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Kedves férfitársaim. Valljuk be õszin-
tén: a hétköznapok rohanásában bi-
zony gyakran érezzük természetesnek,
hogy Õk, a hölgyek támaszként mel-
lettünk állnak, hogy esténként vacsorá-
val várnak, vagy vizes borogatást rak-
nak forró homlokunkra.

Álljunk meg egy pillanatra, és le-
gyünk hálásak mindezért! S ne csak a
párunknak, de édesanyánknak, nagy-
mamánknak, gyermekünknek, hölgy
munkatársainknak is, amiért moso-
lyukkal nap mint nap elûzik a gondot
a fejünk fölül.

Álljunk meg egy pillanatra! E hét
vasárnapja például kitûnõ alkalmat kí-
nál erre. S az sem bûn, ha csak a virág-
üzlet kirakatában lógó táblára pillant-
va szembesülünk a ténnyel: március
8., Nemzetközi Nõnap.

Sohasem késõ...

Köszöntjük a hölgyeket
Nemzetközi Nõnapon (is) gondoljunk a gyengébb nemre

Kedves hagyomány: Horváth István virággal köszöntötte a városi intézmények hölgy vezetõit

Készüljünk
lobogókkal

március 15-re!
Szekszárd polgármestere, Horváth Ist-
ván arra kéri a városlakókat, hogy már-
cius 15-én, a forradalom és szabadság-
harc ünnepén – aki teheti – díszítse
nemzeti zászlóval családi, vagy társas-
háza homlokzatát. A városi ünnep –
melyre több száz embert várnak a Bé-
la király térre – és a hozzá kapcsolódó
rendezvények programjairól lapunk
2. oldalán olvashatnak.

Helyi autóbusz-
menetrendi
tájékoztató

A 2008 augusztusában bevezetett új
helyi járatú autóbusz-menetrend kap-
csán érkeztek pozitív és negatív ész-
revételek egyaránt a hivatalba és a Ge-
menc Volánhoz. Ezek és a közben fel-
merült igények figyelembevételével
a szakemberek módosítottak a me-
netrenden, amelyet lakossági fóru-
mon is bemutattak a szekszárdiak-
nak. Az új menetrend március 15-tõl
érvényes, a tájékoztatót kivehetõ mel-
léklet formájában megtalálják lapunk
középsõ oldalain, de a város honlap-
ján is olvasható lesz. A menetrendfü-
zet az ismert helyeken vásárolható.
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,,Õrzõk, vigyázzatok a strázsán...”
Húszéves évfordulót ünnepelt a POFOSZ Tolna megyei szervezete

Az elmúlt szombaton megalaku-
lása 20. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepséget a POFOSZ
Tolna megyei szervezete, melyen
emlékezések mellett díjak átadá-
sára is sor került.

Gyimóthy Levente

A Politikai Foglyok Országos Szövetsé-
ge 1989. február 23-án – még állampár-
ti közegben, egy frissen hozott tör-
vénynek köszönhetõen – került az
újonnan alakult társadalmi szervezetek
besorolása alá. Az eltelt idõszak alatt
mindent meg is tett annak érdekében,
hogy kellõ tisztelet övezze, s hogy hang-
ját minél több fórumon hallassa. Me-
gyei tagjaik – Töttõs Pál elnökletével –
összetartó közösséget alkotnak azóta
is. Emlékeznek, s ahogy erejük, szerve-
zõkészségük engedi, tovább is adják
egy korszak embertelen emlékeit, me-
lyet a XX. századi Európa árnyékos ol-
dalán egy sötét elnyomó gépezet, a
kommunizmus igája alatt megszenved-
tek, átéltek, s õk, a szerencsésebbek túl-
éltek. Ennek tudatában is üzeni mottó-
ként ez a már koros, de lélekben még
mindig teljes erõvel küzdõ, sok szenve-
désen átment, meghurcolt politikai fog-
lyok elsõ szervezeti elnöke, Fónay Jenõ
tagadhatatlanul fontos figyelmezteté-
sét. Azt, amit a jelen fiatalságának kelle-
ne igazán kimondania: „csak velük
emelkedhetünk fel újra!”.

A városháza dísztermében megtar-
tott ünnepségen Szekszárd alpolgár-
mestere, Ács Rezsõ hangsúlyozta: fel-
emelõ, szomorú is egyben ez az év-
forduló. Felemelõ, hiszen, immáron
második évtizede, nyíltan és szaba-
don emlékezhetnek az átélt borzal-
makra. Ugyanakkor szomorú, mivel a
jelenlegi miniszterelnök és kormá-

nya tagjai elbújva az emberek elõl,
kordonok mögött emlékeznek a ma-
guk módján. Az alpolgármester hoz-
zátette: sajnálatos, hogy sokan nem
érhették meg a felszabadulás érzését,
az úgynevezett rendszerváltás elõtt
elhunytak. Mint mondta, saját kor-
osztálya szerencsére sokáig nem él-
hette át, milyenek is voltak a forrada-
lom utáni megtorlások. A 2006. októ-
ber 23-ai események kapcsán azon-
ban már az ifjabb generáció is kény-
telen volt saját bõrén tapasztalni,
hogy lövetnek bele ok nélkül békés
tüntetõkbe… „A valódi rendszerváltás
még mindig várat magára!” ª fogal-
mazott Ács Rezsõ. Látszik ez abból is,
hogy Szekszárdon az új városvezetés
folyamatosan kap névtelen fenyegetõ
leveleket láthatatlan ellenfelektõl.
„Szeretnénk az Önök példájából is
erõt meríteni, hogy ezeket a dolgokat
elviseljük, hiszen léteznek olyan be-
lülrõl fakadó értékek, melyeket nem
lehet tõlünk elvenni. Kívánom, hogy

még hosszú évekig maradjon meg fi-
atalos lendületük, s hogy hamarosan
országos szinten is ilyen felemelõen
szép évfordulót rendezhessünk
együtt!” – zárta ünnepi beszédét
Szekszárd alpolgármestere.

Dr. Deák Gábor elnökségi tag a dik-
tatúra szenvedõinek alanyi és erkölcsi
kárpótlásáról beszélt. Megjegyezte,
hogy fontos lenne nem összemosni a
nácizmus és a kommunizmus áldoza-
tainak kárpótlását. Felidézte a rend-
szerváltás POFOSZ-szal kapcsolatos
eseményeit, így az 1989-ben – az anti-
kommunista szervezkedésnek kö-
szönhetõen –, országosan elõször
megyénkben megalakult ellenzéki
kerekasztalt, az akkor felállított kopja-
fát, s a több ezres októberi tömeget,
mely a Béla király téren ünnepelte az
új polgári demokráciát. Deák Gábor
kiemelte: taglétszámuk 1989-ben még
127 fõ volt, 1991 után viszont már kö-
zel 1000 fõre duzzadt. Az akkori, s az-
óta elhunyt megyei elnök, Székely-

hidi Géza – helyesen – a politika felé
akarta terelni szervezetük mûködé-
sét, ennek volt köszönhetõ többek
között, hogy a megyei önkormányzat
jelenlegi alelnöke, dr. Pálos Miklós
1994-ben bejuthatott a parlamentbe.
Dr. Pálos Miklós feltette a kérdést: „va-
jon felhõtlenül ünnepelhetünk-e, s va-
jon ezt akartuk-e, ami most zajlik
megannyi kivégzett és bebörtönzött
társunk sorsa után?” Hozzátette: a
kommunizmus ámokfutása alatt több
mint 90 millió embert végeztek ki, s
pont olyan ellenõrzés nélküli hatalom
jött létre, mint manapság, mikor 1000
milliárdok tûnnek el a semmibe!

„A jelenlegi kormány minimum
egy évszázadra eladósította Magyaror-
szágot, miközben senki nem kéri
õket számon!” – bírálta az alelnök
Gyur-csány-kormányt. Úgy véli, an-
nak a miniszterelnöknek, aki az éj lep-
le alatt fantomként koszorúzza meg a
saját körei által kreált '56-os emlékmû-
vet, s akinek az apósa, Apró Antal Ká-
dárral „sorozatban gyilkolta” a szabad-
ságharcosokat, nincs helye a közélet-
ben. Dr. Pálos a megjelent fiatalokhoz,
s rajtuk keresztül a mai ifjúsághoz is
szólt, buzdítva õket, foglalkozzanak az
'56-osok és a kommunizmus magyar
áldozatainak témájával. Befejezésül
Ady Endre Intés az õrzõkhöz címû
versének záró soraival búcsúzott a
még élõ megjelent társaktól: „s akik
még vagytok, õrzõn, árván, Õrzõk: vi-
gyázzatok a strázsán!”.

A jubileum alkalmából kitüntetést
vehetett át Bencze Sándor, Vitéz Tú-
rós István nyugalmazott ötvenhatos
honvéd õrnagy, Varga János, dr. Deák
Gábor elnökségi tag, Bornemissza Fe-
renc, Rendás Tamás, valamint Töttös
Pál, a POFOSZ Tolna megyei szerveze-
tének elnöke.

Pálos Miklós (balról), a megyei közgyûlés alelnöke, Ács Rezsõ
alpolgármester, dr Deák Gábor és Töttõs Pál a megemlékezésen

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
városi ünnepi megemlékezése március 15-
én, vasárnap, 10 órakor kezdődik a Béla ki-
rály téren.

Program:
10.00 óra: Ünnepi beszédet mond: Horváth Ist-

ván, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere
Az ünnepi mûsort elõadják: a Szent József Iskola-

központ tanulói (felkészítõk: Vadóc Eszter, Szabóné
V. Ildikó, Köpenczeiné T. Lilla). A mûsorban közre-
mûködik a Muslinca Férfikar Lányi Péter karnagy
vezényletével

Koszorúzás
Az ünnepi megemlékezésben közremûködik: az

Alisca Brass Band fúvószenekar és a 608. sz. Schola
Caritatis cserkészcsapat. 

Az ünnepség után a Honismereti Egyesület és
tisztelgõk virágot helyeznek el az alsóvárosi és az új-

városi temetõben a szekszárdi '48-asok, Garay Antal
és Hollós Alajos sírjánál.

Az ifjúság esti mûsora
18.00 óra: Zenés, táncos toborzó a Babits Mihály

Mûvelõdési Ház elõtt
18.20 óra: A szekszárdi ifjúság esti mûsora a már-

ványteremben
Közremûködnek: I. Béla Gimnázium és a Garay

János Gimnázium diákjai, Bartina Néptánc Egyesü-
let Ifjúsági Csoportja, Csurgó Zenekar, Art Contact
Mozgásszínház. Rendezõ: Sárvári János.

Felhívás koszorúzásra!
Kérjük azon intézmények és szervezetek képvi-

selõit, akik a március 15-i ünnepségen az 1848-as
emlékmûnél (Béla király tér) koszorút szeretnének
elhelyezni, koszorúzási szándékukat március 13-án
12.00 óráig szíveskedjenek jelezni a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza Információs
Szolgálatánál (Szent István tér 10., Tel.: 529-610).

A koszorúkat kérjük közvetlenül a Béla király tér-
re szállítani az ünnepség elõtt.

Március 15.: városi ünnep a Béla király téren
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Mint arról korábban már beszá-
moltunk, a téli menetrend élet-
belépésével, 2008. december
14-től megszűnt a közvetlen vas-
úti összekötetés a Baja-
Szekszárd-Budapest vonalon. 

Réger Balázs

Mind az utasok, mind a vonalszaka-
szon érintett települések polgármes-
terei nagy felháborodással fogadták
a változtatásokat. A Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség nevében Potápi Ár-
pád János, dr. Braun Márton, Hor-
váth István és Tóth Ferenc Tolna me-
gyei, illetve Zsigó Róbert bajai or-
szággyûlési képviselõ közös levélben
fordul az ügyben illetékes közlekedé-
si miniszterhez a probléma megol-
dása érdekében, amelyet az utasok
aláírásával is szeretnének alátámasz-
tani. Az aláírásgyûjtés elindulását
március 3-án, a szekszárdi vasútállo-

máson tartott sajtótájékoztatón je-
lentették be. 

Dr. Braun Márton, Horváth István
és Zsigó Róbert a Parlamentben több
alkalommal kérdés és interpelláció
formájában már felvetette a problé-
mát a közlekedési miniszternek, aki a
változtatást az ütemes menetrendre
való áttéréssel, illetve a Szekszárd-
Bátaszék közötti pályaszakasz rossz
állapotával indokolta. Ennek ellent-
mond, hogy tanítási idõben vasárna-
ponként közlekedik egy közvetlen
Intercity a fõváros és Baja között, kor-
szerû és kulturált motorvonatokkal.

A képviselõk a lakosság nevében
azt kérik a minisztertõl, hogy járjon
közbe annak érdekében, hogy a MÁV
Start Zrt. állítsa vissza a napi 2 pár
közvetlen járatot. Jelenleg csak átszál-
lással és sokszor több órás várakozás-
sal lehet eljutni a fõvárosba, illetve on-
nan a tolnai megyeszékhelyre és Bajá-
ra. Mint azt nevük mellõzését kérõ

vasutas dolgozóktól megtudtuk: nagy
igény lenne erre a közvetlen vonatra,
amit alátámaszt a vasárnapi Sugovica
IC népszerûsége. „Csak meg kell néz-
ni, hányan várakoznak vasárnap dél-
utánonként az állomáson, sokszor
már jegyeket sem tudunk aznap kiad-
ni rá, olyan sokan közlekednek vele” –
jegyezték meg.

