfej-
lesztési tárca úgynevezett „Tárt ka-
puk” pályázatán a Szivárvány iskola
500 ezer forintot nyert el tanulói is-
kolán kívüli sportolási lehetõségei-
nek megteremtéséhez.

Dr. Haag Éva és Majnay Gábor számolt be a pályázatokról

n A Napút (irodalom, mûvészet, kör-
nyezet) címû folyóirat szerkesztõi –
Budapest és Pécs után – a közelmúlt-
ban Szekszárdon is bemutatták a ma-
gyarországi német kultúra minden
ágába betekintést nyújtó kiadvány te-
matikus számát.

A Magyarországi Német Színház
zsúfolásig telt nézõterén ülõ óvodá-
sok, középiskolások, középkorúak és
a legtapasztaltabbak nemcsak a folyó-
iratot ismerhették meg a szerkesztõk,
Vágó Marianna – aki a Külföldi Kap-
csolatok Intézetének munkatársa-
ként kezdeményezte az antológiasze-
rû kiadvány létrejöttét –, és Vincze Fe-
renc, a kritikai rovat vezetõje segítsé-
gével, de ízelítõt kaptak a tartalomból
is. Josef Michaelisz (1955) költõ-tanár
olvasott fel néhányat az utóbbi évek-
ben írt verseibõl, meséibõl, mondái-

ból a felnõttek
és a gyermekek
számára, elõször
magyar fordítás-
ban, majd néme-
tül.

Vagó Marian-
na elmondta,
hogy az „...unga-
risch fortset-
zen?” (...magyarul folytatni?) alcím
Michaelisz egy versébõl ered, utal a
beolvadás, az anyanyelv elvesztésének
a kiadványban hangsúlyosan megjele-
nõ kérdésére. Az elsõsorban a többsé-
gi magyarság számára készült összeál-
lítás miatt magyarra fordítottak szá-
mos irodalmi mûvet. Ezenkívül az ak-
tuális szám bepillantás enged a ma-
gyarországi német nyelv, zene, tánc
és – nyolc színes oldalon – a képzõ-

mûvészet területére. Fotókon mutatja
be a népviseletet, tárgykultúrát, és
megismertet egy-egy sváb település-
sel, tradíciókkal, valamint a sajtó- és
intézményrendszerrel is.

„Ez hosszú ideje az elsõ ilyen jellegû
kiadvány – mondta Vágó Marianna –
remélhetõleg minél több oktatási in-
tézménybe, könyvtárba jut majd el,
hogy megismertesse olvasóit e ki-
sebbséggel.” „Ez a válogatás egyben
fel is hívja a figyelmet arra, hogy ez a
kultúra létezik Magyarországon” – tet-
te hozzá Vincze Ferenc.

A Napút népszerûségét jelzi, hogy
a 800 példányban megjelenõ, az
interneten is elérhetõ folyóirat ezen
számából már háromszor kellett újra
szállítani Budapesten az Írók Boltjába,
és a felolvasó est után Szekszárdon is
többen megvásárolták. K. E.

Josef Michaelisz

Napút: összeállítás a németségrõl
Dr. Braun Márton

FO
T

Ó
:K

IS
S 

A
LB

E
R

T



4 2008. október 12.HÉTRŐL HÉTRE

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

Az aradi vértanúkra emlékeztek
„Emberségbõl példát, vitézségbõl formát” adtak a ‘48-as forradalom és szabadságharc mártírjai

E Balassi Bálint tollából szárma-
zó szavakkal is üzent az 1849.
október 6-án kivégzett tizenhá-
rom vértanú hős tábornokának 
– ünnepi műsorában – a Come-
nius Általános Iskola diáksága, 
s a velük fellépő zenészek.

Gyimóthy Levente

A himnusz után – Kovács Zsuzsanna
és Morvai Szilveszter mûvészeti veze-
tõ irányításával – irodalmi elõadással
adóztak az iskola felsõ tagozatos diák-
jai az egykoron levert szabadságharc
Aradon kivégzett áldozatainak, majd
lerótták kegyeletüket a honvédtábor-
nokok, s az 1848-ban megalakult füg-
getlen, szabad magyar kormány vérta-
nú-miniszterelnöke, gróf Batthyányi
Lajos emléke elõtt.

Minden szereplõ virágot helyezett
a – korábban országzászlóként funk-
cionáló, s a kommunista hatalomátvé-
telkor méltatlan módon átalakított –
jelenlegi '48-as emlékmû talapzatára.
A hivatalos koszorúzás városunk kép-
viselõivel együtt a megyeszékhely ál-
talános és középiskolái, valamint a
Nemzetõrség és a Magyar Gárda tagja-
inak tiszteletnyilvánításával zajlott le.
Tisztelgett a '48-as honvéd díszõrség
is korhû ruhákban, lovon, a régi vár-
megyeháza felõl felsorakozva, õrizve
a magyar nép emlékezetében soha el
nem feledhetõ emlékét.

Az eseményen az önkormányzat ré-
szérõl Ács Rezsõ alpolgármester, vala-
mint Csillagné Szántó Polixéna és Ke-

rekes Csaba képviselõ vett részt. A
szózat eléneklése és a díszõrség elvo-
nulása után Csillagné Szántó Polixé-
nát, a közgyûlés mûvelõdési bizottsá-
gának elnökét kérdeztük 1848-49 és
2008 párhuzamairól.

A képviselõ asszony lapunknak el-
mondta: folyamatosan éberen kell
tartani az ifjúságban vérbe fojtott for-
radalmunk emlékét. „Annak idején
voltak, akik életüket áldozták a hazá-
ért, s errõl soha nem szabad megfe-
ledkeznünk” – véli Csillagné. Manap-
ság is meg lehet értetni minden kor-

osztállyal, mikor, s milyen történelmi
eseményt ünneplünk, vagy kikre em-
lékezünk. E tekintetben fontos megta-
lálni a fiatalsághoz vezetõ utat.

A „hazaszeretet” soha nem válhat el-
csépelt szóvá, s nem szabad megbélye-
gezni azokat, akik sokszor emlegetik e
szó fontosságát! Éppen emiatt is hallja
manapság sokfelõl az ifjúság a „magyar-
kodás” negatív érzetet keltõ kifejezését.

„Egyre nehezebb megértetni a ha-
zaszeretet fontosságát, ugyanakkor
annak megértésére mindig van esély”
– fûzte hozzá az elnök asszony.

A Comenius Általános Iskola diákjai irodalmi mûsorral adóztak az aradi vértanúk emléke elõtt

Az aradi vértanúk:

Lázár Vilmos
Gróf Dessewffy Arisztid
Kiss Ernõ
Schweidel József
Poeltenberg Ernõ
Török Ignác
Lahner György
Knezic Károly
Nagysándor József
Gróf Leiningen-Westerburg Károly
Aulich Lajos
Damjanich János
Gróf Vécsey Károly.
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Bodó Fékcenter: 
csak az árból engedtünk

■ A Bodó Fékcenter az 1950-es évek-
ben induló autójavító családi vállalko-
zásból napjainkra a város egyik megha-
tározó autós szolgáltatójává vált. A mû-
hely 1971-tõl foglalkozik jármûfékek
felújításával. A területi igények kielégí-
tésére 1992-tõl – a Láng Autóalkatrész
partnereként – alkatrészek teljes körû
forgalmazásával bõvítette kínálatát. A
vállalkozás az 1990-es években tovább
szélesítette szolgáltatásait: egyik alapí-
tó tagja például a Mobil Expressz 
gyorsszerviz-hálózatnak.

Az internet térhódításával kialakult
árversenynek köszönhetõen jelentõs
árcsökkenés tapasztalható mind a ke-
nõanyagok, mind a gumiabroncsok
tekintetében. A Bodó Fékcenterben
most közel 50 %-kal olcsóbban jutha-
tunk hozzá a prémium kategóriás
Mobil1 kenõanyagokhoz, az olajcse-
réért pedig továbbra sem számítanak
fel munkadíjat.

Téli gumiabroncsot is most érde-
mes vásárolni, hiszen a kiváló minõ-
ségû autógumik (Bridgestone,
Firestone, Continental, Good Year,
Pirelli) mellé a Bodó Fékcenternél
most egy 10 pontból álló téli átvizsgá-
lást (pl. fagyálló, fényszórók, ablaktör-
lõk ellenõrzése) kapunk ajándékba.

Ha autót venne, vagy eladna, a
Bodó Fékcenternél akkor is jó helyen
jár. A Lombard Finanszírozási Zrt.
szekszárdi partnereként nemcsak a
hitelezésben nyújtanak segítséget, de
teljes körû, átlátható, az eladó és a ve-
võ érdekeit egyaránt szem elõtt tartó
ügyintézést is biztosítanak. A vállalko-
záson keresztül az elmúlt években kö-
zel 600 autó finanszírozása bonyoló-
dott le.

Tartozzon Ön is az elégedett ügyfe-
lek közé! Keresse a Bodó Fékcentert a
Szluha Gy. utca 4-6. szám alatt, vagy a
74/410-540-es telefonon, illetve a
bodofekcenter@t-online.hu, vagy a
www.bodofekcenter.hu elektronikus
elérhetõségeken.

Egy kóbor lovag kalandozik a Ma-
gyarországi Német Színházban. 
A születése óta eltelt 400 évben
szimbolikus karakterré vált Don
Quijote nemcsak a színpadot, de
a nézőteret is birtokába vette.

Kovács Etelka

Ott is folyik a játék, amiben a nézõknek
a színészekkel kell tartaniuk, és mint
egy kisgyermeknek, elhinni, hogy az
ócska kerékpár a paripa (a kisebb a sza-
már), ha díszes csillárt látnak, lakodal-
mas házban járnak, és az oroszlán he-
lyettesíthetõ egy ládával. A Német Szín-
ház legújabb bemutatója maga a játék.

Amikor Gyurkó László 1973-ban
megírta „A búsképû lovag, Don Quijote
de la Mancha szörnyûséges kalandjai és
gyönyörûszép halála” címû darabját, és
hõséül az ábrándokért, csalfa eszmény-
képekért bátran harcba szálló, idealista
nemes alakját választotta, a színházat, a
színjátékot tematizálta. Don Quijote és
hû fegyverhordozója újabb és újabb ké-
tes értékû hõstetteinek bemutatása ki-
tûnõ lehetõséget jelent az elõadás készí-
tõi számára. Ezt a szekszárdi társulat
nagyszerûen ki is használta, és élénk,
vérbõ, ötletekkel teli játékot vitt színre –

kísérleti színházat Tóth András Ernõ, a
Pécsi Nemzeti Színház tagja, az egyete-
mi színház vezetõje rendezésében. A da-
rab több rétegû: nézhetõ ironikus tragi-
komédiaként, a lovagregények kifigurá-
zásaként, mély értelmû bölcseletként a
játékról és az életrõl, miközben folyama-
tosan etikai kérdéseket vet fel.

A kalandok során egy cigányasszony
kalauzolja a nézõket, és idõnként utasí-
tásokat ad a színészeknek, esetleg arra
kéri õket, hogy énekeljenek. A közön-
ség úgy érezheti, beavatottá válik a
színjáték születésébe, ami az elõadás
leghangsúlyosabb része. A csupasz
színpadot ez teszi látványossá, a korhû
jelmezeket pedig szükségtelenné.
Csak a bábokat öltöztették a lovagkor-
nak megfelelõ ruhába.