Nem az utasok igényeinek és utazá-
si szokásainak figyelembevételével ál-
lították össze a jelenlegi menetrendet,
aminek megváltoztatásáért fogtak
össze a képviselõk.

„Most is kiderült, hogy a kormány
leírta a vidéki Magyarországot, nekik
véget ér az élet Budapest határainál.
Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül –
mondta Tóth Ferenc a sajtótájékozta-
tón, ahol a képviselõk is ellátták kéz-
jegyükkel a közvetlen vasúti közleke-
dés visszaállítását sürgetõ aláírásgyûj-
tõ ívet, melyet a szekszárdi Polgár-

mesteri Hivatalban, a Fidesz szekszár-
di választókerületi irodáján (Hunyadi
u. 4.), valamint az érintett települések
polgármesteri hivatalaiban írhatnak
alá az érdeklõdõk.

Az összegyûlt aláírásokat a közleke-
dési miniszternek címzett levélhez
fogják csatolni a képviselõk. Megol-
dás legkorábban a tavaszi menetrend
életbelépésével várható.

2009. március 8. 3
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Aláírásgyûjtéssel a vasútért
A közvetlen Baja-Szekszárd-Budapest járatok visszaállításáért emeltek szót parlamenti képviselõk

A pályaudvaron fiatalok is aláírták az ívet

A tavaly a Bartina utcában meg-
kezdett felújítási munkák folyta-
tásaként a Szekszárdi Víz- és
Csatornamű Kft. tavasszal a
Bezerédj utcában cseréli ki a víz-
és a szennyvízvezetéket.

I. I.

A témáról Märcz László hálózati üzem-
vezetõ és Kõvári Ildikó, a cég sajtósa
adott tájékoztatást a helyszínen, a Be-
zerédj utca és a Béla király tér sarkán.
A csõcseréket csak a március 15-i ün-
nepséget követõen, a hónap utolsó
hetében kezdik el, és Szent László-nap
elõtt, június 24-ig be is fejezik. A mint-
egy 360 méter hosszú öntöttvas ivó-
vízvezetéket és a rákötéseket is kor-
szerû mûanyag csövekre cserélik. A

fõvezeték jelentõsége, hogy ezen ke-
resztül jut ivóvízhez a Felsõváros la-
kosságának jelentõs része, így többek
között a Bartina, a Kisbödõ és a Reme-
te utca.

A szennyvízcsatorna állapotát ta-
valy ipari kamerákkal vizsgálták meg.
Megdöbbentõ látvány volt a szabályta-
lan rákötések száma és minõsége. A
kötéseknél benõttek a közel 80 éves,
kõbõl készült vezetékbe a fák gyöke-
rei, de hatalmas mértékû vízkövese-
dés is szûkíti a keresztmetszetet.
Mindez jelentõs visszaduzzasztást
okozhat. Az is kiderült, hogy sok be-
kötés akna nélkül, közvetlenül csatla-
kozik a fõvezetékre, s ez gyakori du-
gulást okoz.

Az új, 397 méter hosszú gerincve-
zetéken ezért valamennyi rákötés kü-

lön aknában történik majd. Figyelem-
be veszik a Bezerédj tömbbelsõ felújí-
tásához kapcsolódó plusz igényeket
is. A munkát a Béla térnél kezdik, s
szakaszonként, aknától aknáig végzik.
Ezek számát és hosszát a felbontást
követõen lehet meghatározni. Min-
den szakaszt azonnal helyreállítanak,
és csak utána kezdenek hozzá a követ-
kezõ részhez.

A felújítás ideje alatt az átmenõ for-
galom szünetel ugyan a Bezerédj ut-
cában, de behajtani és parkolni mind-
két irányban lehet. Hogy a közmû-re-
habilitáció összesen mennyibe kerül,
azt az üzemvezetõ még nem tudta
megmondani. A munkák párhuzamo-
san zajlanak, ezért a szennyvízcsator-
na cseréjét alvállalkozó bevonásával
tervezik elvégezni.

Júniusig tart a Bezerédj utcai csõcsere
A munkák alatt szünetel az átmenõ forgalom az utcában

VASÚTI KÖZLEKEDÉSI lehetõségek
munkanapokon a fõvárosba 2008.
december 14-tõl (a további járatok
1-1,5 órás várakozást jelentenének):

Baja 5.00        15.00
Szekszárd 5.55        15.55
Sárbogárdi átszállás
a pécsi IC-re 6.56        16.56
Bp. Keleti pu. 8.14         18.14

Az országgyûlési képviselõk a visszaállítás mellett érveltek
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Kurultaj képekben:
fotókiállítás

nyílt a Babitsban

Szamosvári Zsoltnak, a tavaly a Kun-
szentmiklós melletti Bösztörpusztán
megrendezett II. Magyar-Madjar Ku-
rultaj eseményeit megörökítõ fényké-
peibõl nyílt fotókiállítás a Babits már-
ványtermében. (Az elsõ kurultajra
2007-ben Kazahsztánban, Saga telepü-
lésen, a madjar törzsi terület központ-
jában került sor.)

A tárlatot megnyitó dr. Haag Éva al-
polgármester az összetartozás, az erõ
és a szabadság érzésének fontosságát
hangsúlyozta. Bíró András Zsolt, az
esemény egyik fõszervezõje kiemelte:
a kurultaj, azaz (eredeti értelmében)
törzsi gyûlés után nem lehet visszafor-
dítani az idõ kerekét, „ez az út”. Az ant-
ropológus rámutatott, hogy a legendá-
kat félredobni éppúgy nem szabad,
mint pusztán mítoszok alapján tudo-
mányt kreálni. Mint aláhúzta, a ma-
gyar gyermekekre elengedhetetlenül
nagy szükség van – nélkülük ugyanis
nincs jövõ.

A március 20-ig megtekinthetõ ki-
állítás megnyitóján közremûködött
Vesztergám Miklós, aki tárogatómu-
zsikájával „elmondta”: Szép vagy, gyö-
nyörû vagy, Magyarország!

A Léleképítő előadás-sorozat
márciusi alkalmán dr. Bíró And-
rás Zsolt, a Magyar Természettu-
dományi Múzeum Embertani Tá-
rának kutatója háromhetes ka-
zahsztáni expedíciójáról és az azt
követően elvégzett Y-kromoszó-
ma-elemzés tudományos eredmé-
nyeiről tartott beszámolót.

Kosztolányi Péter

A dr. Tóth Csaba Attila vendégeként
Szekszárdra érkezett dr. Bíró András
Zsolt antropológus, humánbiológus
kutatásuk következtetéseit levonva el-
mondta, hogy a Kazahsztánban (õ a
Kazakisztán megnevezést használja,
ám ennek, a kazahban meglévõ két-
féle “k” hang következtében, és lévén,
hogy ugyanazt a területet jelöli mind-
egyik név, csupán nyelvi: átírási jelen-
tõsége van – a szerzõ) élõ madjar törzs
genetikai vizsgálata és 40 népességgel
történt összehasonlító elemzése kimu-
tatta: a torgaji madjarok a magyaror-
szági magyarsághoz állnak genetikai

értelemben a leg-
közelebb. A Ka-
zahsztánban le-
vett DNS-minták-
ból kinyert Y-kro-
moszómák analí-
zisére az Igazság-
ügyi és Szakértõi
Kutató Intézetek

irányítása alatt mûködõ Budapesti Or-
vosszakértõi Intézet DNS-laboratóriu-
mában került sor.

Bíró rámutatott, hogy az anyai
szál DNS-anyagával nem keveredõ
Y-kromoszómák jellemzõi (pl. a mu-
tációs pontok) a gyermek esetében
szinte 100 százalékos egyezést mu-
tatnak az apa vonatkozó tulajdonsá-
gaival. Ezért választották a korábban
nem kutatott madjar törzs a magyar-
sággal való esetleges rokonságának
elemzéséhez ezt a genetikai mód-
szert, mint az egyéb tudományos
(antropológiai) vizsgálatok – így a
fej- és arcméret, illetve jellegzetes
morfológiai jegyek analízise – kiegé-
szítõjét.

A kutatás eredménye azt mutatja
hogy a torgaji madjar törzs genetikai
anyaga a vizsgált minták közül a ma-
gyarságéval, majd az oszétokéval, az
ukránokéval és a bolgárokéval mutat-
ja a legtöbb hasonlóságot, ami annak
mértékét figyelembe véve nem lehet
véletlen, ráadásul érdekes kérdések
merülnek fel az ukrán nép közelsége
folytán is. Röviden összefoglalva azt
mondhatjuk, hogy évezredekkel ez-
elõtt, valahol a mai Dél-Kazahsztán te-
rületén (tehát Irántól északra) a
madjarok és a magyarok genetikai kö-
zösséget alkottak.

Dr. Bíró András Zsolt a közeljövõ-
ben várhatóan magyar nyelven is
publikálja kutatása eredményeit,
amelynek összegzése egy nívós ten-
gerentúli szaklapban már korábbsn
megjelent.

Az American Journal of Physical
Anthropology hasábjain közölt abszt-
rakt angol nyelven elérhetõ a:
http://www3.interscience.wiley.co
m/journal/121660348/abstract
honlapon.

A madjarok közelében
Bíró András Zsolt beszámolója expedíciójáról a Léleképítõn

Bíró András Zsolt
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A minõségbõl nem engednek
A fogbeültetést népszerûsítõ filmes játékot indít a szekszárdi Halász Klinika

Unikumnak számít ma Magyaror-
szágon, ha egy egészségügyi
szolgáltatásra szakosodott, a
legmagasabb minőséget képvise-
lő vállalkozás nem Budapesten,
vagy valamely vidéki nagyváros-
ban fut be nemzetközileg is fi-
gyelemre méltó karriert. A szek-
szárdi Dr. Halász Fogpótlási és
Implantológiai Centrum ezen üdí-
tő kivételek egyike.

F. L.

Dr. Halász Zsolt a Kecskeméti Piarista
Gimnázium elvégzése után „cum
laude” eredménnyel szerzett diplomát
a Szegedi Orvostudományi Egyete-
men. A makói kórház rendelõintéze-
tében kezdett dolgozni, majd a fog- és
szájbetegségek szakvizsga lerakása
után 1993-ban kezdett magánpraxist
Szekszárdon. Implantációs, vagy fog-
beültetéses mûtéteket 1994 óta végez.
A klinikán másfél évtized alatt több
mint 4500 implantáció történt, és 17
ezer fogkoronát készítettek. Idehaza
élen jár a teljes fogatlanság implantáci-
ós rehabilitációjában és a fémmentes
kerámia fogpótlásban. Páciensei az
Egyesült Államoktól a Dél-Afrikai Köz-
társaságon keresztül Új-Zélandig 33 or-
szágból érkeznek a szekszárdi kliniká-
ra, amely hat darab, a legmodernebb
készülékkel felszerelt rendelõ mellett
fogtechnikai laborral is rendelkezik. Az
alkalmazott prémium minõségû rend-
szereknek köszönhetõen munkáikra
10 év garanciát vállalnak.

Hogy dr. Halász Zsolt miért Szek-
szárdon valósította meg álmait, és
nem egy nagyvárosban? A válasz talán
kézenfekvõ.

– Tanulmányaim során sosem me-
rült fel, hogy ne térjek vissza. Legelõ-
ször 1990-ben kaptam németországi
állásajánlatot stuttgarti ösztöndíjam
idején, de életterem kedves, baráti lég-
köre fontosabb volt. Persze bíztam
magamban: majd megteremtem itt a
magam, magunk „Amerikáját”. Klini-
kánk mára 13 fõs csapata számára
igyekszem biztosítani a színvonalas
munkahelyet, a jó légkört. Mert ezt ér-
zékelik a pácienseink is. Azon túl,
hogy csúcsminõségû fogpótlásokat
kapnak, jól érzik nálunk magukat, s
ez nagy dolog ahhoz képest, hogy mi-
ért vannak itt. Bárki bármilyen mun-
kát végezzen, ha szívét-lelkét beleadja,
és örömöt nyújt számára, sikerre van
ítélve. Én biztosan kissé lassabban ér-
tem el, mintha a fõvárosban dolgoz-
nék, de mára a klinika – ki merem je-
lenteni – Közép-Európában is párját
ritkítja.

Hogy ki és miért keresi fel a klini-
kát, teljesen változó – mondja dr. Ha-

lász Zsolt –, de munkáik jelentõs része
úgynevezett nagy szájrendezés, ami-
kor is teljesen fogatlan pácienseknek
készítenek rögzített implantációs fog-
pótlást. A fogbeültetés napján pedig
egybõl rögzített pótlással távoznak az
addig protézist viselõk.

Dr. Halász Zsolt bevallja, „letaglóz-
ták” a gazdasági- és pénzügyi világvál-
ságról szóló hírek. Napokig gondolko-
dott a „hogyan továbbról”.

– Nagy álmaim vannak, nem adom
fel õket. Nagyon fontos szempont,
hogy kitûnõ szakemberek, kedves
emberek a kollégáim, együtt jutot-
tunk idáig. Felelõsséggel tartozom
irántuk. Õk is belém vetették bizal-
mukat, amikor klinikámon helyez-

kedtek el. Mindannyiunkért választot-
tam az elõre menekülést. Úgy vélem,
minõségi szolgáltatásra mindig szük-
ség lesz, de csak a legmagasabb szín-
vonalon dolgozó klinikák maradhat-
nak életben, ezért a fejlesztés mellett
döntöttem – mondja a maximalizmu-
sáról is ismert doktor. – Márciustól
üzemel nálunk Közép-Európa legelsõ
GENDEX fogászati CT-je. A diagnosz-
tika csúcskészülékével három dimen-
zióban vizsgálhatunk. Akár tized mil-
liméteres apróságokat is pontosan tu-
dunk lokalizálni, így még precízebb
és tartósabb munkát végezhetünk.

Éppen ezen CT-felvételekre támasz-
kodik a fogpótlásban prémium minõ-
ségnek számító svéd NobelGuide
technológia, amely a páciens adatai
alapján készített ún. navigációs
sablonnal minden korábbinál
pontosabb beültetést tesz lehe-
tõvé. A várható élettartam így
akár 30-40 év is lehet.

A töméseket, szóló koronákat
helyettesítõ CEREC3 kerámia
betétek ma már meghaladják az
évtizedekig legtartósabbnak te-
kintett arany fogpótlások minõ-
ségét. Mivel a CEREC3 és
Procera technológiájú fogpót-
lások a klinika saját laborjában
készülnek, kedvezõbb áron kí-
nálják betegeik számára.

Dr. Halász Zsolt úgy véli, a leg-
jobb reklám maga az elégedett
páciens. Azon túl, hogy – reagál-
va a válságra – sok újítás lesz a
klinikán, e megváltozott környe-
zet teljesen új kommunikációs
stratégiákat kíván. Ezért egy fil-

mes játékot hirdet, amelynek kiírását
keretes írásunkban olvashatják. Az
internetes vetélkedést a rövidfilmes já-
tékok atyjával, Kindl Gáborral közö-
sen találta ki az innovatív ötleteirõl –
elég, ha csak a tavalyi társasház-terve-
zõ pályázatát említjük – is ismert or-
vos, aki szabadidejét a családjának és
hobbijainak, a kertészkedésnek, a ve-
terán autóknak és az építészetnek
szenteli. Dr. Halász Zsolt fontosnak
tartja a helyi értékek megmentését és
a hagyományok felkarolását egyaránt.

Dr. Halász Fogpótlási és
Implantológiai Centrum
Szekszárd, Munkácsy M. u. 43.
Tel./fax: 74/510-885, 510-886
www.magan-fogklinika.hu

Dr. Halász Zsolt

ALAPHELYZET: 

Magyarországon az embereknek átlagosan tíz eredeti fo-
guk van, tíz pedig pótolt, vagy nincsen. Fogászati mutatók
szerint a legtöbben csak akkor mennek fogorvoshoz, ha
már nagy a baj, ilyenkor azonban már nem lehet megmen-
teni a fogat.
A JÁTÉK CÉLJA:

A klinika és a fogászati implantológia népszerûsítése.
A JÁTÉK: 

Csinálj filmet!
Játssz és nyerj bruttó 500 000 Ft-ot!
TÉMA: Fogpótlást egy életre!
Készíts egy legfeljebb 1 perces rövidfilmet (vírusfilm), és
töltsd fel a YouTube-ra április 12-ig!
A kapott linket küldd el az info@halaszklinika.tv címre. 
A játék kiírója április 12. és május 12. között figyeli a letöl-
tések számát.
A gyõztes az, akinek filmjét a mért idõszakban a legtöb-
ben letöltik.
A film tartalmában legyen ötletes, humoros és méltó egy
vezetõ klinikához.
A játékban csak azok a filmek vehetnek részt, amelyek

a rövidfilmben, vagy a film végén elhelyezik a
www.halaszklinika.tv weboldalon található reklámtáblát,
illetve az alábbi szöveget.

1. Fogpótlást egy életre
HALÁSZ KLINIKA
www.fogpotlasklinika.hu  

2. No1 a fogbeültetésben
HALÁSZ KLINIKA

A JÁTÉK MENETE:

Kiírási, feltöltési fázis:
2009. március 12-április 12. 
Megtekintési fázis:
2009. április 12-május 12.
Eredményhirdetés:
2009. május 12. (péntek) 16 óra.
Élõ, online televíziós közvetítés

A JÁTÉK ALAPJÁT KÉPEZÕ WEBOLDAL:

www.halaszklinika.tv

A JÁTÉK LEBONYOLÍTÓJA: PIXELTV (www.pixeltv.hu)

„HALÁSZ KLINIKA” NETFILM-JÁTÉK

Márciustól üzemel a Halász klinikán a
csúcsminõségû GENDEX fogászati CT
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Bajai a tizenötezredik látogató
Már csak két hétig látható a Munkácsy kiállítás a Mûvészetek Házában 

A záráshoz közeledve egyre töb-
ben keresik fel a Munkácsy-kiál-
lítást a Művészetek Házában.
Pénteken már a 15 ezredik láto-
gatót köszöntötték.

F. L.

Alig több, mint három hét kellett hoz-
zá, hogy a 10 ezredik látogató után
újabb jubileumot ünnepeljenek a
„Munkácsy-képek Amerikából” címû
vándorkiállítás szekszárdi állomásán.
Pénteken Csillagné Szánttó Polixéna, a
közgyûlés Mûvelõdési és Oktatási Bi-
zottságának elnökasszonya és Baky Pé-
ter, a tárlatnak otthont adó Mûvészetek
Háza igazgatója köszöntette a 15 ezre-
dik látogatót.

Tóthné Fekete Mária Bajáról érke-
zett családjával, férjével és fiával,
hogy megtekintse a v. Pákh Imre mû-
gyûjtõ és a Magyar Nemzeti Galéria
festményeibõl, valamint a békéscsa-

bai Munkácsy Múzeum anyagából
összeállított kiállítást. A néhány hó-
napja nyugdíjas pedagógus elmond-

ta: nagyon szeretik a mûvészetet,
ezért minden alkalmat megragad-
nak, hogy gazdagítsák élményeiket,

és Szegedtõl Budapestig több helyen
is megfordultak már különbözõ tár-
latokon. Csillagné Szántó Polixéna
gratulált a szerencsés érkezéshez, és
egy értékes Munkácsy-albummal
ajándékozta meg a boldog-meglepett
vendéget.

Baky Péter a sajtó érdeklõdésére el-
mondta: egy különleges alkalommal
készülnek a jövõ péntekre – ami ép-
pen 13-ra esik – késõ esti tárlatveze-
tést tartanak 20 és 23 óra között. A lá-
togatók elõbb Lányi Péter zongorajá-
tékában gyönyörködhetnek – a mû-
vész Liszt Ferenc Munkácsynak aján-
lott darabját adja elõ –, majd a kiállítás
megtekintése után egy-egy pohár
borra látják vendégül a látogatókat.

A Munkácsy Mihály festményeibõl
és relikviáiból összeállított szekszárdi
tárlat már csak két hétig, március 22-ig
látogatható a Mûvészetek Házában. A
Munkácsy-képek Gyõrbe költöznek,
helyüket Székely-festmények veszik át.

Kellemes csalódást jelenthet az
olvasónak a Szekszárdon élő nyu-
galmazott állatorvos, dr. Kováts
Jenő, címzetes egyetemi tanár és
dr. Korzenszky Emőd, a Tolna Me-
gyei Állategészségügyi Állomás
igazgatójának közösen írt, most
megjelent könyve az állategész-
ségügyi igazgatásról.

V. H. M.

Nem száraz jogszabálygyûjteménnyel
találkozik a szakma és a történelem
iránt érdeklõdõ, ugyanis a paragrafu-
sok születésének és alkalmazásának ko-
moly történeti hátterét is alaposan
megvizsgálták a szerzõk. Mindezt élve-
zetes, olvasmányos, bárki számára ért-
hetõ stílusban vetették papírra.

A kötet mintegy 200 esztendõt ölel
fel, amibõl – a lassan 30 éve nyuga-
lomba vonult – Kováts professzor 170
évet dolgozott fel kétéves komoly ku-
tatómunka – megyei és egyetemi le-
véltárak, különbözõ könyvtárak –
eredményeként. Érthetõen a jóval fia-
talabb Korzenszky Emõdnek, a Tolna
Megyei Állategészségügyi Állomás
igazgatójának az utóbbi negyven esz-
tendõ „jutott”. A munka óriási volt, hi-
szen a téma szempontjából meglehe-
tõsen csekély irodalom állt rendelke-
zésre, úgy kellett felkutatni az adato-
kat.

Ismertetõjében dr. Karsai Ferenc
professzor is elismerõen szólt a
könyvrõl. Érthetõ, hogy a szakma na-

gyon várta az értékes, több szempont-
ból is hiánypótló kötetet, ami Karsai
szerint is jól szolgálja az állatorvosok
ismereteinek bõvítését, de érdekes ol-
vasmányként is meggyõzõdéssel
ajánlja. „A könyv továbbá nagy szolgá-
latot tesz, hogy a távolabbi és a közel-
múlt adatai, jelenségei, történései,

azok tárgyilagos feldolgozása alapján
forrásmunkául szolgáljon hivatásunk
magyarországi története kutatóinak a
jelenben és a jövõben…” 

Dr. Kováts Jenõ 11. kötete öt részre
tagolódik. Mária Terézia 1770-ben, az
egészségügyi szolgálatról kiadott ren-
deletével indul. A szerzõ kiemeli: a mo-

narchia idején Bécsben hozták a ren-
deleteket, idehaza pedig végre kellett
hajtani. A kiegyezéskor, 1867-ben az
egészségügyi szolgálattól különválasz-
tották az állategészségügyet, s létrejött
az önálló, független magyar állategész-
ségügyi szolgálat. A következõ fejezet
a századfordulón indul, azt a békeévek
és a háborús esztendõk követik 1932-
tõl 1945-ig. A II. világháborút követõ
„megtorpanás éveit” a felfelé ívelés
idõszaka váltja, végül pedig az 1967-tõl
a 2007-ig terjedõ megújulást hozó idõ-
szak zárja a kétszáz év történéseit
Korzenszky Emõd tollából.

Kováts professzorral beszélgeté-
sünk során ismét visszatértünk a mo-
narchiához, amivel bizonyos formá-
ban kapcsolatba hoztuk a 2004 utáni
éveket. Mármint azt, hogy az EU-hoz
történt csatlakozásunk óta Brüsszel-
ben születnek a paragrafusok, melyek
alkalmazása és végrehajtása nyilván-
valóan kötelezõ. Megkérdeztem, hogy
vajon e rendelkezéseket lehetne a he-
lyi – például a magyarországi – sajá-
tosságoknak megfelelõen alakítani?
Igen választ kaptam azzal a megjegy-
zéssel, hogy „de mi nem tesszük”.

A Székesfehérváron, az Alpha-Vet
Állatgyógyászati Kft. kiadásában és
az Albavet nyomdában napvilágot
látott könyv külön érdeme, hogy
idõrendben és név szerint felsorolja
az országban mûködõ állategészség-
ügyi állomások, illetve intézetek
igazgatóit, ahogyan a kutatóintézet
vezetõit is.

Egyedülálló, hiánypótló könyv
Kováts Jenõ és dr. Korzenszky Emõd közös munkája az állategészségügyi igazgatásról

Kováts Jenõ: kétéves kutatómunka gyümölcse a könyv
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Tóthné Fekete Máriát (jobbról) Csillagné Szántó Polixéna, a Mûve-
lõdési és Oktatási Bizottság elnökasszonya köszöntötte
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Hat település diákjai vetélkedtek
Hollós László-emlékév – Megyei Természetismereti versmondó verseny

Dr. Hollós László világhírű gom-
batudósunk születésének 150.
évfordulóját ünnepeljük. Az em-
lékév igazán színes programok-
kal várja az érdeklődőket: kicsi-
ket, nagyokat egyaránt. 

N. S.

A teljesség igénye nélkül, mintegy íze-
lítõül néhány tervezett esemény: be-
mutató szarvasgomba-keresõ kutyával
Sötétvölgyben, emléktúra a Taplósi
Holt Duna mentén, a Szarvasgomba Vi-
lágszövetség és az európai lovagren-
dek képviselõinek ünnepi ülése, kon-
ferenciák szûkebb pátriánk berkein
belül és a Magyar Tudományos Akadé-
mián, s végül, de nem utolsó sorban a
Megyei Természetismereti Versmon-
dó Verseny fonódott össze ez év elején
a tudós elõtti tisztelgéssel.