Ha a nézõk elfogadják a színház te-
remtette illúziókkal teli világot, maguk
is átélhetik a fõhõs lét állapotát. Don
Quijote ugyan hiszi, hogy szerelme
nem ábránd, hanem valóság, mert a
szívében él, és ez boldogságot jelent
számára. A nemes lelkû lovag hiszi,
hogy ideái teret nyernek. A közönség
számára viszont a játéknak egyszer vé-
ge. A darabot keretbe foglaló mondat
szerint: „Hisz ez csak játék. Színjáték.
Az életben másképp van.” 

Kóbor lovag a Német Színházban
Bemutató után, premier elõtt a Deutsche Bühne Ungarn társulata

Száz év kihagyás után a
Szekszárdon mûködõ
Magyarországi Német
Színház közremûködé-
sével mutatták be újra
Ausztriában Molnár Fe-
renc (1878-1952) Az
ördög címû, 1907-ben
született vígjátékát.
Az évente megrendezett
alsó-ausztriai Komö-
dienHerbstnek (Vígjá-
tékõsz) köszönhetõen
létrejött elõadást szep-
tember 25-én játszották
elõször a gmündi kultúr-
házban. Az osztrák-
cseh határnál fekvõ vá-
rosban nagy sikert ara-
tott darabot Szekszár-
don október 14. és 21.
között összesen ötször
játsszák (magyar szink-
ronnal).
A KomödienHerbst min-
den évben más-más kö-
zép-kelet-európai or-
szág modern, illetve kor-
társ vígjáték-irodalmából

válogat. A sorozat célja,
hogy a szomszédos EU-
tagországokban élõk
egy-egy színpadi mûvön
keresztül is megismer-
jék egymást.
A Molnár Ferenc számá-
ra világhírt hozó darabot
Orbán István fordította
újra németre. Marius
Schiener rendezõ mai
környezetbe helyezte
Molnár örökbecsû vígjá-
tékát. A jelenkornak szó-
ló elõadás csak néhány
részletében érezteti a
Monarchia áporodott le-
vegõjét – írja a Nieder-
österreichischen Nach-
richten címû lap. A Goe-
the Faustja ihlette darab-
ban a férj, a feleség és a
ház barátja unalomig is-
mert szerelmi három-
szögébe helyezett Ör-
dög cselszövéseivel,
erõs élet- és emberis-
meretével, gyilkos hu-
morával összehoz egy

régi szerelmespárt, szét-
választ hazugságon ala-
puló kapcsolatokat, zûr-
zavart okoz, és rendet
teremt. Az osztrák-ma-
gyar elõadás kacéran tá-
lalt erotikával vonja ma-
gára a figyelmet, mégis
mély értelmû – számol
be az osztrák lap. Hosz-
szasan méltatja a cím-
szereplõ, Robert Ritter
játékát. Az általa megfor-
mált Ördög minden tulaj-
donsággal rendelkezik,
ami a csábításhoz és az
aljas fondorlatokhoz
szükséges. A lap kiemeli
a szekszárdi színésznõ,
Lotz Kata alakítását Se-
lyem Cinka szerepében.
Ezt a szórakoztató, ero-
tikus, mégis igényes ko-
médiát, a fõszereplõ ki-
emelkedõ, arcait ördö-
gien változató játékát -
az osztrák lap szerint -
mindenképpen érde-
mes megnézni.

Ördögi Molnár-előadás a DBU-ban
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Hajókirándulás a Babits-emlékévben
Korábbi lapszámunkban úti élmé-
nyeinket osztottuk meg olvasó-
inkkal, most jelképesen hadd
nyújtsunk át néhány levelet az íri-
szi koszorúból, amit a Magyar Tu-
dományos Akadémián elhangzott
beszédek, irodalomtörténészeink
izgalmas disputái fontak szelle-
münk számára.

Panyi Zita

Mint amikor kisgyermek áll a karácsony-
fa elõtt, kézen fogva bátyót, húgot, apát
és anyát, szemben nagyothalló bácsi-
kánk, ki év közben folyvást harsog, ré-
misztõeket dörrent botjával a parketten,
mindez nem számít. Sem, hogy testvé-
rünk köveket dugdosott a jeges-kemény-
re gyúrt hógolyóba, cukor helyére sót
szórt a lefekvés elõtti langyos tejbe. Most
együtt vagyunk itt, ugyanazt a gyantail-
latot szimatoljuk, ugyanazt a dallamot
fújjuk, zavartan pirulunk valami megha-
tottságtól, a gyomrunkból bizserget föl-
felé – így álltunk mi is a magyar tudo-
mány és szellem fellegvárában, ahol az
emlékezõ városok polgármesterei, s az
akadémia fõtitkára szólott Babitsról.
Örömét tolmácsolta, hogy e zaklatott vi-
lágban léteznek értékhagyományozó
rendezvények, mert mint fogalmazott:
„Nem az energia, a gazdaság válsága a
legnagyobb napjainkban, hanem a mo-
rálé!” A polgármesterek egybehangzó-
an elismerték: itt a civil szféra személyei
emlékeznek, az õ erejükkel, tenni akará-
sukkal és munkájukkal valósulhat meg
kizárólag e tisztelgés. Ehhez a politiká-
nak szerencsére semmi köze nincsen.
Dolgozó emberek fogtak például össze
– némely helyütt –, hogy megújhodhas-
son a Babits-villa. Szellemi és fizikai vo-
nalon dolgozók, mert magukénak érzik
Babits intelmét: balgaság volna, ha saját
hivatásunk, életünk kincsein túl, más
kincseket el akarna vetni...

„Hogyan lett Babits Mihály költõ?”
Ezzel a kérdéssel vette kezdetét az iro-
dalomtörténeti beszélgetés a dunai est-
ben, amit, valljuk be, értõ szóra éhesen
vártunk. Végsõ soron jogászemberi
létre predesztinálták, ezen az alapon
kapott juttatást a megyei segélyalap-
ból, nyilvánvalóan ekként gondolt ma-
gára a fiatalember is, aki édesapja halá-
lakor a bírhatatlan kínoktól elneveti
magát a ravatalnál. A családban aggo-
dalommal szemlélték, mi lesz ebbõl a
gyerekbõl? Végül a dinasztia örök böl-
csére, Döme bácsira bízzák, aki gya-
korlatilag mindenre megteszi sajátos
megjegyzéseit. A Halálfiaiban jegyzi
Babits: vadászni jártak az erdõben, mi-
kor az ölés gondolatától irtózó ifjútól
egyszer csak megkérdi az öreg: „Már
megint a Hájnén jár az eszed?” Nem te-
lik el sok idõ, Babits bevonul a szer-
kesztõségekbe. Három verse jelenik

meg, többek között egy Heine-vers is...
Honoráriuma pedig korántsem mond-
ható hétköznapinak: egy leány csókja
legelsõre a míves fordításért.

A költõ és Szekszárd kapcsolata bo-
nyolult volt – hangzik el tömör megfo-
galmazásban. Ennek legszebb megnyi-
latkozása a Halálfiai, ám számtalan mûvé-
ben ott van a kisváros légköre, alakjai be-
népesítik a papírt, földrajza, lélektana
követel és követ. Elgondolkodtató szem-
ügyre venni a regény végére rögzített
megjegyzést, miszerint a mû szereplõi
nem valóságos alakok, a költõ képzeleté-
ben élnek pusztán. Babits szándékosan
nem mondott igazat, hiszen egy másik

tanulmányában megvallja, az írók ter-
mészetesen közvetlen környezetükbõl
merítenek alapot mondandójuk közegé-
hez, ám amint mûbe kerülnek az ada-
tok, mik nem többek ennél, semminek
nincsen köze a valósághoz. Tény, hogy a
Halálfiait egyáltalán nem üdvözölték
szülõvárosában, ami bizonyos síkon ért-
hetõ: abszolút nem törekedett rá, hogy
megváltoztasson neveket, helyszíneket.
Mi több, a kortárs kritika még kevésbé
fogadta szívélyesen, nyers marasztalás
volt része. Adja hát magát a kérdés: en-
nek függvényében és árnyékában
mennyire számított/számít Babits Mi-
hály jelentõs prózaírónak?

Nemhogy költõnek, írónak, esszéistá-
nak is jelentõs volt – érkezik a válasz. E
regény kérdõjelezhetetlenül kivételesen
nagy szellemi teljesítmény, noha lehet,
vannak narratológiai hibái, amiként ma
mondanánk. Eltörpül ez amellett, hogy a
nagy nemzedéknek egyfajta kritikai ön-
arcképét adja a mû. Akik modern szelle-

miséget akartak elterjeszteni: Ady, Kosz-
tolányi, Juhász Gyula, Móricz, Ignotus,
óriási változásokat kívántak az irodalom-
ban. Kétségtelen, mind hallatlan lelkese-
déssel fogtak a feladathoz, csakhogy
eközben ateistákká váltak – legelõször
pozitivista alapon –, majd szocialistákká,
pontosabban ehhez közeliekké, itt-ott
anarchista nézeteket pengettek, been-
gedték a dekadenciát, a nyugati szelle-
met a gondolkodásukba. S akkor várat-
lan elérkezett a másnap, a kijózanodás:
rádöbbentek, az általuk oly hõn áhított
fordulat sürgetésével, generálásával ép-
pen saját családjukkal, a szüleikkel, test-
véreikkel, fordulnak szembe. Értelem-
szerûen következett a lelkifurdalás, az
önvizsgálat ideje: szabad volt-e ezt ten-
ni? Babits válasza határozott igen volt.
Ezzel Ady is egyetértett. Ugyanakkor,
akik példának okáért magyar közneme-
si családból származtak, határozottan
hangot adtak a lelkifurdalásnak, vallot-
ták: õk maguk az értékveszejtõk. Súlyos
szavak ezek, a mögöttes tusa még sú-
lyosabb. E tragikus élményt írják le, et-
tõl, a múlttal való kényszerû szakítástól
válnak õk részint nagyszerû írókká!
Ezer év magyar történetével, mentalitá-
sával kellett szakítaniuk...

Babits elsõ kötete 1909-ben jelenik
meg, és emellett ott áll Ady. Juhász, Ba-
bits és Kosztolányi ekkorra igen inten-
zív levelezést folytat, részletei pontosan
fölfedik, mennyire nem szerették a szá-
zadforduló bús-konok magyar váteszét.
„Rühellte Babits Adyt, mint embert?” –
tevõdik fel szó szerint a kérdés. Addig
jutott el, hogy zavarta. Ady másképpen
látott hozzá megújítani a költészetet,
minek hagyományait a poeta doctus
olyannyira tiszteli. Babits úgy képzelte,
a provinciális, befelé forduló, a világot
magyar távlatban elképzelõ gyakorlat-
tal szemben a modern költészetnek vi-

lághorizontban kell megszületnie. Jel-
lemzõ, hogy mikor Kosztolányi elküldi
Babitsnak Ady kötetét, azt írja: „Itt kül-
döm Ady új hülye kötetét.” A reflexió
sorai sem sokkal finomabbak: „Olyan,
mint a tele pelenka, tartalma zöld és
híg...” Babits azonban hozzáteszi: van
néhány olyan szava és szókapcsolata,
ami korábban soha nem hangzott el a
magyar irodalomban. Nagy dicséret ez
abban az idõben, mikor Babits Koszto-
lányival való levelezésben a következõ
sorok rögzülnek: Arany a legnagyobb
költõ, de mégis új nyelvet kell teremte-
ni. Vegyük észre, minden költõzseni új
nyelvet teremtett! Ezt tette meg Ady,
mert más nem volt folytatható.