A fent nevezett megmérettetés im-
már évtizedes hagyományokra tekint

vissza. Idén Tamásiból, Dombóvárról,
Alsónánáról, Regölybõl, Tolnáról és a
megyeszékhely iskoláiból érkeztek di-
ákok összemérni tehetségüket és
együtt eltölteni egy szép, gazdagító
délutánt. Mint azt Egléné Fekete Zsu-
zsától és Kissné Hóner Magdolnától, a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház mun-
katársaitól megtudtuk, évrõl évre
egyre többen jelentkeznek, mert
megérinti a kicsiket a versmondás va-
rázsa: így ismerik mind jobban s élik
át a mûveket, tanulnak fellépni, bõví-
tik szókincsüket. Mindez a pedagógu-
sok áldozatos munkáját is mutatja,
akik szabadidejükben foglalkoznak a
gyerekekkel. Az eredményhirdetést
követõen a tanárok a szülõkkel karölt-
ve hallgatják figyelmesen a zsûri jó
szándékú tanácsait, azokat megfogad-
va készítik fel a fiatalokat mind haté-
konyabban. A hatvan fölötti nevezett-
bõl sajnos a téli megbetegedések mi-
att nem tudott mindenki megjelenni,

ám ennek ellenére is szép számmal
érkeztek versengeni, a felnõttek pe-
dig örömmel üdvözölték a visszatérõ
versenyzõket, akik január elsõ napjai-
tól, kézhez kapva a versenykiírást ké-
szültek a megmérettetésre iskolájuk-
ban és otthon. 

Négy korcsoportban folyt a nemes
küzdelem. Különösen találó versvá-
lasztásoknak lehettek tanúi a zsûritag-
ok idén. Nagy hangsúlyt kapott a szép
kiejtés, az életkornak és a kicsik sze-
mélyiségnek megfelelõ szöveg tolmá-
csolása. Móra Ferenc, Weöres Sándor,
Szabó Lõrinc, Gazdag Erzsi ugyanúgy
szerepelt a választott költõk listáján,
mint Kányádi Sándor, Babits Mihály,
Áprily Lajos, Kormos István, Nemes
Nagy Ágnes vagy Szép Ernõ. Mivel saj-
nálatosan kevés a megyei szintû lehe-
tõség a versmondásra, pedagógusok
és tanítványok egyaránt igyekeznek
élni az alkalommal, részesévé válni e
kollektív munkának, örömnek. Így ér-

keznek a megye távolibb területérõl
is versenyzõk felkészítõikkel együtt,
szüleik, s a hallgatóság támogató mo-
solyától bátorítva szavalni. 

A Szekszárdi Vasárnap szeretettel
gratulál valamennyi résztvevõnek!
HELYEZETTEK:

1-2. osztályosok: 1. Tóth Kármen,
Tamási, 2. Nagy József, Alsónána, 3.
Ferencz Attila, Szekszárd, 5. sz. Általá-
nos Iskola.

3-4. osztályosok: 1. Bagdány Szil-
via, Alsónána, 2. Jakab Dávid, Alsóná-
na, 3. Ill Patrícia, Alsónána.

5-6. osztályosok: 1. Kostyál Bog-
lárka, Tolna, 2. Matus Dorina, Szek-
szárd, Dienes Valéria Általános Iskola,
3. Kassai Dávid, Szekszárd, Comenius
Általános Iskola.

7-8. osztályosok: 1. Schott Anikó,
Dombóvár, 2. Kui Boglárka, Szek-
szárd, Comenius Általános Iskola, 3.
Kardos Zsolt, Szekszárd, Babits M. Ál-
talános Iskola.

Az I. Béla Gimnázium kistársal-
gójának egyik asztalát ültük kör-
be a Barcelonából nemrég haza-
érkezett remek csapattal. Leegy-
szerűsítve a figyelemreméltó tör-
ténetet: egy uniós pályázaton in-
dultak az iskola diákjai tanáraik
„vezényletével”, s nyertek bemu-
tatkozási lehetőséget.

V. Horváth Mária

Hat tanuló, Mikóczi Zsófia (12/D),
Szendei Lilla (10/B) és a 10/A osztályo-
sok, László Gabriella, Fodor Edina,
Fenyvesi Bence és Barbarics József vál-
lalta a kétéves elkötelezettséget, s az is-
kolai munka mellett – már eddig is –
sok idõt és energiát fordítottak a pro-
jekt témák kutatására, és az elõadások
megírására, megszerkesztésére. Aho-
gyan a bõ hat napos úton, most is ve-
lük tartott két felkészítõ tanáruk, Kuti
Andrea és Zsoldosné Obádovics Kata-
lin. (A harmadik pedagógus éppen egy
másik csoportot kísér.)

A szekszárdi team tagjainak – ha-
sonlóan a „Környezetvédelem, vala-
mint az egészséges életmód” projekt
témáiban dolgozó további nyolc or-
szág diákjainak – az elõadásukat nem
anyanyelvükön, hanem angolul kel-
lett megtartani. Mellette a filmet, illet-
ve a diákat is maguk készítették – tud-
tam meg a tanároktól, s azt is, hogy a
pályázatban egy lengyel kolleganõjük
vállalta a koordinátori feladatot.

– Engem a régió geotermikus ener-
giaforrásai érdekeltek. Bólyban, Kiste-
leken, illetve a Hotel Orchideában al-
kalmazott technológiát dolgoztam fel,
elsõsorban a hõ-vízzel való fûtési
módszerre fókuszálva – mondta Zsó-
fia.

– Az én elõadásom a Duna-Dráva
Nemzeti Park állat- és növényvilágát
taglalta, s természetesen a turizmus
volt a középpontban – folytatta Lilla,
akivel a négy 10/A osztályos régóta jó
kapcsolatban van, köszönhetõen az
angol óráknak. A „négyek” közösen
dolgoztak fel két témakört.

– Az egyik téma a hulladékfeldolgozás
volt. Megnéztük Pécsen a Biokomot.
Oda viszik, és ott válogatják a Dél-Du-
nántúlon szelektíven gyûjtött hulladé-

kot. Nagyon érdekes és módfelett hasz-
nos módszer – vette át a szót Bence.

– Itt, Szekszárdon a szennyvíztele-
pen jártunk, hogy ismerkedjünk a
tisztítás folyamatával – indított Jó-
zsef, amihez Gabriella hozzáfûzte: –
Úgy emlékszem, 2003-ban több száz-
millió forintos beruházás révén kor-
szerûsítették. – Azóta ki tudják vonni
belõle az ammóniát és a nitrátot –
szögezte le Edina.

– Több oka van, hogy részt veszünk
a pályázaton. Amellett, hogy bõvítjük
tudásunkat, remek nyelvgyakorlatot
is jelent – így Lilla.

– Mi nagyrészt szabadon tartottuk
az elõadásokat, csak néha pillantot-
tunk a papírunkra. A többiek viszont
általában felolvasták a leírtakat – kap-

csolódott Zsófia, majd Zsoldos tanár-
nõ emelte ki Lilla és Zsófi angol tudá-
sát.

– Elég sok szabadidõnk volt, így sok
mindennel megismerkedhettünk. A
harmadik, vagy negyedik napon két
lány idegenvezetést is vállalt: megmu-
tatták az olasz csapatnak Barcelonát.

– Tagadhatatlan, hogy felkészülé-
sünk során hajtott bennünket a várha-
tó spanyolországi út is – jegyezte meg
Bence õszintén. – Mi, fiúk igen jó
helyre, családokhoz kerültünk. A reg-
geli utáni induláskor még tízórait is
kaptunk – folytatta József. 

– Mi szállodában laktunk, amihez
reggeli is járt. Napközben gyorsétter-
mekben, büfékben étkeztünk – emlí-
tette Edina, s azt is, hogy ezek költsé-
gét a pályázati pénzbõl finanszíroz-
ták. – Bence és én most repültünk
elõször. Nagyon jó volt – említette
Gabriella az élményekben kutatva.

– Barcelonában minden résztvevõ
oklevelet és ajándékcsomagot kapott
– hozta szóba Edina, s máris szedték
elõ táskáikból az újrahasznosított
anyagból (!) készült „cuccokat”, példá-
ul a helyes kis színes tolltartókat… 

A következõ projekttalálkozót az I.
Béla Gimnázium rendezi március 27.
és április 2. között. Nyolc országból
35 diákot fogadnak. A két év leteltével
aztán, a záró találkozón – valószínûleg
Törökországban – a diákok szorgal-
mának bizonyítékaiból, vagyis mun-
káikból kiállítást rendeznek.

Angolul adtak elõ Barcelonában
Március végén az I. Béla Gimnáziumban tartják a következõ nemzetközi projekttalálkozót

Az I. Béla Gimnázium Barcelonában járt csapata
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Dr. Moser Tamással, a megyei
kórház ortopédiai osztályának ve-
zető főorvosával beszélgettünk e
viszonylag sűrűn diagnosztizált
kórképről, s arról, mivel tudjuk 
a panaszokat kezelni, ha már ki-
alakult a bokasüllyedés.

N. S.

– A lúdtalp lényege, hogy a láb statikai
szerkezete megbomlik, emiatt a boka
lejjebb kerül. Kisgyermekeknél és az
iskolás korosztálynál szûrések biztosít-
ják, hogy akiknél észlelték az elválto-
zást, azok szakorvoshoz kerüljenek le-
hetõleg minél hamarabb. Miért is oly
lényeges ez? Gyerekkorban, hat-hét-
éves korig a lábboltozat kialakulófél-
ben van. A járással, a növekedéssel fej-
lõdnek ki a megfelelõ boltozatok.

– Speciális lábtornával ekkor még
támogatható a megfelelõ lábbolto-
zat kialakulása, illetve a sarok-
csont befelé dõlését sarokékkel le-
het korrigálni... 

– A késõbbiekben diagnosztizált,
ráadásul fájdalommal, panasszal is járó
lúdtalpat kezelni kell, de meggyógyíta-
ni kevéssé lehetséges.
Lúdtalpassá válhatnak a
nõk a terhesség során,
de bárki, aki túlsúlyt
hordoz, serdülõknél
nemegyszer elõfordul a gyors nö-
vekedés „következményeként”. 

– Pontosan milyen tünetek észlel-
hetõek, milyen jellegû fájdalom
utal e deformitásra?

– Járáskor, hosszabb sétánál feszül
a lábszár, fáj a lábfej, a talp. A boka nyi-
lall, duzzadttá válhat a nap végére ak-
kor is, ha nem érte extrémnek nevez-
hetõ terhelés. Mivel a láb statikai szer-
kezete megváltozik, másképp jár a bo-
kasüllyedéstõl szenvedõ egyén, igyek-
szik úgy lépni a cipõben, hogy ne fáj-
jon a lába. Egész testtartása átalakul-
hat, ez akár deréktáji fájdalomhoz is
vezethet. 

– A lúdtalp hosszú távú szövõdmé-
nyei közé soroljuk a különféle csont-
kinövéseket, a kalapácsujjat, bütykö-
ket, talpi bõrkeményedéseket is. 

– Mi az, ami „rajtunk múlik”? Befo-
lyásolhatjuk-e pro vagy kontra,
hogy lábunk az idõ múlásával de-
formálódik, avagy nem?

– A láb deformitásai fõként nõkre
jellemzõek. Õk azok ugyanis, akik ti-
nédzser korukban ª az aktuális divat-
irányzatnak megfelelõen – magas
sarkú vagy hegyes orrú lábbelit kez-

denek viselni.
Újabban a
hosszú orrú
topánkák vise-
lése számít
t r e n d i n e k ,

amiben gyakorlatilag a szûk orr miatt
abnormális állapotba kényszerülnek
a lábujjak. Eleinte kényelmesnek
tûnnek e viseletek, ugyanolyan tem-
póban tudnak benne haladni, mint
más lábbelikben, azonban elõbb-
utóbb nagyon is kézzelfogható és
mérhetõ eltérések mutatkoznak
(bõrkeményedés, bütykök). Késõbb
a legkomfortosabb cipõ viselése is
komoly fájdalommal járhat. A már ki-
alakult, jelentõs fokú deformitáso-
kat, (csontkinövések, felrakódások,
tengelyeltérés) már csak mûtéti be-
avatkozással lehet korrigálni. Erre
külön sebészeti ág épült. A tavalyi év-
ben nyolcszáz mûtétet végeztünk
kollégáimmal az ortopédiai osztá-
lyon, ennek tíz százaléka a fent emlí-
tett beavatkozásokat jelentette. 

– Jelenleg ezekre a mûtétekre a vá-
rakozási idõ fél év körül jár. Fontos
hangsúlyozni: nem minden esetben
végezhetõek el ezek a mûtétek! Fõleg
idõs hölgyeknél a nagyfokú csontrit-

kulás lehet kizáró tényezõ, illetõleg az
érszûkület miatti keringési zavar
fennállása is ellenjavallata a mûtétnek. 

– A kezelés kapcsán emlékeztetnék
a gyerekkori bokasüllyedésnél jelen-
tõs eredményt hozó lábtorna rendsze-
res végzésére, a sarokék, késõbb a
lúdtalpbetét használatára. Idõsebbek-
nek szoktuk javasolni a méretes beté-
tes gyógycipõk viselését, ezeknek
ugyanis – szemben az operációs be-
avatkozással – semmi kockázatuk
nincs. Ilyen gyógycipõk lemintázásá-
ra Szekszárdon több helyen van lehe-
tõség. Szerencsére nem jelentenek

vállalhatatlan összeget, mivel recept-
re felírhatóak. 

– Újabban a gördülõtalpas rend-
szerrel készült cipõk hódítanak te-
ret. Gyógyászati segédeszköznek
számítanak ezek?

– Szellemes ötletbõl kialakított ter-
mékcsalád. Magam is hordok ilyen
szandált a munkahelyemen. Elsõsor-
ban a térd, a csípõ, a gerinc járás és ál-
lás közbeni mûködésének optimalizá-
lását segítik. Ortopéd szempontból a
lúdtalp gyógyításában a szerepük
nem jelentõs.

– Ha egy-két éve valaki már hord
lúdtalpbetétet, és nem érez semmi
fájdalmat, lába terhelhetõ, nincse-
nek esztétikai problémái sem, el-
hagyható-e a segédeszköz?

– Nem ajánlott. Az például köztu-
dott, hogy cukorbetegség fennállása-
kor az inzulin adagolása mellett a vér-
cukor normális, nincs panasza a be-
tegnek, ám amint elhagyja a gyógy-
szert, állapota azonnal romlik. Hason-
ló a helyzet a lúdtalp esetén is. Ha a
talpboltozat nincs alátámasztva, a
passzív korrekció nem történik meg,
a láb ismét lapos, és a panaszok ismét
jelentkeznek! Még ha nem is egyfoly-
tában, de állómunka esetén minden-
képpen, valamint szabadidõs tevé-
kenységek során ajánlott és indokolt a
használata.  

– Érdemes a lábak állapotával tö-
rõdni, a kóros elváltozások kezelésé-
vel lehet mozgásban gazdag, fájdal-
mak nélküli aktív életet élni. 

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

A köztudatban a láb leggyakoribb mozgásszervi betegségeként tartják számon a
lúdtalpat, más néven bokasüllyedést. Ez a szakirodalom meghatározásait egyszerû-
sítve a láb állásának olyan változása, ahol annak belsõ széle lesüllyed, a sarokcsont
befelé dõl. A lábboltozat ellapul, nyugalmi helyzetben történõ álláskor egész talpunk
éri a talajt. A test súlyának tartására és hordozására ekkor lábunk többé-kevésbé al-
kalmatlanná válhat. Sok lúdtalptól szenvedõ képtelen tehát huzamosabb ideig sé-

tálni vagy akár állni, hiszen lábai gyorsabban elfáradnak, erõs nyilalló, szúró fájda-
lom jelentkezik a bokaízületben és a lábszár elülsõ részén. Mégis, legtöbbünk nem
veszi komolyan a már gyermekkorban mutatkozó, vagy a késõbbiekben kialakuló
állapotot. Nem hord lúdtalpbetétet, nem tornáztatja és erõsíti lábának izomzatát,
még csak orvoshoz sem fordul a panaszok miatt, mondván: azok úgysem tartósak,
nem akadályozzák munkavégzésében. Tegyük hozzá: pillanatnyilag...

A bokasüllyedés gyermekkorban felismerve tornával gyógyítható

Diplomáját a Pé-
csi Orvostudo-
mányi Egyete-
men szerezte
1974-ben. 
Komlón dolgo-
zott sebészként
1980-ig, ekkor
tett sebészeti

szakvizsgát. A Pécsi Ortopédiai Klini-
kán tanársegédként dolgozott 1990-
ig, ezen idõszak alatt szerezte meg
ortopédiai szakvizsgáját. 
1990 óta a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Balassa János Kórház Orto-
pédiai Osztályának vezetõ fõorvosa.

Szabadidejét szívesen tölti aktívan,
sportolással: kosárlabdázik, teniszezik,
síelni jár, ha teheti, rendszeresen fut. 
Családja körében szeret olvasni, ze-
nét hallgatni, ám legalább ekkora örö-
möt jelentenek neki hivatásából faka-
dóan a nemzetközi kongresszusokon
való részvételek és szereplések.
Az új szakmai ismeretek megszerzése
mellett jólesõ érzés más népek kultú-
rájának, életének a megismerése is.
Ezt a fajta szakmailag igényes, emberi
és derûs életszemléletet szeretné ve-
zetõként átadni kollégáinak - nõvérek-
nek, orvosoknak - akiknek ezúton is
köszöni példaértékû munkájukat.

Dr. Moser Tamás
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Dr. Moser Tamás – osztályvezető főorvos

A lúdtalp felismerése és következményei

A jelentős fokú defor-
mitásokat már csak
műtéti beavatkozás-
sal lehet korrigálni.”

8 2009. március 8.TEST ÉS LÉLEK



HELYI AUTÓBUSZ MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ
ÉRVÉNYES 2009. MÁRCIUS 15-TŐL

Jelmagyarázat: Y=2Y jelzéssel, Jobbparászta érintésével közlekedik









132009. március 8. KÁVÉ DUPLA HABBAL

Nõnapon duplán jólesik a virág

Vendégeim a Belvárosi Kávéházban – nőnap alkalmából eltérően a
hagyományos „szereposztásától” – két csinos, fiatal hölgy. A tavasz
első ünnepéről, valamint szülővárosuk által meghirdetett „Szek-
szárd visszavár” programról beszélgetünk. Az már tripla hab a ká-
vén, hogy ők ketten testvérek, Vadász Kata és dr. Vadász Judit.

A nõvér:
Vadász Kata

A húg:
dr. Vadász Judit

– Hol végezted az iskoláidat? 
– Az 5. számú Általános Iskolába jár-

tam, középiskolába és kollégiumba
pedig Gyönkre, a Tolnai Lajos Gimná-
ziumba, ahol a német nyelvet sikerült
elsajátítanom, és ezeknek az éveknek
köszönhetem a férjemet is. A középis-
kola után számomra egyértelmû volt,
merre tanulok tovább: a Könnyûipari
Mûszaki fõiskola nyomdamérnöki
szakán 1996-ban szereztem diplomát.
Két évvel késõbb ugyanitt mûszaki
menedzser szakot végeztem, majd
1999-ben sikeres vizsgát tettem a gaz-
dasági fõiskolán.

– Vonzódásod a nyomdaipar felé
nem véletlen: a nagyszüleid a Szek-
szárdi Nyomdából mentek nyug-
díjba, nagypapád a könyvkötõ
szakmát vitte itt mesteri fokon,
édesapád pedig 45 év alatt minden
lépcsõfokot végigjárva másfél év-
tizede igazgató.

– Az iskolaválasztásom valóban
nem volt véletlen. Az egyetem után tíz
évig éltünk a fõvárosban, a férjem ott
kapott állást. Közben megszületett
Kata lányom és Márk fiam. Az viszont
mindig benne volt a levegõben, hogy
egyszer visszajövünk Szekszárdra. A
család, a város miatt, és hogy édes-
apámtól átvehessem a stafétabotot.
Tapasztalatszerzésnek jók voltak a bu-
dapesti évek, és hogy magamnak bi-
zonyítsam, szülõi háttér nélkül mire
vagyok képes. Ez erõt és önbizalmat
is adott a gyakorlat mellett. Tavaly
szeptemberben költöztünk haza, je-
lenleg a Szekszárdi Nyomdában általá-
nos igazgatóhelyettesként dolgozom.

– Két Vadász hogy fér meg egy
nyomdában?

– Apu szakmaiságát, az évtizedek
alatt szerzett óriási tapasztalatát,
gyakorlatát, szeretném eltanulni. Õ
a nyomdász szakma minden ágát vé-
gigjárva olyan mennyiségû és mély-
ségû ismeretekkel rendelkezik,
amit én most még csak igyekszem
átvenni, hasznosítani. Kölcsönös bi-
zalom nélkül azonban nem mûköd-
ne a dolog.

– Mi az, amit ehhez a nagy szak-
mai tapasztalathoz te hozzá tudsz
tenni?

– Jó a szervezõkészségem és a
problémamegoldó képességem. Ta-
lán gyorsabban rálátok dolgokra, felis-
merek helyzeteket. Fiatalként a mo-
dern dolgok közelebb állnak hozzám,
így jól ki tudom használni a számító-
gép nyújtotta lehetõségeket. Fontos,
hogy apu fõ erényeit továbbvigyem,
ami a korrektség, a partnerkapcsola-
tok ápolása, a hatékonyság szem elõtt
tartása, a gyors és pontos munkavég-
zés, a megbízhatóság.

– Mit jelent számodra a visszaté-
rés szülõvárosodba?

– Szekszárd rengeteget változott az
elmúlt évek alatt. Amíg csak látogató-
ba jöttem haza, ez nem is tûnt fel eny-
nyire. Sok a kulturális program, alig
akad hétvége, amikor ne történne va-
lami, ami az egész várost megmozgat-
ja: fesztiválok, rendezvények, gyer-
mek és felnõtt programok. Anyaként
megnyugtató, hogy nem kell a gyere-
keimmel órákat utazni az óvodába,
bölcsõdébe. Körülvesz szeretetével,
törõdésével a nagy család, a szüleim
és nagyszüleim, s ez óriási könnyebb-
ség. A gyerekeknek itt is megvan a le-
hetõségük, hogy táncot, nyelvet, ze-
nét tanuljanak. S ami még nagyon
fontos: itt nyugalom van.

– Feleség, édesanya, dolgozó nõ
vagy. Saját magadra marad-e
idõd? Számodra mit jelent a nõ-
nap?

– Kevés idõ jut magamra, annál in-
kább szeretem a családi programo-
kat, amikor összejön a szûkebb és a tá-
gasabb család. Visszajárunk a buda-
pesti barátainkhoz, s õk is megláto-
gatnak minket. A gyermekeim kis ba-
rátaival „kézmûves foglalkozásokat”
tartunk, s mint mindenki, várjuk a ta-
vaszt, hogy kirándulhassunk. Férjem-
mel együtt törekedünk arra, hogy
minden ünnep beépüljön az életünk-
be. Bár a virág nem ünnepfüggõ,
ezen a napon, mint minden nõnek,
nekem is duplán jólesik.

– Kezdjük ott, ahol Katával is. Is-
kolák?

– A Dienes iskolába jártam, és iga-
zán szerencsésnek érezhetem ma-
gam, mert olyan kiváló pedagógu-
sok tanítottak, mint Zsíros Ari és
Kertai tanárnõ. A Garay gimnázium-
ban tanultam tovább, ahonnan szí-
vesen emlékszem Baumgartner ta-
nárnõre, akitõl magas szinten sajá-
títhattam el a német nyelvet. A kö-
zépiskola 4. évét Amerikában,
Pascoban (WA) végeztem. Egy csa-
ládnál éltem, közben tanultam, dol-
goztam, s ott szereztem meg az
érettségi bizonyítványomat.

– Ez azért elég romantikusan
hangzik...

– Feszegettem a korlátaimat, ki-
próbáltam, hogy boldogulok egye-
dül, távol a családtól. Aztán hazajöt-
tem, és a Pécsi Tudományegyetem
jogi karán szereztem diplomát. Sze-
rettem volna ezt az önmegvalósítást
tovább folytatni, ezért belevetettem
magam az élet és a szakma sûrûjébe.
Budapestre kerültem, ahol egy oszt-
rák hátterû ügyvédi irodában helyez-
kedtem el, s ott is lettem ügyvéd
2005-ben. Idõközben dolgoztam
Bécsben is egy fél évet.

– Tavaly jöttél vissza Szekszárdra.
Mi motivált a döntésedben?

– Érezni kezdtem, hogy mennyire
fontosak az életemben a gyökereim, a
család, a hagyományok, a kis közös-
ség, a szekszárdi dombok. Azok az
elõnyök, amiket számomra szülõváro-
som nyújt, fontosabbak, mint amiket
Budapest képes adni. Magam is meg-
éltem, s minden fiatalnak ajánlom: jót
tesz, ha országot-világot látnak, tanul-
nak, tapasztalnak, megismernek más
kultúrákat, más embereket, hiszen
mindezek birtokában tudják igazán
értékelni azt a helyet, ahol születtek,
ahol felnõttek. A családalapítás érlelte
meg bennem igazán a gondolatot,
hogy visszatérjek a gyökereimhez. A
párom, aki bormarketinggel foglalko-
zik, és egy Szekszárd közeli település-
rõl származik, örömmel támogatta a

hazatérést. Szerencsés véletlen, hogy
a nõvéremék is hazaköltöztek, így a
család újra együtt van.

– Milyen terveid vannak itthon?
– Folytatom a hivatásom, a nevem

alatt megnyitott ügyvédi irodában né-
met és angol nyelven is igyekszem az
ügyfelek igényeit kielégíteni a polgá-
ri, gazdasági, munka- és családjog te-
rületein. 

– Milyennek látod most a várost en-
nyi év távollét után?

– Mindig is elfogult voltam. Az vi-
szont érdekes, hogy Szekszárd meny-
nyire megérintette az idelátogató
budapesti barátaimat, akik kivétel
nélkül egy kedves, rendezett, szép
kisvárost látnak benne, sok zöldfelü-
lettel, szépen felújított régi házakkal,
jó borokkal, kedves emberekkel.
Fontos lenne, hogy ezt az itt élõk is
meglássák. Támogatom a fiatalok ha-
zatérését, mert õk azok, akik újra éle-
tet és pezsgést hozhatnak a városba.
Rengeteg civil szervezetrõl hallot-
tam, akik mind egy-egy jó ügyért dol-
goznak, s bízom abban, hogy én is
megtalálom majd az érdeklõdési kö-
römnek megfelelõt. A társadalmi fe-
lelõsségvállalás is azt diktálja, hogy
egy közösség életében mindannyian
vegyünk részt, a megoldást nem má-
soktól kell várnunk, tennünk is kell
érte. Számomra öröm, hogy ha a vá-
rosban sétálok, nap mint nap olyan
tehetséges emberekkel találkozom,
akikrõl tudom, hogy komoly értéket
képviselnek.