A disputa e pontján az irodalomtör-
ténészek remek érzékkel mutattak rá:
nem szabad abba a hibába, esni, hogy
kimerevítjük a kezdõ pillanatot. A foly-
tatás ugyanis teljesen más! A két férfi
1915-ben egymásra talált Székely Ala-
dár híres albumában, ahol is egymás
feje fölé hajolva együtt olvassák a Bibli-
át. Ez nem „véletlen lekapott”, hanem
szimbolikusan beállított pillanat, szán-
dékos üzenet a jövõnek. „Mikor Ady
meghalt, Babits nem csinált mást, mint
az õ emlékét védte. Leírta, hogy Ady
szimbólumrendszere az általa a világ-
irodalomból legjobban tisztelt óriás-
nak, Danténak a modern megújítása.
Egyedül akkor borul ki költõnk, mikor
Földessy Gyula azt állítja, Ady nagy filo-
zófus volt, ez már neki is sok.”

Tény, hogy kortársaihoz sajátos vi-
szony fûzi a költõt, azonban mint arra
felhívják figyelmük, ha olyan egyszerû
emberekrõl van szó, mint mi, érvé-
nyes vizsgálódni, kinek-kinek mik eré-
nyei, érdemei, természetének fonáksá-
gai, lehet igazságot tenni, azonban ná-
luk két hatalmas szellemrõl van szó. A
kor tragikus fejleménye: õk nem tud-
tak egymásra találni, ám ennek ismere-
te még mindig nem biztosít nekünk
jogalapot arra, hogy olyan szemmel
nézzük õket, ahogyan egymást. Konk-
lúzióul ne felejtsük, a leggyönyörûbb
verset József Attila írta Babitshoz, ez a
Magad emésztõ… 

Babits Mihály és Ady Endre: modern szellemiséget akartak

”
„Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát,
s így mindegyik determinált.
Így él a gazdag is, szegény is,
így szenvedünk te is meg én is
s még jó, ha az ember haragja
nem az embert magát harapja,
hanem valaki mást,
dudás a fuvolást,
én téged és engemet te, -
mert mi lenne, mi történhetne,
ha mindig magunkba marna
az értelem iszonyu karma?”

Olyan, mint a tele
pelenka, tartalma
zöld és híg.”
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MENETRENDI MÓDOSÍTÁSOK

Szekszárd helyi autóbusz közlekedésében október 6-tól
1-ES VONAL 

Munkanapokon 
Autóbusz-állomásról 4:40 helyett 
4:30-kor, Hosszú-völgybõl 5:00 helyett
4:50-kor indul autóbuszjárat.

3-AS JELZÉSSEL új autóbuszjáratokat
állnak forgalomba a mellékelt mene-
trend szerint:

4-ES VONAL

Munkanapokon 
Autóbusz-állomásról 4:45 helyett 4:35-
kor, Bottyán-hegyrõl 5:00 helyett 4:50-
kor indul autóbuszjárat.

6-OS VONAL

Munkanapokon 
Tót-völgybõl 4:50 helyett 4:40-kor in-
dul autóbuszjárat.

7-ES VONAL

Munkanapokon 
TESCO Áruháztól 5:00 helyett 4:50-
kor indul autóbuszjárat.

8-AS VONAL 

Munkanapokon 
a TESCO Áruháztól 17:00 és 18:00
órakor, illetve a Mûszergyártól 17:20
és 18:20 idõpontokban közlekedõ jára-

tok megszûnnek. (Az említett idõpon-
tokban 98-as járatok közlekednek!)

8Y-OS VONAL 

a 8Y jelzésû járatok megállnak a
Csatár, újtelep megállóhelynél is.

9-ES VONAL 

Munkanapokon 
a TESCO Áruháztól 6:30-kor, illetve a
Jobbparásztáról 6:50-kor közlekedõ jára-
tok megszûnnek. (Az említett idõpon-
tokban 98-as járatok közlekednek!)

ISKOLAI ELÕADÁSI NAPOKON

a TESCO Áruháztól 7.20-kor, illetve
Jobbparásztáról 7.40-kor induló 9Y
jelzésû járatok 9-es jelzéssel, a Zrínyi
utca érintése nélkül közlekednek.
Jobbparásztáról 7:20-kor induló 9-es

járat, 9Y jelzéssel, a Zrínyi utca érin-
tésével közlekedik.
Jobbparásztáról 13:55-kor és 15:55-kor
induló 9Y jelzésû járatok 13:53 és
15:53 idõpontokban indulnak.

98-AS VONAL Munkanapokon 
a TESCO Áruháztól 6.30, 17.00 és
18.00 órakor új járatok indulnak

ISKOLABUSZ

Útvonal: Tót-völgy – Otthon utca –
Csatári üzletház – 5. sz. Általános isko-
la – Béla tér – Szt. László utca – Rákóczi
utca – Zrínyi utcai általános iskola
Indulási idõ: 7:15 – iskolai elõadási
napokon.
A járatot a Garay iskola diákjai és ok-
tóber 6-tól-az 5-ös iskola tanulói ve-
hetik igénybe az alábbi feltételekkel:

Garay iskola: A járat ingyenes. A gye-
rekek továbbra is az iskolától kapott
igazolással utazhatnak. Mivel a vissza-
útra a 9Y sz. járatot vehetik igénybe, az
Önkormányzat ingyenes diákbérletrõl
gondoskodik az igazolással rendelkezõ
gyerekek számára

5-ös iskola: A járaton utazás feltétele
az iskolától kapott igazolvány és
érvényes diákbérlet

A 7:35-kor Csatárról, illetve 14:00 és
16:00 órakor a Zrínyi utcai általános
iskolától induló járatok megszûnnek.
A délutáni idõpontokban a 9Y jelzésû
autóbuszokat javasoljuk igénybe venni.
Kérjük, a szülõk a részletekrõl tájéko-
zódjanak az iskolaigazgatónál!

Infovonal: 30/740–8575

Bioetanol a felesleges kukoricából
Agrárkérdések a Vállalkozói Szalonban Gõgös Zoltánnal

Jövőre már megkezdődik az átál-
lás az új típusú támogatásra az
agráriumban az Európai Unió tag-
államaiban. Ennek a lényege, hogy
ne a támogatásért termeljenek,
hanem célirányosabban a piacra.

Bálint György

Ennek rizikófaktorait, bizonytalansá-
gait kiküszöbölendõ, természetesen
kapnak támogatást a késõbbiek során
is. A szekszárdi Vállalkozó Szalon õszi
elsõ vendége az agrártárca szakállam-
titkára, Gõgös Zoltán volt, akit elõadá-
sa elõtt elõször errõl kérdeztük.

– Mindez a termelõk szintjén érde-
mi változást nem jelent sem az igény-
lésben, sem a támogatások mértéké-
ben. Annyi hangsúlyeltolódás azért
lesz, hogy megpróbálunk úgy alkal-
mazkodni a helyzethez, hogy az állat-
tenyésztés szereplõi érezhetõen job-
ban járjanak, mint eddig – vázolta fel
a helyzetet az államtitkár.

Könnyebb lesz 
TÉSZ-t alapítani

– Brüsszel mekkora szabadságot
ad ebben?

– Elég nagyot. Ne felejtsük, jelen-
leg is legalább 15 féle szabályozás van
érvényben a tagországok gyakorlatá-
ban. Hogy kit, mit preferálnak, az a
tagországok döntésén múlik. A lé-
nyeg: a támogatás legyen elválasztva
a termelés mennyiségétõl. A nemzeti
kiegészítésen kívül mi egyéb állatte-
nyésztési támogatásokat adhatunk.
Az állatorvosi költségeket, az ehhez
kapcsolható vizsgálati díjakat térít-
hetjük, de ennél tovább már nem
mehetünk, kötnek bennünket az
uniós szabályok. Az európai közös-
ség ugyanis önálló, korlátozott piac-
intézkedési rendszert mûködtet.
Nem mozoghatunk bele a nemzeti
kasszából a termelési rendszerbe,
még ha lenne is benne pénz. Az in-
tegrációt szeretnénk fejleszteni
2009 januárjától. Azt, hogy a terme-
lõi szervezetek, közösségek erõsöd-
jenek, nagyobb legyen az érdekérvé-
nyesítõ képességük a felvásárlói szer-
vezetekkel szemben. Egyre kevésbé
forduljon elõ almaügy, dinnyeügy,
mint az idei nyáron.

– A kormány több esetben is tá-
mogatta már, hogy a termelõk
kezébe feldolgozó kapacitás ke-

rüljön. Mégis, az újonnan ala-
kult termelõi-feldolgozói közös-
ségek, mint például a több mint
két éve létrejött Szekszárdi Pin-
ceszövetkezet, meglehetõsen ne-
hezen jut állami, illetve európai
uniós forrásokhoz, pedig saját
pénzt is tettek be...

– A konkrét problémát nem isme-
rem, de elõfordulhat, mivel – feltéte-

lezem – uniós forrásokból kívánja a
közösség megteremteni a termelõ-
kapacitását, s ezeket a pályázatokat
mostanság írják ki, csak ezután tud-
juk mi is folyósítani a nemzeti támo-
gatást. Ami az úgynevezett „tészek”
megalakítását illeti, valóban akadály
lehetett, hogy az uniós szabály elõír-
ja már az elsõ években a 200 milliós
árbevételt, amit a mi közösségeink
nehezen, vagy egyáltalán nem tud-
nak teljesíteni. Nos, ebben szeret-
nénk kedvezõ változást elérni, hogy
ez az összeg az elsõ-két három évben
jóval kevesebb legyen.

– Mi lesz azzal a hatalmas meny-
nyiségû kukoricaterméssel,
amit ugyan képesek tárolni a
gazdák, a kisebb-nagyobb terme-
lõ-közösségek, de ha új piacok
nem lépnek be, az ár sem indul
meg felfelé.

– Legalább egy év várakozó állás-
pontra kényszeríti a gazdákat. A tárca
vezetõiként – túl azon, hogy a piac-
szerzésben is próbálunk segíteni –
három nagy bioetanol üzem elindulá-
sában látjuk a megoldást, ezekkel
ugyanis egymillió tonna kukoricát le-
het kivonni a raktárakból.

Gõgös Zoltán
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A Nemzeti Közlekedési Hatóság
(NKH) egyik legfontosabb felada-
ta a közlekedésbiztonság állandó
javítása. Kiemelt kötelezettsége-
ik közé tartozik, hogy az Európai
Unió célkitűzésével összhangban
– a rendőrséggel közösen – az
évtized végére legalább harminc
százalékkal csökkentsék a halá-
los közúti balesetek számát.

V. Horváth Mária

Ennek megvalósításáért minõségirányí-
tási rendszert mûködtetnek, aminek ke-
retében a közúti ellenõrök többek kö-
zött rendszeresen és folyamatosan el-
lenõrzik a tehergépjármû-vezetõk által
kivett pihenõidõket. Az NKH Szekszár-
don mûködõ regionális központjának
igazgatójával, Baumann Péterrel a hiva-
tal Kiskorzó téri irodájában beszélget-
tünk. Az NKH a fõvárosi központi hiva-
talával egyetemben 2007. január elsejé-
vel alakult meg többek között a megyei
közlekedési felügyeletek jogutódjaként.
Baumann Pétert – aki ugyancsak szek-
szárdi – február 5-én nevezte ki a régió
igazgatójának az NKH elnöke. A szerve-
zet létszámát az átszervezést követõen
regionális szinten harminc százalékkal
csökkentették, ám feladatköreik válto-
zatlanul megmaradtak. Sõt, 2009 janu-
árjától bõvülnek is: hatóságuk ellenõrzi
a díjköteles útszakaszokat és az autópá-
lya matricák meglétét is, amihez várha-
tóan létszámot is kapnak.