– Mi a véleményed a nõnapról? 
– A mi korosztályunk számára e

nap eredeti jelentése teljesen elve-
szett, idejét múlt, a szüleim korosztá-
lyának viszont ez természetes és ked-
ves ünnep. Korosztályi különbségek
ide vagy oda, jólesik ha a társ, a barát,
a munkatárs egy szál virággal köszönt
ezen a napon. Én csak biztatni tudom
a férfiakat, hogy ne hagyják elveszni
ezt a kedves ünnepet, a nõket meg ar-
ra, hogy fogadják szeretettel a kö-
szöntést!
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A
tudósok is emberek és a tudo-
mányos akadémiák is emberek-
bõl állanak. Volt alkalmam meg-

figyelni azt a hatást, melyet a mellõzés
váltott ki egyik paptársam lelkébõl. De
volt lelkiereje a megaláztatások elvise-
lésére. Már jó ideje élvezte külföldi tu-
dós társaságok elismerését, mikor itt-
hon fukarkodtak ezzel. Kedélyére nyo-
masztólag hatott, de munkakedvét
nem vesztette el. E tudós paptársam
Wosinsky Mór volt. 

Aki így gondol rá, a tudós plébános
egykori káplánja, visszaemlékezése-
kor már pécsi püspök: Virág Ferenc.
Mély nyomokat hagyhatott benne, hi-
szen 1926-ban, az események után
negyven évvel mondja mindezt a Ma-
gyar Orvosok és Természettudósok
Vándorgyûlésén. Pedig õ akár megbe-
csülést tükrözõ címszót is olvashatott
akkoriban felettesérõl – egyedüli élõ-
ként Szekszárd lakói közül – a Pallas
Nagy Lexikona lapjairól, 1897 táján.

„Wosinsky Mór, római katolikus

pap, archeológus, született Tolnán
1854. Gimnáziumi tanulmányait Kalo-
csán, a teológiát Pécsett végezte. Mint
káplán csak három évig mûködött.
1880-ban plébánossá neveztetett ki
Lengyelre, 1885-ben Závodra, 1887-
ben Aparra s 1894-ben Szegzárdra. Es-
peressé 1888-ban lett. Eleinte az egy-
házi irodalom terén mûködött, ké-

sõbb európai, ázsiai s afrikai utazásai-
ról írt útleírásokat, melyek közül Kar-
colatok dán- és svédországi utamról,
valamint Keleti utam emlékei címû
munkája két kiadást ért. Legtöbb érde-
met a régészeti tudomány terén vívott
ki magának. Lengyelen Apponyi Sán-
dor gróf támogatása mellett nagysza-
bású ásatásokhoz fogott, s e majdnem
tíz éven át folytatott lengyeli ásatásai-
nak eredményét a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia archeológiai bizottsá-
ga kiadásában megjelent Leletek a len-
gyeli õskori teleprõl címû kétkötetes
munkájában írta le. (...) A lengyeli óri-
ási prehisztorikus telep kiaknázása
után egész Tolna vármegyét átkutatta,

községrõl községre járva s ásatva. Ku-
tatásainak eredményét: Tolna várme-
gye története az õskortól a honfoglalá-
sig címû munkájának két vaskos köte-
tében publikálta. Régészeti irodalmi
mûködésének elismerésül az Akadé-
mia archeológiai bizottsága 1889-ben
megválasztotta tagjává, 1890-ben a
müncheni antropológiai társulat leve-

zõ, 1891-ben a római árkádiai akadé-
mia rendes tagja lett. 1895-ben Zichy
Jenõ gróf közép-ázsiai expedíciójában
vett részt, mint régész. Ugyanez évben
Apponyi Sándor gróffal egyetemben
felajánlotta millenáris alkotás gyanánt
Tolna vármegyének nagy értékû gyûj-
teményét, s ezzel megalkotta Tolna
vármegye régészeti múzeumát, mely-
nek berendezését 1897-ben fejezte be.
A régészeti irodalom terén magyar, né-
met és francia nyelven megjelent ki-
sebb-nagyobb dolgozatai ötvennél na-
gyobb számra rúgnak.”

A XIX. század legnevezetesebb lexi-
konja az Ásatások címszó alatt dicséri:
„Sokkal nagyobbszerûek az ásatások,
melyeket gróf Apponyi Sándor
Wosinsky Mór által a lengyeli határ
egyik kiemelkedõ hegy sík tetején
Tolna megyében eszközölt. Itt a kõko-
ri emberek lakóhelyeit és sírjait fedez-
te föl a tudós régész; több mint hat-
ezer emlék, csiszolt kõeszköz, csont-
szerszámok, kagylóékszerek, átfúrt
fogak és sokféle agyagedények kréta-
betéttel kerültek ki ezen körülsáncolt
hegytetõrõl, melyen még egy, valami-
vel késõbbi telepet fedeztek föl, hol
már bronztárgyak is (elõ)fordultak.”

A róla elnevezett megyei múzeum
igazán színvonalas, az intézmény és a
tudós rangjához egyaránt méltó em-
lékkötetben adózott munkásságának
2005-ben. Az avatott életrajzot, szak-
mai értékelést az ízléses könyvben
száznál is több kép teszi teljessé,
melyet egy különlegességgel mégis
kiegészíthetjük a Kastélyok és mágná-
sok címû kötetbõl. Wosinsky oroszor-
szági útján éppen egy teve társaságá-
ban látható saját felvételén…

Furcsa helyzetei Szekszárdon is
adódtak, mert átlagosan két évenként
leplezett le szélhámosokat, köztük
olyan örmény papokat, akik a fél Eu-

rópát beutazták, de csak õ derítette ki
róluk, hogy nem is tudnak örményül.
Mert persze õ – vagy tizenöt más
nyelven kívül – ezt is ismerte.

Ha Virág Ferenc szavaival kezdtük,
érdemes zárnunk is az õ gondolatai-
val. „Mily nagy baj volna az, ha az em-
beri kultúrának hõsei és a nemzeti
kultúra napszámosai nagylelkûséggel
és önfeláldozással nem gyõznék.” En-
nek is méltó elismerése volt Farkas
Pál emberi szobra, az 1989-es múzeu-
mi névfelvétel, számos konferencia,
kötet, a tolnai síremlékre helyezett
évenkénti koszorú, s persze a hétköz-
napok tisztelete. Dr. Töttõs Gábor

A lexikoncímszótól
a kedélyes papig: Wosinsky Mór

MESÉLÕ EMLÉKEINK 74.

Ódon időben
MÁRCIUS 9-ÉN

85 éve, 1924-ben a Tolnavármegye
és a Közérdekben Hollós László
Szekszárd piacának gombáiról írt.
MÁRCIUS 10-ÉN

190 éve, 1819-ben Szekszárd gim-
náziuma érdekében borral veszte-
getett. 80 éve, 1929-ben alakult
pinceszövetkezetünk.
MÁRCIUS 11-ÉN

105 éve, 1904-ben szõlõforgatás
közben népvándorlás-kori sírokra
akadtak. 
MÁRCIUS 12-ÉN

130 éve, 1879-ben vers köszöntöt-
te Pázmán György tanítónkat, ki
Bezerédj Flórika nevelésével kezdte
megyei pályáját. 120 éve, 1889-
ben 300 kórházi beteg szorongott,
folyosói ágyakon várt, mert nem fért
a kórtermekbe.
MÁRCIUS 13-ÁN

85 éve, 1924-ben Uzd fia, Pesthy Pál
igazságügy-miniszter lett: nálunk bíró-
sági elnök s tûzoltó-parancsnok volt.
MÁRCIUS 14-ÉN

110 éve, 1899-ben egy 12 éves he-
lyi iskoláslánykában meggyulladt a
pálinka.
MÁRCIUS 15-ÉN

200 éve, 1809-ben Apponyi Antal
fõispán - száz éve elõször - magyarul
nyitotta meg a megyei közgyûlést.

Világimanap

„Mert miképen a test egy és sok tagja van, az egy
testnek tagjai pedig, noha sokan vannak mind
egy test, azonképen a Krisztus is.” /I. Kor. 12:12/

A fenti bibliai idézet alapján, az ez évi Világimanap
vezérelve: Sokfélék vagyunk, de Krisztusban egyek. A
világimanapi mozgalom 1887-ben indult el útjára,
az USA-ból. Kezdetben a keresztyén asszonyok világot
átfogó imamozgalma volt, ma már Világimanap, az-
zal a céllal, hogy: „informáltan imádkozni, imádkoz-
va cselekedni!” 170 ország asszonyai között, mi is
részt veszünk ez ökumenikus mozgalomban. Az
imanap témáját minden évben más ország készíti
elõ, az ideig Pápua Új-Guinea asszonyainak köszön-
hetjük. Ez alkalommal nemcsak értük, hanem a ha-
zai misszió ügyéért is imádkozunk.

Szekszárdon ez évben az újvárosi római katolikus
közösség szervezte, a református, az evangélikus, a
baptista és a metodista, valamint a belvárosi római
katolikus közösség nõtagjainak közremûködésével.
Adományainkat azzal a lélekkel hoztuk meg, hogy
adakozásunkkal kifejezzük, hogy egy világban
élünk és egymásnak testvérei vagyunk. Kitartóan
imádkozunk egymásért, és nemcsak gondjainkat,
hanem anyagi javainkat is képesek vagyunk meg-
osztani egymással. „Egymással egyetértésben legye-
tek, ne legyetek nagyratörõk, hanem az alázatosak-
hoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önma-
gatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosz-
szért. Arra legyen gondotok, ami minden ember sze-
mében jó. Ha lehetséges, amennyire tõletek telik, él-

jetek minden emberrel békességben. Ne álljatok
Bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok
helyet az Õ haragjának, mert meg van írva: "Enyém
a bosszúállás, én megfizetek”, így szól az Úr. Sõt, „ha
éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj in-
nia: mert ha ezt teszed, parazsat gyûjtesz a fejére.”
Ne gyõzzön le téged a rossz, hanem te gyõzd le a
rosszat a jóval. /Róm. 12:14-21/
Kérjük mindannyian a mi Urunkat, hogy így imád-
kozhassunk, ne csak a Világimanapon, hanem
minden nap. Istenünk, hiszünk szereteted hatalmá-
ban. Kérünk, nyítsd meg szívünket és értelmünket,
hogy felismerhessük, hogy csak üzenetedhez méltó
módon élhetünk Neked tetszõen. Adj erõt ahhoz,
hogy ne gyõzzön le minket a gonosz, hanem mi
gyõzzük le a rosszat jóval. Ámen.

Balázsi Zoltán
református lelkipásztor

E V A N G É L I U M

Wosinsky saját felvételén gróf Zichy Jenõ 1895-ös expedícióján
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A rejtvény megfejtését 2009. március 17-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Február 22-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Olvadt ragyogásban a lenti vidék” (Juhász Ferenc: Tavaszelõ).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Taksonyi Rita, Alkotmány u. 10. és Erdélyi Zoltán, Béri B. Á. u. 64.
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Ebben áll a nagy titok. Csak úgy, elsõ ránézésre egysze-
rûnek tûnik ez az õsrégi munkamegosztási elv, de

gyakorlati megvalósítása egyelõre még várat egy kicsit ma-
gára. Szerencsés esetben 10-12 ezer év múlva már eljutunk
evolúciós fejlõdésünknek abba az idõszakába, amikor
már nemcsak hiú ábránd lesz a jövõkutató tudósoknak az
az óvatos elõrejelzése, hogy nagy a valószínûsége annak
10-12 ezer év múlva ennek a munkamegosztási elvnek a
gyakorlati megvalósulása. Természetesen a munkameg-
osztás optimális elvének felismerése óta a világ legráter-
mettebb tudósai ennek az elvnek a gyakorlati megvalósí-
tásának a lehetséges módozatain törik szakadatlanul a fe-
jüket (ezért olyan ütõdött a fejük, akár a másodosztályú
almáé), és mára már rájöttek arra, hogy milyen óriási
baklövést követtek el, amikor pszichológusok, grafológu-
sok, tenyérjósok és kártyavetõ-asszonyok szakvéleményei
alapján tettek javaslatokat megfelelõ posztokra alkalmas
emberekre, akik aztán közös erõvel létrehozták a jelenleg
is tartó, és talán még a köbükunokáinkat is kétségbeesés-
be kergetõ gazdasági, pénzügyi, stb., stb., és a többi talán
soha a büdös életben meg nem oldható világválságot.

P ersze, legkiválóbb tudósaink nem azért a legkivá-
lóbb tudósaink, hogy ne vegyék észre ostobaságain-

kat, végzetes tévedéseinket. Szinte a világválsággal ezred-
másodpercnyire pontosan egyidejûleg rájöttek arra, hogy
akik a szexuális életükben szinte elképzelhetetlenül óri-
ási teljesítményekre képesek, azok a fizikai és szellemi
munkában is elképesztõen hatalmas tetteket képesek pro-
dukálni... és sikerült.. végre sikerült olyan embereket ta-
lálni, akik még azt is tönkretették, amit kétbalkezes elõ-
deiknek nem volt idejük elba..ltázni. No de sebaj, sõt!, a
kudarc, amelybõl végül is le lehet vonni egy újabb tanul-
ságot – más mederbe terelve a dolgokat – újabb nagy len-
dületet adott a tudományos vizsgálódásnak, a tudósok fi-
gyelmét az állatok felé terelte. (Ne csodálkozzanak. Ha az
emberekbõl lehetnek állatok, akkor az állatokból mért ne
lehetnének emberek?) 