Az NKH szolgáltató hatóságként
mûködik az ügyfelek érdekében. Az
eredményességet ügyfél-elégedettsé-

gi kérdõíveken rendszeresen mérik.
Értéke az ötös skálán 4,4. „Ez a muta-
tó egyértelmûen munkatársaim kivá-
ló szakmai munkáját dicséri” – fogal-
mazott a régiós igazgató.

– A regionális igazgatóság három fõ-
osztályból és a mellettük mûködõ két
osztályból áll. A legnagyobb a közúti
jármû fõosztály, ide tartozik a gépjár-
mûvek mûszaki vizsgálata. Megyénk-
ben a gépjármû-tulajdonosok 26 kije-
lölt állomáson mûszakiztathatják jár-
mûveiket. Ezeken kívül Szekszárdon és
Dalmandon hatóságunk is mûködtet
ilyen állomást. Évente Tolnában átlago-
san 50 ezer mûszaki vizsgálat történik.

– Jól tudom, hogy az NKH állomá-
sain olcsóbb a vizsgáztatás, mint
másutt?

– Jól informált. A különbség több
ezer forint! Megyénkben 68 környe-
zetvédelmi felülvizsgáló hely van,
ahol az úgynevezett zöldkártyákat –
Tolnában évente mintegy 60 ezret –
állítják ki. Ezt a tevékenységet is ható-
ságunk ellenõrzi. A fõosztály feladat-
körébe tartozik a közúti ellenõrzés, il-
letve a tehergépjármûvek tengelyter-
helésének ellenõrzése.

– Hol vannak ilyen ellenõrzõ he-
lyek?

– Szekszárdhoz közel, a 6-os és a 63-
as fõközlekedési út keresztezõdése
mellett, Várdomb és Bátaszék között,
Nagykónyiban, Dunaföldváron, Pak-
son, Nagydorog közelében, valamint
Sötétvölgynél és Széptölgyesnél. A
2007 májusában ér-
vénybe lépett bírság-
rendelet az összsúly
és a tengelyterhelés
túllépését igen ma-
gas összegû bünte-
téssel rendeli sújtani.

– Az útügyi hatósági tevékenység
mellett, a vasúti és a hajózási hatósági
tevékenység határozza meg a közleke-
dési alágazatok fõosztályának feladat-
körét. Hozzájuk tartoznak az útépíté-
sekkel és forgalomtechnikával kap-
csolatos engedélyezési tevékenysé-
gek, de a gyalogátkelõ-helyek kialakí-
tásának, áthelyezésének engedélyezé-
se is. Harmadikként a jármûvezetõ
vizsgáztatási és utánképzési fõosztá-
lyunkat említem.

– Mit jelent az utánképzés? 

– Akiknek a rendõrség valami-
lyen ok miatt bevonja a jogosítvá-
nyát, a bíróság dönt arról, hogy
utánképzésen kell részt venniük. Az
illetõ csak a képzés befejezése után
kaphatja vissza vezetõi engedélyét.
Tolna megyében idén január elseje
és szeptember 30. között 101 sze-
mélyt köteleztek utánképzésre. Kö-
zülük 87 ittas vezetés, 23 a KRESZ
szabályainak megsértése miatt, 9
pedig pszichológiai alkalmatlanság
okán veszítette el idõlegesen a jogo-
sítványát. A számokból nyilvánvaló-
vá válik, hogy többen több szabályt
is megsértettek...

Utóbbi fõosztály tevékenységével
kapcsolatban az igazgatótól megtud-
tuk, hogy idén eddig – szintén csak

megyénkben, és bele-
értve az összes jármû-
kategóriát – 5504 el-
méleti vizsgát bonyo-
lított le hatóságuk.
Ennek az eredmé-
nyessége 66 százalék

volt, vagyis elsõre a jármûvezetésre ké-
szülõk 34 százaléka bukott meg. A
4142 forgalmi (gyakorlati) vizsga ered-
ményessége 70 százalékos volt.

A regionális szervezetben a fõ-
osztályok mellett két osztály mûkö-
dik. Az ellenõrzési két csoportot al-
kot: a jármû-felügyeletit és a képzés-
felügyeletit. A mûködéstámogatási
osztály feladata a szakmai területek
mûködésének segítése, amit maxi-
málisan meg is tesz régiónk szak-
mai munkájának eredményessége
érdekében. (x)
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A közlekedésbiztonság javításáért dolgoznak
Bemutatjuk a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságát

Baumann Péter

A hatóság Sárvíz
utcai állomásán
több ezer forinttal
olcsóbb a műsza-
ki vizsgáztatás.”

A folklór hódított a romanapon
A kispályás foci és a fõzõverseny a rossz idõ miatt elmaradt 

Ha valaki a szekszárdi  szervezésű
Országos Romanap csúcs esemé-
nyére, az esti folklórra és a hozzá
kapcsolódó bálra volt kíváncsi,
akkor ráért „spanyol időpontban”
kilátogatni az eseményre.

Bálint György 

Kilenc óra magasságában kezdtek el
felpörögni az események. A színpa-
don a bonyhádi, a decsi, a zombai ha-
gyományõrzõ együttesek mutattak –
nem is keveset – az autentikus folk-
lórból, színpadra víve egy-egy zenével
már beoltott 4-5 éves csöppséget is.
A felvezetés és dr. Pálos Miklós me-
gyei közgyûlési alelnök köszöntõje
után mintegy varázsütésre legalább
ezerre nõtt a városi sportcsarnokban
tartózkodók száma, s a színpadot is
több százan vették körbe: Bódi Gusz-

ti és a Fekete Szemek érkezett. Az
„Aranyesõvel” indító sláger-együttes
néhány új CD-t is osztogatott a kon-
cert közben, de szigorúan tartotta
magát a szûkre szabott fél órájához.
A szlogen ugye ismerõs: „már késés-
ben vagyunk a következõ fellépést il-
letõen”, így Gyõzike tavalyi ráadás fél-
órájához képest be kellett érnie a ra-
jongóknak ennyivel. A biztonságiak
hóna alatt az öltözõ elé bekúszó ki-
csiknek is – tíznél többen nem lehet-
tek – üres maradt a papírjuk,
Gusztiék röpke autogramosztást sem
vállaltak. Mondták is a hoppon ma-
radtak: „Bezzeg a Gyõzi, az bizony en-
gedte agyonszeretgetni magát...”

– Nem tudok mit tenni, így egyez-
tünk meg, így vállalták – tárta szét a
karját a fõszervezõ Sárközi János Jó-
zsef megyei koordinátor, aki nagyon
sajnálta, hogy az esõs idõ meghiúsítot-

ta a kispályás labdarúgó tornát, amely
minden évben sikeres. – Nagyon jó
lett volna látni a Kis Dankót, amely ta-
valy megnyerte a városi teremkupát,
most pedig vezet a városi kispályás
bajnokságban, de a megye különbözõ
részeirõl érkezõ csapatokra is kíván-
csi lettem volna.

Ami a tehetségeket illeti, a folytató-
dó folklór félórában láthattunk több
egészen elbûvölõen táncoló, még ti-
nédzserkor alatti roma fiút, akik profi
táncegyüttesekben is biztosan meg-
állnák a helyüket. Miért nem találko-
zunk velük? – vetõdött fel a kérdés a
színpad elõtt bámészkodva. A válasz
az volt, hogy ezek a srácok igazán
nagy szívvel és lelkesedéssel ezeket az
õseiktõl megfigyelés után, játszi köny-
nyedséggel átvett táncokat járják,
nem óhajtanak eltérni más irányza-
tokhoz. „Kár érte” – jegyzi meg „Dun-

di”, mert ezek a lányocskák, fiúcskák
sok profi együttes utánpótlás cso-
portjába is beférnének, de ha egyszer
ragaszkodnak a hagyományokhoz...
„Sebaj, ha meglesz végre a szekszárdi
roma közösségi házunk, nagy álmom,
hogy ezekbõl a gyerekekbõl – meg az
utána következõkbõl – összehozzunk
egy profi, autentikus roma tánccso-
portot.”

Közben már a romanapokról elma-
radhatatlan hõgyészi Pere zenekar
kezdett bele a muzsikába. Az országos
tévékben is többször feltûnt együttes
a roma folklórt jól elegyíti a tánczené-
vel, zeneileg is a kommersz felett áll.
Óriási hangulatot teremtett a sport-
csarnok küzdõterén. Mi éjféltájt egy
buliban kezdünk kifáradni, itt pedig
csak ekkor vette igazán kezdetét a
tánc: újabb családok érkeztek a tánc-
parkettre.
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Pszichés okok a fájdalom mögött
Dr. Schöbel Tímea: Ne fogadjunk el gyógyszert a szomszédasszonytól!

Pálinkásné Jantner Jolán, a Rádió
Antritt stúdióvezetője maga is
vonzódik a természethez és a
sportokhoz. Mint említette, e tény
is arra késztette, hogy következő
beszélgetőtársamként dr. Schöbel
Tímea reumatológus szakorvost
javasolja. A fő szempontja mégis
a doktornő betegekhez való viszo-
nya, megértő hozzáállása volt.

V. Horváth Mária

– Korábbi betegei, akiket a Balassa
János megyei kórházban gyógyí-
tott, a mai napig nagyon sajnálják,
hogy elment. Bár úgy tudom, közü-
lük többen is felkeresik a rendelõ-
jében bizalmuk és ragaszkodásuk
okán.

– A kórházból négy év után, 2001-
ben jöttem el. Munkahelyem a dom-
bóvári kórházhoz tartozó tamási ren-
delõintézetben van, ahol heti négy
napot töltök. De rendelek egy Bács-
Kiskun megyei településen, illetve
Szekszárdon is.

– Milyen betegségekkel, pontosab-
ban tünetekkel fordulnak a reuma-
tológushoz?

– Ha például valakinek fáj a könyö-
ke, a térde, a dereka, ízületi problémái
vannak. Ezerféle gonddal, de kezdjük
az elején. A beteg elõször a háziorvo-
sához fordul, aki általában fájdalom-
csillapítót ír fel. Ha csökken a fájda-
lom, esetleg megszûnik, sokan igény-
be sem veszik a kapott beutalót.

– Mi okozhatja a fájdalmat?
– Akár gyulladás, akár kopás, vagy

erõltetés, esetleg olyan trauma, amire a
beteg már nem is emlékszik. Akadnak
olyan fizikális jelek – például a fájdalom
környéke duzzadttá válik, melegebb,
nyomás-érzékeny –, amelyek gyulla-
dásra utalnak. Ilyen tünetekkel hoz-
zánk utalják a betegeget. A nagy elõ-
dök még úgy tanították, hogy a reuma-
tológia nem önmagában az ízületek be-
tegsége, számos belgyógyászati ok áll-
hat a háttérben. Akár emésztõszervi
probléma, vagy a (vastag)bél gyulladá-
sos folyamata, de a legextrémebb pél-
daként a daganatos betegségeket is
említhetem. A lényeg, hogy az embert
egészében kell nézni. Adott például
egy szimmetrikus térdízületi duzzanat.
Ez nem azt jelenti, hogy a térde egy-
szerre kopott és gyulladt be. Ki kell de-
ríteni, hogy a háttérben van-e valami-
lyen belsõ szervi probléma. Ehhez a ki-
egészítõ diagnosztikus eszközök, labo-
ratóriumi vizsgálatok, röntgen és más
képalkotó eljárás is szóba jöhet.