Egy nagy húsipari cég támogatásával amerikai tudósok
kiderítették, ha a sertéseket luxus körülmények között

tenyésztik, akkor a disznók sokkal jobban érzik magukat,
mintha sárba, mocsokba fetrengenének, ráadásul a táplá-
lékot is sokkal jobban hasznosítják és a húsuk is sokkal íz-
letesebb lesz. A táplálékuk tökéletes hasznosítása növeli az
agytérfogatuk nagyságát és barázdáltságát, így aztán szel-
lemi képességeik kb. háromszorosan is meghaladhatják
még a legokosabb ember észbeli képességeit is. Én mindig
optimista voltam. Én soha sem adtam fel a reményt, hiszen
a tudomány csodákra képes. Meggyõzõdésem, hogy ezek az
intelligens sertések három hét alatt megoldják az emberiség
minden problémáját... és hogy utána mihez kezdünk velük?
Csacsi kérdés. A luxus körülmények között tenyésztett disz-
nóknak rendkívül ízletes a húsuk. Természetesen megesz-
szük õket, már csak azért is, mert mi emberek nem szeret-
jük egymást annyira, mint õket. Bálint György Lajos
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Minõségi igazolások kellenek
Ujhelyi Gábor: „Értéket jelentõ saját és nem saját nevelésû játékosaink nem léptek elõre”

A Vasas-Csatától elszenvedett 25
pontos „zakó” elgondolkodtatóan
fejbekólintó volt, noha alapvető-
en nem tehető senkinek szemre-
hányás érte.

Bálint György

A nyári változások nem váltak az
Atomerõmû-KSC Szekszárd élvonal-
beli nõi kosárlabda csapatának elõ-
nyére. Csökkent a játékerõ, s akik jöt-
tek Makszimovics, Bukovszky és Var-
da helyett, azok jóval gyengébben
muzsikálnak. Az amerikaiakkal befür-
dött a KSC, mint oly sokszor a légió-
sokkal az elmúlt évtizedekben. Ujhe-
lyi edzõ önkritikát is gyakorolt nyilat-
kozatában: „Illett volna alaposabban
megnézni a már korábban menesz-
tett Augustint, és a fej nélkül kosara-
zó Wilsont, nem az internetrõl, vagy
az igaz vagy nem igaz statisztikák alap-
ján leigazolni, mert mindez olyan jól
mutat, jól hangzik.”

Persze, egy meccs nélküli felké-
szülési periódusban még nem min-
dig derülnek ki a dolgok, a játékos
pedig – különösen, ha tudja magá-

ról, hogy nem igazán piacképes por-
téka – szeretné minél hamarabb alá-
írva látni a szerzõdést.

Ujhelyi Gábornak azért már voltak
negatív elõérzetei, például a taktikai
gyakorlásoknál. Roppant mód lassan
jutottak ugyanis egyrõl kettõre, de
mint türelmes edzõ – mivel megbíz-
ható teljesítményû játékosa a nyári
változások során egy sem maradt
(miért hagyta, hogy így legyen?!) –
abban azért bízott, hogy a fiatalok
elõrelépnek önmagukhoz képest,
ami a csapatra elõbb-utóbb pozitívan
hat. Ezt azonban legfeljebb edzése-
ken, az egymás elleni játékban tapasz-
talja, élesben sajnos nem. Menet-
rendszerûen kifakad.

„Nem az a baj, hogy ebben az
idényben legfeljebb csak kilencedik
lehet a csapat, hanem az, hogy ebben
az évben a kétségtelen értéket jelentõ
saját és nem saját nevelésû játékosok
sem léptek elõre a játék különbözõ
szegmenseiben, mint amikor stabi-
labb csapat volt, benne meghatározó
emberekkel. Amikor lehetett büntet-
lenül hibázni, vállalkozni, amikor le-
hetett kitõl tanulni.”

Bár az is adhat lökést a fejlõdésben
Bálintéknak, ha pszichikailag jól vi-
selik a szituációt, ha erejét meghala-
dó szituációkból kell kijönnie gyõz-
tesen.

Óhatatlanul felvetõdik a kérdés: ha
ezer dollárnál/eurónál csak pár száz-
zal tud többet fizetni havonta a szek-
szárdi klub egy-egy légiósért, vagy
hazai meghatározó játékosért, akkor
nagy valószínûséggel „silány áru” ér-
kezik – mint a múltban megannyi-
szor. Plusz forrás kellene belsõ átcso-
portosítással, magyarán: a többiek
mai magyar kosaras viszonyok köze-
pette szerénynek mondható gázsijá-
nak csökkentésével nem szerencsés
áthidalni a problémát.

Nincs mese, az adósságszolgálat
amúgy dicséretes teljesítése után
meg kell találni egy-két minõségi iga-
zolás hátterét a helyi gazdasági szfé-
rában, vagy akár a távolabbiban. A
kapcsolatrendszer további szélesíté-
sére, több kis szponzor behozatal-
ára, a marketingmunka megújításra -
ahogy az kintrõl látszik – feltétlenül
szükség van a KSC Szekszárdnál.
(Volt már rá példa, amikor a kevés

szép emlékû légiósok egyike, Sepel-
jeva szerzõdtetését egy szponzor áll-
ta, igaz, a játékos újabb igényére már
nemet mondott.)

A KSC vezetésének nincs könnyû
dolga e tekintetben, elismerem. Már
a fiatalok megtartása, máshol ko-
moly szerepet nem kapó tehetségek
idehozatala sem oldható meg annyi-
ban, pontosabban annyiból, mint ré-
gen. Hacsak nem éri utol a válság a fi-
zetések tekintetében (is) Soprontól
Szolnokon és Szegeden át Szekszár-
dig a sportág nõi szakágának vala-
mennyi csapatát. De az a helyzet,
hogy ebben a kérdésben még min-
dig a menedzserek és a játékosok
diktálnak, gyaníthatóan így lesz ez a
jövõben is. Noha a relatívan magas
költségvetés bevételi oldalához (né-
zõszám, reklám, marketingbevéte-
lek, szponzorszerzõ képesség) csak
roppant szerény mértékben járul-
nak hozzá a helyenként a nõi szakág
középcsapatainál is havi félmillió
alatt nem szerzõdõ játékosok, a ma-
gyar valóságtól – jól felfogott egyéni
érdekükben persze – jócskán elru-
gaszkodva...
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Káposztás lecsó
Hozzávalók:

l 4 fej közepes vöröshagyma
l 1 kilogramm lecsópaprika
l 3 darab paradicsom
l 1 kis fej káposzta
l só
l törött bors

1. A hozzávalókat megmossuk,
majd külön-külön felszeleteljük. Egy
lábasban olajat melegítünk. 
2. Három fej hagyma mennyiségét
beletesszük, üvegesre pároljuk.
Megsózzuk, és lefedve takaréklán-
gon hagyjuk, hogy levet engedjen. 
3. Amikor már majdnem kész a
„lecsó”, ráöntjük a a káposztát és
a megmaradt hagymát. Ha szüksé-
ges, még ízesítjük, de fedő alatt
készre pároljuk. Akkor a legfino-

mabb, amikor a káposzta egy ki-
csit még ropogós. Friss házi ke-

nyérrel, vagy sült hússal kiváló
ebéd.

Portugeiser és zweigelt
fajtákból készült, mély-
bíbor színû, málnás,
szilvás illatú vörös új-
bor. Ha belekortyo-
lunk a piros gyümöl-
csökre emlékezte-
tõ ízvilág továbbra
is kellemes érze-
tet kelt ben-
nünk, könnyed
savak kíséreté-
ben egy jó ívá-
sú bort alkot-
nak. Nem túl
nehéz ételek
és nem túl
súlyos be-
szélgetések
kísérõje! Fo-
gyasztása
14-16 C-on
ajánlott.

Borajánló:
Heimann Pince -
Idei 2008

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.

Meleg, barátságos kicsiny terem. Fiata-
lok, idõsebbek pakolnak a vasárnap es-
ti Istentisztelet után. Beszédfoszlányok,
mosolyok, nyugalom és derû honol az
arcokon. Helyére kerülnek lassan a
hangszerek, a székek egymásra erõsít-
ve. Negyedórával ezelõtt ötvennél is
többen töltötték meg a helyiséget, ahol
Fábián Attila pásztor közvetítõ szavára
figyeltek valamennyien. 

A Krisztus Szeretete Egyház nem so-
rolja magát a történelmi egyházak kö-
zé. Szavuk járását idézve õk teljes evan-
géliumi karizmatikus gyülekezet, akik
a Biblia tanítását elejétõl a végéig cse-
lekszik – sarkítva és egyszerûsítve így
fogalmazható meg mûködésük. 

Hisznek Isten gyógyító erejében.
Hisznek abban: ez napjainkban épp-
úgy megnyilvánul, személyesen min-
ket is érhet, mint évszázadokkal, évez-
redekkel korábban. Hisznek abban: Is-
ten kizárólag javunkra és javunkért
cselekszik. Szeretete, csodái adásával.
Növekedést adó Istennek nevezik, hi-
szen szellemi, lelki és testi javakkal gaz-
dagítja a hozzá megtérõket. Mi sem áll
tõle távolabb, mint a megtorlás, a bün-
tetés vagy a csapások! 

A pásztor elmondja: hagyományo-
san, értelemmel elmondott imáik mel-
lett nemegyszer úgynevezett dadogó
ajakkal szóló új nyelveken imádkoz-

nak, amit kívülállók csúfondárosan ha-
landzsának is minõsíthetnek, ám Pál
apostol egyértelmûen vallotta: ezt ne
tiltsák, engedjék szabad gyakorlását, Is-
ten Szent Szellemétõl van ez! Évezre-
des hagyományt tisztelnek hát és visz-
nek tovább e gyakorlattal. 

Mivel a keresztény gyülekezet létszá-
ma önkéntes belépõkkel gyarapszik, ér-
demben adott a lehetõség katolikusnak,
reformátusnak, evangélikusnak, ateistá-
nak egyformán, ha életük elkövetkezõ
részében Isten közelségében kívánnak
élni. Magyarországon immár 19. éve van
jelen az egyház, a legkülönfélébb foglal-
kozású és gondolkodású emberek alkot-
nak általa ingyenes részvétellel szeretet-
teljes családot, növekednek hétrõl hétre:
kisgyermekek, felnõttek, diplomások és
szakmunkások egyaránt. 

Fábián Attila hetedik éve vezeti sze-
retettel, felelõsségtejesen a szekszárdi
gyülekezetet „civilként” építõipari vál-
lalkozóként dolgozik, s kétéves kisgyer-
mekének nagyon büszke és boldog
apukája. Mosollyal újságolja, csöppsé-
ge mily jó magaviselettel vesz részt az
Istentiszteleteken. Õ maga alázattal sze-
retné követni feleségével az Isten által
kijelölt utat, légyen az ehelyütt, avagy
az ország, a világ távoli pontján… Elhi-
vatottsága fiatalkora óta erõsödik ben-
ne, átadni kíván, szolgálni.

Istentisztelet után…
Esti pillanatok Fábián Attila pásztorral beszélgetve

Gombás tészta
Hozzávalók:
l fél kg gomba
l fél kg kockatészta
l 1 tasak gomba krémpor leves
l 2 dl víz
l 1 pohár tejföl
l 2 egész tojás

l hagyma l fokhagyma
l őrölt bors l szerecsendió
l zöldpaprika
l reszelt sajt

A tésztát sós vízben kifőzzük. A gom-
bát, hagymát felaprítjuk, és olajon
megfuttatjuk. Hozzáadjuk a fűszere-
ket, és pörköltszerű ragut készítünk.

Egy tepsit kizsírozunk, belerakjuk a
tészta felét, rákenjük a gombás ra-
gut, majd befedjük a maradék tésztá-
val. A levesport elkeverjük 2 dl vízzel,
hozzáadjuk a felvert tojásokat, a tej-
fölt, és jól összekeverjük, majd a tész-
tára öntjük. A tetejét megszórjuk a re-
szelt sajttal, és halvány rózsaszínűre
sütjük. Kockákra vágva tálaljuk.



18 2009. március 8.PROGRAMAJÁNLÓ

Mûvelõdési Ház

MÁRCIUS 9-ÉN (HÉTFÕ) 19 ÓRA
Benkó Dixieland Band koncert

Jegy: 2000 Ft.

MÁRCIUS 10-ÉN (KEDD) 10 ÉS 14 ÓRA
Óvodás bérlet 4. elõadása (10.00

Micimackó bérlet, 14,00 Süsü bérlet) 
Gimesi Dóra: A Sárkánykirály pa-

lotája – távol-keleti mesemusical a Pé-
csi Bóbita Bábszínház elõadása

Jegy. 650 Ft

MÁRCIUS 12-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 19 ÓRA
Sárdy bérlet 3. elõadása

Márai Sándor: A gyertyák cson-
kig égnek – színjáték két részben a
Soproni Petõfi Színház elõadása.

Tervezett szereposztás: Koncz Gá-
bor, Makay Sándor, Somfai Éva, Zsol-
nai András. Rendezõ: Csiszár Imre.