– A vizsgálatok eredménye alapján
állapítja meg a terápiát?

– Így igaz, de amennyiben szüksé-
ges, tovább küldöm a beteget.

– Mi történik akkor, ha például
isiászt állapít meg?

– Amennyiben az isiásznak neuro-
lógiai tünetei vannak, akkor az ideg-
gyógyászatra küldöm a beteget, más
esetben CT-re.

– Foglalja össze, mi az a reuma!
– Szó szerint „folyást” jelent. A reu-

matológia a mozgásszervekkel foglal-
kozó tudományág, beleértve a belgyó-
gyászati betegségek mozgásszervi tü-
neteit is.

– Ez azt jelenti, hogy a reumatoló-
gusoknak belgyógyász szakvizsgát
is kell tenniük?

– Most már nem. Korábban azon-
ban a belgyógyászati szakvizsgára
épült fel a reumatológia. Most az
ötéves szakképzésbõl másfél éves bel-
gyógyászati gyakorlat szükséges.

– A belgyógyászat melyik ágán?
– Felváltva, mindhármon. Nagyon

szerettem a 4-es és a 2-es belgyógyá-
szaton Tornóczky, illetve Simon tanár
urak mellett dolgozni és tanulni.

– Mindkét helyen valóban nagy
szükség lehetett – persze a munká-
ja mellett – az empátiájára. Úgy hi-
szem, az utóbbi az orvosi hivatás-
ban nagy jelentõségû. 

– Ez valóban így van, s hozzáteszem,
ezt felnõtt korban nem lehet megta-

nulni. A hozzáállásomat, a modoromat
otthonról hoztam. Belém rögzült,
hogy úgy beszéljek mindenkivel, aho-
gyan szüleimtõl láttam, hallottam. A
betegek jobban kinyílnak orvosuk
elõtt, ha az közvetlen – de nem
közvetlenkedõ – és megértõ velük. Se-
gíti a diagnosztizálást is, hiszen a bete-
gek a bizalmukba fogadott doktorok-
kal megosztják az úgynevezett kényes
hátteret is. Éppen a reumatológiai ta-
pasztalatomból kiindulva mondha-
tom, hogy a hozzánk fordulók ötven-
hatvan százalékának pszichés okok áll-
nak a betegségük hátterében.

– Vagyis ha pszichés okaim van-
nak...

– Akkor akár fájhat a háta. Nem rit-
ka, ha valakinek nincs munkája, pén-
ze, nem rendezett, vagy rossz a pár-
kapcsolata, hogy álmatlanok az éjsza-
kái, fáj a háta, vagy ahogyan mondják:
„hátán cipeli a terhet”. Az említettek
tehát gyakran okoznak nyaki, vállövi
és hátfájdalmakat.

– A felsoroltak, illetve a csípõ-, térd-
és más fájdalmak a reumatológu-
sok „asztala”.

– Eleinte mi kezeljük konzervatív
úton a betegeket, ám késõbb, stádiu-
muktól függõen az ortopéd sebészek-
hez kerülnek. Vagyis akkor utalom
õket az ortopédiára, amikor már nincs
lehetõségem a fájdalmukat csökkente-
ni, illetve normális életminõséget biz-
tosítani a számukra. Ekkor jön szóba a
sebészi beavatkozás.

– Vannak, akik kajánkodnak a
„kérdezze meg orvosát, vagy
gyógyszerészét” felszólításon.

– Nagyon fontos dolgot vetett fel. A
gyulladásos tüneteknél a hûtés, a jege-
lés és a nyugalomba helyezés az elsõ,
ezeket a gyulladáscsökkentõk követik.
Ilyen gyógyszerekbõl nagyon széles pa-
letta áll rendelkezésre idehaza is. Azon-
ban mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy van-e társbetegség, például
valamilyen gyomorbetegség. Mert a re-
umatológiai – elsõsorban a vény nélkül
kapható, ám ugyanazokat a hatóanya-
gokat tartalmazó – gyógyszerek igen
komoly mellékhatásokat okoznak az
említett gyomorbetegségek esetén.
Fontos szabály: soha ne fogadjunk el
gyógyszert a szomszédasszonytól!

– Miért választotta a reumatológiát?
– Eredendõen makói vagyok, az

egyetemet Szegeden végeztem. Utá-
na egy ideig Makón dolgoztam labor-
orvosként. Örömmel vettem a szek-
szárdi lehetõséget, ami egy volt évfo-
lyamtársam révén történt 1997-ben.
A reumatológiára kerültem, ami
megtetszett. S nemcsak azért, mert
kislányom, Dorottya akkor még csak
négy éves volt, a reumatológián pe-
dig nem kellett ügyelni... Azóta Do-
rottya ügyes, tehetséges nagylány
lett. Egyetlen szívfájdalmam vele kap-
csolatban, hogy nyolc év után abba-
hagyta a kézilabdázást, pedig igen jól
ment neki. Én boldogan kísértem a
csapatot, sõt sportorvosként is mû-
ködtem.

– Szereti a természetet?
– Nagyon. Sokat kirándulunk, kerék-

pározunk és gyönyörködünk az adott
táj szépségeiben. Párommal csodás he-
lyen építkeztünk, illetve alakítottuk,
felújítottuk a házunkat. Nagyon szép
kertünk van, ami hozzájárul a napi re-
generációmhoz. Akár dolgozom ben-
ne, akár sétálgatok Fifi kutyánkkal.

– Más állataik is vannak?
– Igen, kecskéket is tartunk. „Fûnyí-

rónak” vettük õket, de van három
macskánk is, sõt rendre befogadok be-
teg állatokat, gyógyításukban segít az
állatorvos barátnõm. Múlt héten egy
sérült madarat fogtunk be, de volt már
sününk, és sok más állatkánk, amelyek
remélem szabadon bocsátásuk után is
egészségesek.

– Ki következzen?
– A 18 esztendõs Emmert Va-

nesszát javasolom. Pécsen tanul a
mûvészeti középiskolában gitár sza-
kon, s tervei szerint a folytatás is az
lesz. Nagyon tehetséges lány. Kör-
nyei Miklós volt a tanára, akihez a
mai napig visszajár.

Dr. Schöbel Tímea a kertjében regenerálódik
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Önmagában érdekes, ha a ma-
gyar irodalom vezetõ egyéni-
sége látogatásával megtiszteli

városunkat, s ha ír is errõl, ráadásul éles
szemmel, derült kedéllyel.

Móricz Zsigmond 1930-ban járt
elõször itt: a megyeházán Babitscsal
tartott nagysikerû estet. Három év
múlva a Faluszövetség országos kiál-
lítása vonzotta ide. Szép szekszárdi
szüret címmel Az Est 1933. október
10-i színes riportjában mesélt élmé-
nyeirõl.

„Szekszárdnak nagy szüreti ünnepe
van ma... A város nem ismer magára.
Kedves, csöndes, úri
város egyébként.
Hegyoldali kis város,
ami bizonyos rangot
ad neki ebben az alföl-
dire szabott ország-
ban. Most tele van önt-
ve vendéggel. Nyü-
zsögnek. Az ember
csodálkozik, hogy lá-
bon járnak ezek az
üres hordócskák. Az
ember el van készülve,
hogy éjszakára gurulni
fognak. Szekszárdon nemcsak egy-
szer isznak bort egy évben, mint mi,
vendégek, õk egész évben a saját nek-
tárjukból szívják a mámort. 

A város részben öreg és patinás há-
zakból áll, részben vadonatúj paloták-
ból. A rozzant, öreg házakat akkor épí-
tették, amikor bõség volt, az új palotá-
kat mióta nincs pénz. 

Négy filléres gyors 5600 idegent
hozott ide... Istenem, mennyi regény,
mennyi, de mennyi regény. De jó vol-
na belõlük habzsolni...

Jó ebéd után jókedvû közönség. Kis
szekszárdi vörös bor színesíti a kedé-
lyeket s az arcokat. Délelõtt a kisgazda
versenyen olyan magyar menyecskék
ültek a szekereken, keményen, parity-

tyás fõkötõben, mint
az ázsiai tatár szob-
rok... Szekszárd szép
szüreti ünnepe egy pil-
lanatra a magyarság
utolsó sírva vigadásá-
nak lobog fel...”

A szemfüles Tolna-
megyei Hírlap külön
kis interjút készített, és
ezt büszkén adta közre
1933. október 14-én
Szekszárdi emlék cím-
mel. Ez az írás azért kü-

lönösen érdekes, mert hitelesen iga-
zolja, hogy vendéglátójánál, Mentz ta-
nár úrnál – dacolva absztinens mivol-
tával – megkóstolta a hegy levét.

„Mint ismeretes, a szekszárdi ünnep-
ségeken a magyar irodalom hét kitûnõ-
sége is megjelent, akik a legnagyobb el-
ragadtatással nyilatkoztak az itt látottak-
ról. Így kérdésünkre Móricz Zsigmond,

a kiváló író a következõkben válaszolt
szekszárdi impresszióiról.

Köszönöm Szerkesztõ úr, hogy kér-
désével alkalmat ad rá, hogy a szek-
szárdi szép benyomásaimról mesél-
jek. Köszönöm, igen jól éreztem ma-
gam. Szeretem ezt a várost, s bár bor-
nemissza vagyok, csodálom a borát. A
szekszárdi vörös óbor a világ legelsõ
bora – a fixli meg a legcsuszamlósabb.

Nagy dolog, ha én bort dicsérek,
mert a saját szõlõmet is kivágtam. Mi-
kor ezt itt törzsökös szõlõsgazdák
elõtt elmondtam, olyan megütõdve
néztek rám, mint egy kegyetlen lélek-
re: – Miért? – Mert a szõlõm nem a
Baktán volt... Olyan bort szûrtünk,
hogy aki egyszer megvette a boromat,
az nekem többé nem köszönt... Tehát
azért tartsam fenn a szõlõt, hogy vég-
eredményben ellenséget teremjen
nekem? Ha az kell, könnyebben szer-
zek én ilyeneket egy-egy cikkel...

De Szekszárdon a szõlõt fenn kell
tartani, mert ez barátokat szerez, itt-
hon a hazában s az egész világon... Vi-
szek egy fonott palackot én is Szek-
szárdról, hogy a feleségem elõtt iga-
zoljam háromnapi itt maradásomat.
Ez a legjobb szekszárdi emlék, mert
ez a legjobb visszacsalogató.”

Dr. Töttõs Gábor

Móricz Szekszárdról és boráról

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 126. Ódon időben
OKTÓBER 13-ÁN

130 éve 1878-ban Bocsor Antal
prépost-pébános felszentelte az új-
városi iskolát. 105 éve, 1903-ban
honi küldöttség élén plébánosunk,
Wosinsky Mór Rákóczi-emlékmisét
tartott Törökországban.
OKTÓBER 14-ÉN

75 éve, 1933-ban Móricz helyi él-
ményeirõl, s a megkóstolt borról nyi-
latkozott a Tolnamegyei Hírlapban.
OKTÓBER 15-ÉN

135 éve, 1873-ban Szekszárdra ér-
kezett az új tanfelügyelõ, a duna-
szentgyörgyi Dömötör János költõ
és kritikus.
OKTÓBER 16-ÁN

110 éve, 1898-ban Báter János nyom-
dája ötfajta színes képeslapot jelentetett
meg megyeszékhelyünkrõl. 95 éve,
1913-ban Göde Lajos pinceszövetke-
zet alapítását javasolta: „szakszerûen
kezelve, megbízható minõségben és
nagy tömegben” borunk ára nõne.
OKTÓBER 17-ÉN

120 éve, 1888-ban született Toronyi
Imre, helységünk híres színésze.
OKTÓBER 18-ÁN

120 éve, 1888-ban Graics Ede be-
fejezte a belvárosi templom képei-
nek festését és restaurálását.
OKTÓBER 19-ÉN

120 éve, 1888-ban néhány napos
fagy után már hó esett.

Reformáció!

„Mi vagy te énnekem?
Emlékem, énekem?
Drága múlt, tûnt vigasz?
Üdvösség, kegyelem?
Tudom is, vallom is:
Enyém vagy!”

(Túrmezei Erzsébet)

Ilyenkor, októberben, egyre többször foglalkoztat egy
gondolat, mégpedig az, hogy mit jelent nekünk, refor-
mátus keresztyéneknek a reformáció  napja. Mit jelent
számunkra 1517. október 31? A reformáció napja
csak egy megkülönböztetési lehetõség lenne? A refor-
máció egy állandó folyamat, amire soha nem lehet azt
mondani: befejezõdött, minden szép és tökéletes, -
ahogyan azt atyáink megcselekedték. Ha valaki ezt így
érzi, akkor azt állítja, hogy az Úrnak itt már nincs mit
mondania, nincs mire tanítania, nincs mire figyelmez-
tetnie bennünket. Érezzük, ez képtelenség, annál is
inkább, mert a reformátusokat több dolog megkülön-
böztetni a más felekezethez tartozóktól: a református
templomon csillag van, vagy kakas, a többin kereszt, -
a református lelkészek palástban szolgálnak, az evan-
gélikusok Luther-kabátban, a katolikusok miseruhá-
ban. Ennyi lenne a  különbség?
Amikor Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujá-
ra kifüggesztette az ún. 95 tételét, egyháztörténelmet írt.
Luthert, a római levelet tanulmányozva megérintette az
Ige „az igaz ember pedig hitbõl él”.(Róm. 1:17). Luther

arra döbbent rá, hogy Isten elõtt nem állhatunk meg ér-
dembõl, vagy pénzért, vagy a búcsúcédulák megvásárlá-
sával. Üdvözülni egyedül az Úr Jézus Krisztus érdemé-
ért, ingyen kegyelembõl lehet. Erre az igazságra, közel
500 év alatt nagyon sok ember eljutott. Sokan vallják
szerte a nagyvilágban, hogy Õ az Úr, s  hogy "élek töb-
bé nem én, hanem él bennem a Krisztus". (Gal. 2:20).
Ez a terjedõ tûz, ez a folyamat a reformáció.
Mi a reformáció lényege? „Egyedül a Szentírást fogadjuk
el hitünk és életünk zsinórmértékéül”. Református vol-
tunk arra kötelez bennünket, hogy mindenkor Istenre fi-
gyeljünk. „Ma ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményít-
sétek a ti szíveiteket.” (Zsid. 3:15)
Egyházunk reformátorának, Kálvin Jánosnak, aki Genf-
ben hirdette a reformáció eszméit, amelyet hatalmas te-
ológiai munkájában: az Instítucióban foglalt össze, az volt
a jelmondata, hogy: „Egyedül Istené a dicsõség”. Hirdet-
te, hogy Isten kijelentését egyedül a Szentírásból ismer-
hetjük meg és nem a hagyományból.
Isten beszédét egyedül hit által fogadhatjuk be. Üdvös-
ségünk egyedül kegyelembõl van.
A reformáció a mûvelõdésnek is új lendületet adott: a
Bibliát lefordították a nép nyelvére, a könyvnyomtatás, az
iskolázás, a tudományok felvirágzása, a társadalmi és
gazdasági élet fellendülése bizonyítják az egyház körül
megújult életet.
A reformáció nemcsak ajándék, hanem mindenkori fel-
adat is. Isten beszéde ma is szól, és ma is megújítja a rá-
figyelõ, engedelmes egyházat.

Balázsi Zoltán

református lelkész

E V A N G É L I U M

Móricz Zsigmond

Ifjúsági referensi
pályázat

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala pályázatot hirdet ifjú-
sági referensi munkakör betöltésére.

Pályázati feltétel: egyetemi vagy fõ-
iskolai végzettség. A pályázat elbírálá-
sánál elõnyt jelent ifjúsági vagy okta-
tási területen szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot
– 3 hónapnál nem régebbi hatósá-

gi erkölcsi bizonyítványt
– a végzettséget igazoló dokumen-

tumok másolatát
A pályázat benyújtásának határide-

je: 2008. október 17.
Illetmény és egyéb juttatások:

bruttó 150 000 Ft (napi 6 órás fog-
lalkoztatás)

Az állás betöltésérõl Szekszárd Me-
gyei Jogú Város aljegyzõje dönt.

A munkaszerzõdés 6 hónapos ha-
tározott idõre szól (2008. november
1 – 2009. április 30.).

A munkakörrel kapcsolatban ér-
deklõdni lehet: Majnay Gábor osztály-
vezetõnél (Telefon: 74/504-160)

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú
Város aljegyzõjéhez (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) kell benyújtani. A
postai úton érkezõ pályázatokra kér-
jük ráírni: „Ifjúsági referensi pályázat”.
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A dicséretrõl
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A rejtvény megfejtését 2008. október 21-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Szeptember 28-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Megtört fû csúcsán lógáz a csiga” (A meglódult nap-
tár). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Gombos Veronika, Gróf P. u. 6., és Bésán Róbert, 
Tartsay ltp. 18. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

A
dicséret nagyon „dicséretes”, nagyon felelõs-
ségteljes dolog, mert a meg nem érdemelt elis-

merés, dicséret, kitüntetés (stb.) sokkal szégyenlete-
sebb, ártalmasabb, bántóbb dolog még a meg nem
érdemelt elmarasztalásnál, esetleg büntetésnél is.
Egyébként is, Rejtõ Jenõ óta tudjuk, hogy lehet úgy
is dicsérni, hogy azzal egy egész életre le lehet járat-
ni valakit, így aztán a dicséret sokszor bántóbb tud
lenni a legdurvább sértegetésnél is. Az igazi elisme-
rés az, ha valakit az emberek túlnyomó többsége
minden dicséret és kitüntetés nélkül is tisztelne tet-
teiért, eredményeiért, alkotásaiért (stb.).

É n a magam részérõl egy gyerekkoromban tör-
tént eset kapcsán nem szeretem, ha valaki álta-

lam ismeretlen okból kifolyólag arra vetemedik,
hogy dicsérõ szavakkal illet. Úgy 5-6 éves lehettem,
amikor nálunk vendégeskedett velem egykorú uno-
katestvérem, aki az ebédelésnél kategorikusan el-
utasította, hogy a spenótfõzeléket megegye, ezért
aztán édesanyám alaposan megdorgálta õt, és az
én fejemet megsimogatva példaképül állított eléje:
– Látod? Az én szófogadó, okos fiacskám megette a
fõzeléket, mert õ tudja, hogy ettõl nõ nagyra, és et-
tõl lesz egészséges. Mit mondjak, nagyon szégyell-
tem magam az unokatestvérem elõtt, és amikor
édesanyámmal kettesben maradtunk, azt mond-
tam neki: – Anya, ha mégegyszer mások elõtt meg-
dicsérsz, akkor én se fogom ezután soha többé me-
genni a spenótfõzeléket.

É desanyám rögtön kapcsolt, és a fenekemre
csapva rögtön belátta a tévedését: – Igaz is,

csak most jut eszembe, te kis csibész, hogy tegnap
te sem etted meg a sárgarépafõzeléket, pedig az
még a spenótfõzeléknél is finomabb és egészsége-
sebb egy fejlõdésben lévõ kisgyerek szervezete szá-
mára, mert sok benne az A-vitamin... majdnem el-
felejtettem, pedig tegnap nagyon felbosszantottál
az ostoba makacskodásoddal, de most, hogy fölös-
legesen jártattad szemtelenül a szádat, eszembe
juttattad a dolgot. Büntetésképpen ma te fogod ki-
pucolni (heten voltunk) mindenki sáros cipõjét.
Cipõpucolás közben majd lesz idõd bõven elgon-
dolkodni azon, hogy okos dolog-e az,  ha valaki fö-
löslegesen jártatja a száját.

Bálint György Lajos
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Mesés szekszárdi sikerek
Három országos bajnokot is ad immár a Gemenc Judo Klub

Eljött a nagy nap a szekszárdi
cselgáncsozók idei versenyfolya-
mában: a saját rendezésű A kate-
góriájú diák országos bajnoksá-
gon kellett bizonyítani.

Bálint György

Több mint kétszáz versenyzõ nyüzs-
gött a sportcsarnok küzdõterén októ-
ber elsõ vasárnapjának reggelén, ami-
kor a 11 éves fiúk, lányok legtöbbje ott-
honában még éppen csak ébredezett.
Ahhoz, hogy minden a helyére kerül-
jön, valakiknek még korábban kellett
kelnie a rendezõ Gemenc Judo Klub
holdudvarában levõ vezetõk, önkénte-
sek, szimpatizánsok közül. Különösen
azoknak, akik Bajáról teherautókon
szállították át a roppant segítõkész
szomszédok által átengedett verseny-
szõnyegeket. A házigazdák igyekeztek
a rendezéssel a róluk a tavalyi orszá-
gos bajnokság után kialakított jó képet
megõrizni a szövetségnél.

A verseny a tavalyihoz hasonlóan
most is olajozottan zajlott. Felesleges
ácsorgás, üresjárat nélkül, nagyszerû
összhangban a bírói kar és a zsûri kö-
zött. Az eredményhirdetés során
nemcsak érmek, de értékes ajándé-
kok, sõt olimpiai és világbajnok kézfo-
gások is jártak a legjobbaknak. Ehhez
persze kellett a fõszervezõ Szepesi Jó-
zsef, a Gemenc JK vezetõedzõje, de
Papp Endre fõszponzor-elnöknek és a
szekszárdi judo élet fellendítéséhez
sok segítséget nyújtó alpolgármester-
nek, Ács Rezsõnek sem csak proto-
kollszerep jutott. Nem is vágytak erre,
nem ezért csinálják.

– A bajnokság elõkészítése, meg-
szervezése ilyen szülõi hozzáállás nél-
kül nem nagyon menne, még ha az
anyagiak adva is vannak egy ilyen
nagyszabású viadal rendezésére –
mondta Ács Rezsõ, aki fia, Karsa ré-
vén érintett ebben a sportban, mi-
ként a magának egész napos progra-
mot csináló, a klubnak ugyancsak se-
gítõ önkormányzati képviselõ, Kere-
kes Csaba is a gyerekei révén.

Ippon
Ács Balázs-módra 

Pörögnek az események, a két per-
ces meccseken folyamatosan szûkül a
mezõny a különbözõ súlycsoportok-
ban. Szekszárdi szempontból várako-
zás fölött alakulnak dolgok. A Patyi
Károly, Sztancs Gábor, Szepesi Dávid
edzõi hármas szemmel tartja a sráco-
kat, idõnként a vezetõedzõ is odapil-
lant. Ez is csapatmunka. Haladnak a fi-
úk az elõdöntõ felé, sõt hármójuknak
még ez sem a végállomás. A szekszárdi-
aknak nem csupán egy finalistájuk van
a korosztályban favoritnak számító
Ács Balázs révén, hanem a beküzdötte
magát oda a tavalyi ötödik Mátics And-
rás is. A 35 kilóban pedig házi döntõre
kerül sor: az egyik ágon Märcz Tamás,
a másikon meg Berlinger Gábor hullaj-
totta a szekszárdiakra jellemzõ techni-
kás dzsúdóval az ellenfeleket.