Márai Sándor világsikerû regénye a
késõi leszámolás drámája. Két fiatal
katona, két testi-lelki jó barát negyven
évvel ezelõtt – és két gyanakvó, meg-
keseredett, lelkiismeretfurdalásokkal
teli öregember most. És a két dátum
között az üresség. Nem találkoztak a
negyven év alatt, egyikük a trópuso-
kon, a másik a katonai szolgálat letelte
után ült csak kastélya könyvtárában,
és a spalettákat bámulta. De most ta-
lálkoztak, és kezdõdhet a leszámolás.

Mi történt akkor, azon a negyven
évvel ezelõtti napon? Miféle halálos

bûn követel most tisztázást? És a kér-
dések, szenvedélyek mögött egy ha-
lott: Krisztina, egyikõjük szeretett fe-
lesége. És hasonló szenvedély a két ba-
rát részérõl akkor ugyanezen nõ
iránt. Az egyik csalt, és menekült, a
másik maradt, de nem nyújtott kezet
a bajban Krisztinának. És most mind-
ketten szembesülnek az árulással.
Most, amikor már elfogytak a gyer-
tyák. Csonkig égtek.

Jegy. 2000 Ft

MÁRCIUS 16-ÁN (HÉTFÕ) 19 ÓRA
Hegedûs-bérlet 3. elõadása

Georges Feydeau-Szentirmai Ákos-
Bradányi Iván: Osztrigás Mici – ze-
nés komédia 3 felvonásban a Turay
Ida Színház produkciója együttmûkö-
désben a Soproni Petõfi Színházzal.
Fordította: Heltai Jenõ.

A szereposztásból: Szacsvay László,

Hûvösvölgyi Ildikó, Jankovits József,
Sajgál Erika, Márton András, Somfai
Éva, Gyõri Péter, Ambruzs Klaudia,
Boros Zoltán, Nagy Gábor, Rátonyi
Hajni, Benkõ Péter, Rák Kati.

Színházjegyek 2000 Ft-os áron vált-
hatók munkanapokon a jegypénztár-
ban 14-18 óra között.

MÁRCIUS 21-ÉN (SZOMBAT) 10.30 ÓRA
a táncteremben Kicsinyek zenés dél-
elõttje: Ismerkedés a fafúvós hangsze-
rekkel (3 és 10 éves kor közötti gyere-
keknek ajánljuk!)

A szülõk és gyermekeik egyaránt
segítséget kapnak eligazodni a zene
és a hangszerek világában, de elsõsor-
ban a gyermekeknek jelent sokat,
akik egy új élményt kapnak, és egy le-
hetõséget, hogy olyan kultúrával is
megismerkedjenek, amivel eddig
nem találkoztak.

A programba olyan együtteseket
hívunk meg, akik játékos formában
mutatják be a gyermekeknek a hang-
szerek és a komolyzene világát. Elõ-
adóink a Múzsa Kamarazenei Egyesü-
let tagjai, akik az Operaház és a Bel-
ügyminisztérium Zenekarának mûvé-
szeibõl alakult társaság.

A további elõadások idõpontjai: 
Április 4-én, 10.30-kor (rézfúvós)
Május 9-én, 10.30-kor (vonósok)
Bérletek és jegyek megvásárolha-

tók a Mûvelõdési Házban. 
Bérlet ára 1200 Ft, a szólójegy 500 Ft.
Érdeklõdni lehet: 529-610/122;

20/250-9454
Hasznos szabadidõs programunk-

kal kiváló kikapcsolódást és jó szóra-
kozást kívánunk!

MÁRCIUS 21-ÉN (SZOMBAT) 16 ÓRA
Alisca Brass Band koncert a színház-
teremben

Elõzetes
Április 27-én, a színházteremben
ZORÁN-koncert
Jegy: 2900 Ft. 

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Március 5-11-ig
17.30: A csajok háborúja – amerikai
romantikus vígjáték
20.00: Made in Hungária – magyar ze-
nés film

Március 12-18-ig
16.00, 17.45: Volt - amerikai animációs
film
20.00: Valkûr -  amerikai-német film 

ART TEREM
Március 5-11-ig

17.00: Made in Hungária – magyar ze-
nés film
19.00: Fados– feliratos spanyol musical

Március 12-18-ig
17.00: Frost/Nixon - feliratos amerikai
akciófilm.
19.00 A látogató - feliratos amerikai
krimi.

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

A WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZE-
UM (Szekszárd, Szent István tér 26.,
Tel/fax: 74/316-222, honlap:
www.wmmm..hu) nyitva: október 1-
jétõl március 31-ig hétfõ kivételével 10-
16 óráig, április 1-tõl szeptember 30-ig
hétfõ kivételével naponta 10-18 óráig.
Belépõdíj: felnõtt 500 Ft, nyugdíjas, di-
ák 300 Ft.
Ingyenes látogatási nap: szombat.

Állandó kiállítások:
- A tolnai táj évezredei az õskortól a
honfoglalásig
- Megelevenedett képek. Egy kisváros
a századfordulón
- Örökségünk. Tolna megye évszázadai
- Pincemúzeumi kiállítás: népi gyer-
mekjáték és fegyvergyûjtemény (csak
bejelentett csoportok látogathatják!)
Idõszaki kiállítás:
Térbe zárt pillanatok címû kiállítás a
Magyar Nemzeti Múzeum anyagából.

Megnyitó: március 18. szerda, 15 óra
Megtekinthetõ: 2009. május 31-ig

Múzeumi órák (diavetítéses elõadá-
sok és/vagy tárlatvezetések a kiállítá-
sokban):
- Az õskor
- A rómaiak Pannóniában
- A honfoglaló magyarság
- Szekszárd története
- A Sárköz története és néprajza
- Mesterek, népi kismesterségek

Egyéb filmvetítések, interaktív foglal-
kozások általános és középiskolás ta-
nulók részére elsõsorban a történelem,
irodalom, rajz és mûvészettörténet,
hon- és népismeret órák tematikájá-
hoz kapcsolódva.
Bõvebb felvilágosítás valamint éves
programfüzet a múzeumban kérhetõ 
(Telefon: 74/316-222, 21-es mellék, And-
rásné)

Régi ésszel - gyermekkézzel 
Kézmûves foglalkoztató gyermekek-
nek minden hónap második szerdáján.
Március 11-én, szerdán 10-16 óra kö-
zött történelmi játszóház: eredeti
1848-as tárgyak interaktív bemutatá-
sa; memóriajáték; tûzzománc kokárda
készítése Vezetik: Andrásné Marton
Zsuzsa múzeumpedagógus és Gulyás
Éva kézmûves

Óvodás foglalkozások
Minden hónap utolsó hetében 10 és
11 órakor kezdõdik elõzetes idõpont
egyeztetés alapján.
Márciusban: – A tojáshímzõ és a Hús-
véti csodatál címû kisfilmek vetítése

Honismereti szakkör Tolna megyei
középiskolásoknak minden hónap
harmadik péntekén 8-12 óráig.
Témakör: Tolna megye építészeti em-
lékei.

Március 20., 8 óra: dr. Kápolnás Mária:
Szecesszió és eklektika

10 óra: A századforduló építészeti
emlékei Szekszárdon

Múzeumi esték keretében Pajzán
históriák címû elõadás sorozat
Minden hónap utolsó csütörtök, 15
órakor kezdõdik a múzeum könyvtárá-
ban.
Március 26. Dr. Szabó Ádám: A vidám
Róma

Tájak-Korok-Múzeumok Klub
Március 12. csütörtök, 15 óra
- Zentai András ny. gimnáziumi igazga-
tó Barangolások Szicíliában címû elõ-
adása, vetítéses élménybeszámolója a
múzeum könyvtárában
Március 31. kedd, 15 óra
- TKM Kávéház. Az Örökségünk. Tolna
megye évszázadai címû kiállítás megte-
kintése tárlatvezetéssel

A megyei múzeum márciusi programja

Felhívás

39. alkalommal rendezik meg a Tol-
na megyei gyermekrajz-pályázatot
és kiállítást.
A kötetlen témájú és technikájú
gyermekrajzokat (6-14 éves korig)
2009. május 6-ig kell beküldeni a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza címére (Szek-
szárd, Szent István tér 10.)
Várjuk a megye általános iskoláinak
jelentkezését. Az egyénileg bekül-
dött alkotásokat is fogadjuk!
Határidõ: 2009. május 6.

Info: www.babitsmuvhaz.hu
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MUNKÁCSY KIÁLLÍTÁSA

A Szekszárd-újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör vezetõsége  március
7-én, szombaton, 15 órakor a nagy
sikerre való tekintettel a Munkácsy-
kiállításra hívja kedves tagjait és min-
den érdeklõdõt! A belépõdíj diákok-
nak 600, nyugdíjasoknak 1000, fel-
nõtteknek 1800 Ft. A tárlatvezetést
a társaskör fizeti. Találkozó 14.50-
kor a Mûvészetek Háza (Szent Ist-
ván tér) elõtt.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Március 24. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Március 31. (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

Március 24. (kedd) 16-18 óráig

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

V. sz. választókerület

Március 31. (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 csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap harmadik 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
Március 10. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület
Március 9. (hétfő) 17-18 óráig

Március 23. (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
MÁRCIUSI FOGADÓÓRÁJA

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a 2001-ben módosított
29/1994.(VIII.22)KT. számú rendeleté-
re hivatkozva a következõ módon és az
itt jelzett határidõre várja a város polgá-
rainak, civil szervezeteinek, intézmé-
nyeinek, vállalatainak javaslatait a 2008-
as naptári év megörökítésre érdemes
eseményeirõl.

Az Aranykönyvbe való bejegyzés in-
doka lehet, olyan

– kiemelkedõen fontos pozitív, Szek-
szárdot érintõ esemény, amely méltó
arra, hogy a város történetének részé-
vé váljon,

– kiemelkedõ – szekszárdi személy-
hez, közösséghez, intézményhez kötõ-
dõ – teljesítmény, ezt elismerõ Tolna
megyei, Szekszárd városi képviselõtes-
tületi, illetve országos, nemzetközi
szervtõl kapott kitüntetés,

– neves személyiség látogatása,
– természeti jelenség, amelynek je-

lentõs kihatása volt a város életére,

– események és teljesítmények – a
reál és a humán szférában – amelyek új
értéket teremtettek, illetve a város hír-
nevét jelentõsen emelték, vagy a város-
ban lakók életminõségét pozitívan be-
folyásolták,

– kitüntetéseknél azok a szekszárdi
polgárok javasolhatók, akik Tolna me-
gye, vagy Szekszárd város közgyûlése
által alapított, a köztársasági elnök,
ill.etve országos hatáskörû szervek ki-
tüntetettjei,

– a rendszeresen ismétlõdõ esemé-
nyek, megemlékezések, nagyrendez-
vények esetén a javaslatban a jubileu-
mi alkalmakon kívül felterjeszthetõ az
adott évben különösen kitûnt rendez-
vény (illetve annak eleme) is, 

– az általános- és a középiskolák di-
ákjainak tanulmányi, sport, mûvészeti,
kulturális versenyein az országos I-III.
helyezettek, illetve az arany-, ezüst-,
bronzéremmel kitüntetettek, az
OKTV és az OSZTV versenyeken az or-

szágos I-X. helyezettek kerülhetnek
Szekszárd város Aranykönyvébe. 

A bejegyzésre javaslatot tehetnek
szekszárdi polgárok, közösségek, intéz-
mények, gazdasági, társadalmi és
egyéb szervezetek.

A javaslathoz szükséges ûrlap letölt-
hetõ a Polgármesteri Hivatal honlapjá-
ról, ill. hivatali idõben átvehetõ az ügy-
félszolgálati irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi lehetõ-
ségükkel és alapító okirat követelmé-
nyeinek megfelelõ eseményekrõl, telje-
sítményekrõl, személyekrõl küldjenek
kellõen indokolt javaslatokat 2009.
március 31-es határidõig az alábbi cím-
re:

Dr. Dobos Gyula igazgató, Tolna Me-
gyei Levéltár Szekszárd, Pf. 33. (A borí-
tékon: Aranykönyvi javaslat), vagy e-
mail: dob6612@mail.iif.hu 

A közgyûlés által jóváhagyott Arany-
könyv a Szekszárdi Vasárnap 2009. au-
gusztusi, ünnepi számában jelenik meg.

Felhívás javaslattételre Szekszárd város
Aranykönyvébe történõ bejegyzéshez

A MINÕSÉG GARANCIÁJA.

Richter László
kárpitosmester
Bútor- és autókárpitozás
Mûhely: Szekszárd, Béri B. Á. u. 95.
Tel.:74/412-186; 20/446-86-42
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újabb oktatással bõvítette szolgáltatásait. 
Eddig téli idõszakban minden évben rendszeres
továbbképzéséket tartottak kõmûves, burkoló,
ács szakemberek és mesterek részére.
Képünk a tervezõk-kivitelezõk és más mûszaki
szakemberek részére rendezett kétnapos kreditpontos
oktatáson készült.
Egyik alkalommal a XXI. századi korszerû hõszigetelés,
másik alkalommal: szakszerû hidegburkolás,
kerámiabetétes födémépítés, vb. szerkezetek védelme
és Solar rendszer témakörben.