A döntõk órájában elsõként Ács Ba-
lázs lépett tatamira a 32 kg-ban. Ki
mással mérkõzhetett volna, mint a
legfõbb riválisa, az újpesti Telek Ben-
ce ellen. Már az elsõ fél percben lát-
szott, sokat tudnak egymásról. Óvatos
dzsúdó be nem fejezett akciókkal. Az-

tán egy perc húsz elteltével villant a
szekszárdi fiú: stílustanulmánynak is
beillõ ipponnal nyerte az összecsa-
pást. Patyi Károly, aki a legtöbbet fog-
lalkozik Balázzsal, roppant boldog volt
a tatami sarkában. Az ifjú bajnok még
nehezen tudja kimutatni érzelmeit,
de az õt éltetõ csapattársak azonnal
nagy ünneplésben részesítették. Ács
Balázs élete talán elsõ (villám)interjú-
jában azt mondta e sorok írójának:
„valahogy egyszer csak jött” a nagy
megérzés, hogy ezt a teljes nézõteret
tapsra ragadtató mozdulatot  megcsi-
nálja. „Roppant taktikusan verseny-
zett, rá ez a tudatosság nagyon jellem-
zõ” – mondta örömében Szepesi Jó-
zsef, Kerekes Csaba pedig igazolva lát-
ta korábbi mondatát, miszerint a
dzsúdót legalább annyira kell fejjel is
csinálni, mint kézzel és lábbal.

A 35 kilósok között nem a szekszár-
di fiú volt az esélyes, de miért ne bo-
ríthatta volna Mátics Andris a papír-
formát. Döntetlen a nagy küzdelem
vége, aztán jött a bírók döntése: a
szekszárdi volt az aktívabb, övé a si-
ker. Ezt maga az ellenfél edzõje is elis-
merte egy fejbiccentéssel. Két arany
már a zsákban, és ott van a harmadik

is, mert következett a szekszárdi házi
finálé, ami azért kényes szituáció volt
az edzõi teamnek, de a népes szurko-
lótábornak is. 

Megnyerték az egyesületi
csapatversenyt is

Mindenki csak passzív szemlélõ
maradt, mert ha megszólal, vétett vol-
na az erkölcs ellen. A tatami szélén a
csapattársak is némán figyelték a küz-
delmet. A 42 kg-ban versenyzõ két fiú,
Märcz Tamás és Berlinger Gábor kü-
lön csoportban edzenek, nem na-
gyon ismerik egymást. Ez látszott is.
Kiegyensúlyozott küzdelem zajlott,
egyformán jók voltak. Tipikusan
olyan meccs volt, ahol egy akció dönt
mindenrõl: Märcz jött ki jobban egy
kokával. Pedig ellenfele indította a do-
bást, de képes volt megkontrázni.

Itt a szekszárdi dzsúdós-tripla, egy
ezüsttel és négy bronzzal megspékel-
ve. A sors furcsa fintora, hogy most
nem került úgy reflektorfénybe a 45
kilósok között Kasó Ferenc és Sárecz
Márton, az 50 kg-os kategóriában
Kasó Gergõ, és az év felfedezettjeként
is említhetõ 35 kg-os Ohn Krisztián
bronzérme, nem beszélve Berlinger
ezüstjérõl.

Felértékelõdött jócskán a szekszár-
di dzsúdó. A hõskorszak nagy tanúi
sem emlékeznek olyanra, hogy kor-
osztályos országos bajnokságon há-
rom szekszárdi elsõség szülessen. Per-
sze akkor, a hetvenes-nyolcvanas
években nem tizenvalahányan, ha-
nem félszázan tolongtak a diák ob-n
egy-egy súlycsoportban. Mindez per-
sze nem von le semmit a mûhelymun-
ka értékébõl, amit a megszûnés veszé-
lye után hiteles sportemberek a gye-
rekükért cselekvõen lelkesedni tudó
szülõk segítségével produkáltak.

Az idei diák bajnokság legeredmé-
nyesebb egyesülete – Miskolcot, Deb-
recent, Budapestet, és a dzsúdó-felleg-
vár Paksot és Baját is megelõzve – a
Gemenc Judo Klub volt! Ez volt ám
hab a tortán.

Mátics András (narancs öv) meglepetésre gyõzött a 35 kg-ban
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Borajánló: Tringa Pince
Kékfrankos 2006
Sötétbíbor vörös szín, gyümölcsökkel ke-
vert ibolyaillat jellemzi. Ízében harmonikus,
nem tolakodó savak, kevés fa bogyós gyü-
mölcsök kíséretében. Közepesnél na-
gyobb testû bor, a borjú és a libamáj mel-
lett a gombamártással is megállja a helyét.
Fogyasztása 13-16 °C-on ajánlott.

EGYPERCES KRIMI

HOZZÁVALÓK:

• 4 darab borjúborda
• 25 dekagramm libamáj
• 40 dekagramm zsír
• 2 tojás
• 15 dekagramm 

zsemlemorzsa
• 5 dekagramm liszt
• só, bors
• 1 kis fej hagyma

ELKÉSZÍTÉS

Egy libamájat sóval, borssal
hintünk, egy lábasba tesszük,
kis fej hagymát adunk mellé, egy
kanál zsírt teszünk rá, és beföd-
ve, a sütõben megsütjük. Utána
a zsírral együtt hidegre állítjuk. 

A bordákat éles késsel egé-
szen a csontig bevágjuk, és
mindegyikbe egy szelet hideg li-
bamájat teszünk. Elõzõleg a húst
egy kissé kiklopfoljuk. A megtöl-
tött bordák széleit összeilleszt-
jük, és azután a húsverõvel kö-
rülveregetjük, hogy a libamáj-
szeletek teljesen be legyenek
zárva. Ezután a bordákat meg-
sózzuk, gyengén lisztezzük, to-
jásban és finom zsemlemorzsá-
ban meghempergetjük. 

Serpenyõben zsírt melegí-
tünk, a forró zsírba rakjuk a bor-
dákat, és mindkét oldalán arany-
sárgára kisütjük. Ízlés szerint ad-
hatunk hozzá barna gombás-
mártást is.

Borjúborda libamájjal töltve

A BORAJÁNLÓ
az e'szencia Bortéka 

és Teashop 
Szekszárd, Garay tér 16.,

e-mail:
borteka@freemail.hu

telefon/fax:
74/311-656)

támogatásával 
készült.

nA Sportélmény Alapítvány és a Tol-
na Megyei Atlétikai Szövetség új ver-
senysorozatot hív életre. Idén õsszel
megrendezik a Baron von Twickel
mezeifutó-versenysorozatot.

A sorozat három versenybõl áll, a
szervezõk érdekes helyszíneket vá-
lasztottak. Október 21-én Hõgyé-
szen, a kastély parkjában kezdõdik a
nagydíj. Ezen a kedd délutánon te-
repakadályokkal is nehezítik a pá-
lyát. A második viadalnak novem-
ber 9-én az õcsényi repülõtér ad ott-
hont, régi mezeifutó-bajnokságok
hagyományát életre keltve. A befeje-
zõ versenynek a szekszárdi városi
sportpálya ad otthont, amely vala-
mikor a megyeszékhely atlétáinak
bölcsõje volt. 

Mindhárom versenyen az elsõ
tíz helyezett – kategóriánként és
nemenként – pontokat kap 10-tõl
1-ig. A szekszárdi döntõ végén –
kategóriánként és nemenként –
az elsõ három, legtöbb pontot
szerzõ versenyzõ értékes jutalma-
kat vehet át. A versenysorozat cél-
ja, hogy sportélményt nyújtson
minden résztvevõnek és a „holt-
szezonban” is az atlétikára irányít-
sa a figyelmet.

A szervezõk elõreláthatólag bu-
szokat indítanak Hõgyészre. Ezzel
és a versennyel kapcsolatos minden
információról folyamatosan olvas-
hatnak a www.sportelmeny.hu
internetes oldalon.

Mezeifutó-nagydíj
elsõ alkalommal

a megyében

A szökdösõket a rendõrség „taxiztatja”
n Most – szokásunktól eltérõen –
olyan történetet adunk közre, amiben
olvasóink annyiban segíthetnek, ha
egy-egy intézetbõl megszökött fiatalt
fölismerik közzétett fotója alapján, ér-
tesítik a rendõrséget.

Dr. Buda Bernadett százados, a
Szekszárdi Rendõrkapitányság bûn-
megelõzési és kommunikációs refe-
rense arról beszélt, hogy egyre gyak-
rabban szöknek el gyermekotthonok-
ból, illetve nevelõ- vagy örökbefogadó
szüleiktõl a fiatalok. Sokan már-már
notórius szökdösõkké váltak. Hogy
miért? Erre igaziból csak õk tudnának
válaszolni. A rendõrség tapasztalata
az, hogy a lelépések sorának oka a
rossz társaság, amibe középiskolába
kerülve keverednek. „Kiszállni” azon-
ban nem akarnak, védik vélt önállósá-
gukat. Ennek okán a szökdösõk egyre
befolyásolhatóbbá válnak, s az ördögi
körbõl nem tudnak, vagy nem is akar-
nak kilépni.

A százados szerint a „vagány csapat”
hatására még a bûncselekmények el-
követésétõl sem rettennek vissza a
szökdösõk. Viszont haza-haza oson-
nak, és pár ezer, sõt pár millió forintot
– ilyenre is volt példa a közelmúltban
– nyúlnak le, amit új barátaikkal italra,
cigarettára és mindenféle „földi jóra”
költenek. Ha a hozzátartozók nyakon
csípik a kis zsiványokat, bosszút áll-
nak: az éj leple alatt savval öntik le
(volt) szeretteik autóját, kitörik az ab-
lakokat stb. Az egyik balhé követi a
másikat, végül rács mögé kerülnek.

De addig? A bejelentést követõen a
rendõrség keresi az „eltûnteket”,
majd visszataxiztatja õket – volt, akit
nyolcszor-tízszer – nevelõikhez, vagy
az otthonba. A szakember szerint a
rendszer megváltoztatását kellene
fontolóra venni, hogy a szökdösõk –
akik bûncselekmény áldozataivá is
válhatnak – egy idõre akár zárt ott-
honba kerüljenek.  - hm -
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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 15-TÕL a Mûvész presz-
szóban: Imre Péter szobrászmûvész
kiállítása látható.

OKTÓBER 16-ÁN, csütörtökön 17-
19 óra

Senior táncklub.
Táncmester: Gaál László.
Belépõdíj : 300 Ft 

OKTÓBER 17-ÉN, pénteken 18 óra-
kor a Táncteremben

Búcsút int az õsz a nyárnak címmel
magyarnóta estet tartanak. Közremû-
ködnek: Badacsonyi Mihály, Meny-
hárt Éva, Németh Pál, valamint a bará-
ti kör kórusa.

Szólisták: Baksai Ferenc, Barkóczi
Erzsébet, Fritz Anna, dr. Imreh Csa-
nád, Iincze Zoltán, Jakab Lászlóné,
Joó Antalné, Kálóczi István, Lemle
Mária, Ódor Vera, Péterbencze István,
Sándor László, Szabó Tamás, Székely
Klára, Végh Imre.

Kísér: Kovács János és zenekara
Jegyek válthatók 800 Ft -os áron a

Mûvelõdési Ház színházi jegypénztá-
rában, október 6-tól hétköznap 14-18
óráig.

OKTÓBER 27-ÉN, hétfõn 18.00 óra-
kor

Léleképítõ: dr. Bagdy Emõke pszi-
chológus elõadása a Mûvelõdési Ház
színháztermében. A belépés díjtalan.

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 2008. november 4-
ig, vasárnap és hétfõ kivételével na-
ponta 9-17 óráig

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

OKTÓBER 14-ÉN, kedden, 9.30 és
10.45 óra

A Holló együttes 25 éves jubileumi
koncertje VÁNDORMUZSIKUSOK
címmel.

Jelmezes gyermekkoncert 4-12
éves korig. Felcsendülnek a világ leg-
szebb gyermekdalai, magyar költõk
énekelt versei, és népdalok.

Belépõjegy: 400 Ft.

OKTÓBER 17-ÉN, pénteken, 18.00
óra

Mindörökké Bach – Varnus Xavér
orgonahangversenye

Közremûködik: Tomkins Ének-
együttes. Vezényel: Dobra János

Jegyek 2900 Ft-os áron megvásárol-
hatók az Alexandra Könyvesbol-
tokban (Szekszárd, Garay tér 10. és
Kölcsey ltp. 2.)

OKTÓBER 21-ÉN, kedden 19.30 óra
Filharmónia Dél-dunántúli Kht.

Szekszárdi Zenekari bérlet I. elõadása
Pannon Filharmonikusok (Pécs),

Nemzeti Énekkar. Vezényel: Hamar
Zsolt, karigazgató: Antal Mátyás

Közremûködik: Váradi Marianna
(szoprán), Wiedemann Bernadett
(mezzoszoprán), Fekete Attila (te-
nor), Cser Krisztián (basszus).

Mûsor: Verdi: Requiem.
Helyszín: Paks, Mûvelõdési Köz-

pont. Tájékoztatjuk vendégeinket,
hogy a koncertre október 21-én, 18
órakor a Gemenc parkolóból induló,
majd ugyanoda visszaérkezõ autó-
busz ingyen igénybe vehetõ.

Bérletek és jegyek: a Mûvészetek
Házában (Szent István tér 28. ) váltha-
tók.

Bérlet ára: 4000 Ft, szólójegy ára:
1500 Ft.

OKTÓBER 28-ÁN, kedden. 19 órakor

Szent Erzsébet Caritas – Jótékony-
sági hangverseny

NOVEMBER 4-ÉN, kedden, 19 óra-
kor

Liszt-emlékest 
Belépõjegy: 1000 Ft, zenebarát bér-

lettel: 500 Ft.

Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy
megkezdtük a Zenebarát bérletek
árusítását, melyet munkanapokon 8 -
16 óráig vásárolhatnak meg a Mûvé-
szetek 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
9-15-ig
17.30, 20.00 Star Wars: A klónok há-

borúja – amerikai animációs film
16-22-ig
17.30, 20.00 Trópusi vihar – szink-

ronizált amerikai vígjáték 

KISTEREM
2-15-ig
19.00 A nyomozó – magyar játék-

film 
9-15-ig
17.00 Mrs. Ratcliffe forradalma –

feliratos angol vígjáték
16-22-ig
17.00 Az ígéret szép szó – feliratos

szerb film
19.00 Para – magyar vígjáték
19.00 A nyomozó – magyar játék-

film

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Városi emlékünnep

Az 1956-os forradalom 52. évfor-
dulója alkalmából 2008. október
23-án (csütörtökön).
ÜNNEPI PROGRAM:
13.00 A POFOSZ Tolna Megyei
Szervezetének rendezvénye a Pol-
gármesteri Hivatal dísztermében
14.00 Az 1956-os emléktábla ko-
szorúzása a Polgármesteri Hivatal
aulájában
14.30 A Szekszárdi Kamarazene-
kar ünnepi hangversenye a belvá-
rosi Római Katolikus templomban.
Mûvészeti vezetõ: Földesi Lajos.
15.30 Térzene a Szent István téren
az Alisca Brass Band elõadásá-
ban. Karnagy: Kovács Zsolt.
16.00 Ünnepi mûsor és koszorú-
zás a Szent István téren, '56-os
emlékmûnél,
díszõrség bevonulása a történelmi
zászlókkal
- himnusz
- köszöntõt mond: Horváth István,
Szekszárd polgármestere

- ünnepi szónok: dr. Pálos Miklós,
a megyei közgyûlés alelnöke

- irodalmi mûsor a Garay János
Gimnázium tanulóinak elõadásá-
ban (mûvészeti vezetõ: Báló Mari-
ann)

- egyházak ünnepi áldása
- koszorúzás, gyertyagyújtás
- szózat
Rendezõk: POFOSZ megyei szer-
vezete, Szekszárd MJV önkor-
mányzata, Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza

Előzetes
November 15-16., Szekszárdi Néptáncfesztivál
November 18., 19 órakor a Hegedûs bérlet I. elõadása
Molnár Ferenc: Az Üvegcipõ - vígjáték, a gyõri Forrás színház elõadása
November 19., 19 órakor a Sárdy bérlet I. elõadása
Lehár: A mosoly országa - nagyoperett. Jegy: 2000 Ft
November 26., 19 órakor a Garay bérlet I. elõadása.
Ingmar Bergman: Jelenetek egy házasságból. Jegy: 2500 Ft

A családi élet harmóniája, sok tényezõ
függvénye. A „családi tûzhely” az egyik
lényeges összetartó erõ. A Mentálhigi-
énés Mûhely novemberben „Fõzzünk
egészségesen, együnk finomat!” cím-
mel fõzõtanfolyamot szervez, amelyen
megtanulható, hogyan lehet rövid idõ
alatt kevés pénzbõl finom, laktató étel-
lel megörvendeztetni szeretteinket.

Kezdõ és leendõ háziasszonyoknak
ajánljuk, de várjuk kortól, nemtõl füg-
getlenül mindazok jelentkezését, aki-
ket érdekel a fõzés. A résztvevõk elsa-
játíthatják a fõzés alapismereteit, for-
télyait, a háztartásvezetés csínját-bín-

ját, a takarékos vásárlás és az egészsé-
ges táplálkozás módját.

A tanfolyam 20 órás, november ele-
jén kezdõdik, a heti idõbeosztást a
résztvevõk közös megegyezése alap-
ján alakítjuk ki. Helyszín: a Garay álta-
lános iskola tankonyhája (Zrínyi u.
78.). A foglalkozást vezeti: Farkas Er-
zsi néni szaktanár. Részvételi díj: 
10 000 Ft/fõ. A résztvevõi létszám
korlátozott, legfeljebb 10 fõ/csoport.

Jelentkezés és további információ:
Mentálhigiénés Mûhely (Szent István
tér 10.). Tel.: 511-721, vagy 511-722, 
e-mail: mental@mental.hu.

Segítség családoknak, kezdõ háziasszonyoknak 1%-os hirdetések
Az Otthon Alapítvány (Szekszárd,
Mérey u. 33-37., adószám: 18852761-1-
17) az SZJA 1%-ából felajánlott 292 264
forintot az otthon lakóinak, az idõsek
klubjai és a Fogyatékosok Nappali In-
tézményében gondozottak balaton-
lellei üdültetésének finanszírozására
fordította. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni támogatóink segítségét!

***
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik a 2006. évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-ával, 114 561 forinttal támo-
gatták a Szekszárd Város Úszó-
sportjáért Alapítványt. A támoga-

tásból 40 ezer forintot a Sipos Márton-
úszóverseny díjazására fordítottunk, a
fennmaradó összeget tartalékoltuk.

***
A Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesülete (Szekszárd, Hu-
nyadi u. 4., adószám: 18864858-1-17)
köszöni mindazoknak, akik a 2006. évi
SZJA 1%-ával támogatták az egyesület
mûködését. A befolyt 397 287 forintot
segédeszköz vásárlására, tanulmányi
támogatásra, dombori gyermek és ifjú-
sági táborozásra, bel- és külföldi kirán-
dulások költségének kiegészítésére,
rendezvények költségeire és tárgyi esz-
közvásárlásra fordították. Az SZJA 1%-
ból tartalékot nem képeztek.
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KÖZLEMÉNYEK

VÁLTÁS A KONYHÁN.

A Tolna Megyei Önkormányzat
GAMESZ értesíti a lakosságot, hogy
az étkeztetést és a konyha mûködte-
tését – a személyzettel együtt – no-
vember 1-jétõl a Szekszárdi Diákét-
keztetési Kft. veszi át. Kérik vendége-
iket, hogy a megváltott ebédjegyeket
október 31-ig használják fel. Ezt köve-
tõen a konyha csak a kft.-nél vásárolt
ebédjegyet fogadja el, a régi jegyek
visszavásárlására nincs lehetõség. A
változásokkal kapcsolatos tudniva-
lókról a konyhán (74/505-654), illet-
ve a GAMESZ irodán (74/505-650)
adnak tájékoztatást.

AZ ÉLET DOLGAI 2.

Folytatódik a Mentálhigiénés Mû-
hely „Az élet dolgai…” c. elõadássoro-
zata. 2008. október 15-én 17 órakor
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház „Po-
lip” termében dr. Dömösi Örs orvos
„Pszichiátriai zavarok és betegségek
a mindennapokban” címû elõadását
hallgathatják meg az érdeklõdõk, ezt
követõen lehetõsége lesz a témával
kapcsolatos gondolatok, kérdések
megbeszélésére. A szervezõk min-
den kedves érdeklõdõt szeretettel
várnak.

ELÕADÁS ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁSRÓL.

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyug-
díjas Alapszervezete és a Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsé-
ge felkérésére dr. Kostyál Artúr men-
tõorvos tart elõadást az idõskori bal-
esetek, betegségek és azok elsõse-
gélynyújtásai témakörben október
13-án, hétfõn 9 órakor a Vöröske-
reszt székházában (Dózsa Gy. u. 1.).

ALMA-ÁTVÉTEL.

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyug-
díjas Alapszervezete és a Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsé-
ge által meghirdetett alma megrende-
lések szállításának idõpontja: októ-
ber 17. (péntek) 7-10 óráig. A meg-
rendelt alma átvehetõ a Hunyadi u. 4.
szám melletti parkolóban.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Október 22. (szerda) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Október 28. (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

Október 29. (szerda) 16-18 óráig

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

V. sz. választókerület

Október 28. (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

Október 7 (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Szeptember 8. (hétfő) 17-18 óráig

Szeptember 22. (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
OKTÓBERI FOGADÓÓRÁJA

A Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány szervezésében október 15-
én, szerdán a Polgármesteri Hivatal
(Béla király tér 8.) I. emeleti házasság-
kötõ termében kerül sor a Magyar Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) In-
novációs Képzési Programjára, amely
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium támogatásával valósul meg.

Program: 9.00-11.00: Innováció a
gyakorlatban

11.00-13.00: Innováció és jog - gya-
korlati jogi tanácsok innovátoroknak

13.00-13.30: Büféebéd
13.30-16.30: Innováció-menedzs-

ment a gyakorlatban, aktuális pályáza-
ti kiírások

A részvétel ingyenes.
Elõzetes jelentkezés a 74/312-333-

as telefonon, vagy elektronikus levél-
ben az info@tmvallkozp.hu e-mail cí-
men.

Innovációs képzési program
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