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KÉT ARANYÉREMMEL
NYITOTTAK A GEMENC JK
DZSÚDÓSAI

LETETTÉK A MŰFÜVES
FOCIPÁLYÁK ALAPKÖVÉT 3. OLDAL 12. OLDAL

Pénteken érkezett Szekszárdra a
Zöld Kréta roadshow, amely az
ÖKO-Pannon Kht. hulladékok
(újra)hasznosítását bemutató in-
teraktív kiállításához csatlakozva
járja az országot.

A Zöld Kréta roadshow célja, hogy
minél több óvoda és iskola tûzze ki a
képzeletbeli zöld zászlót, bõvüljön a
környezettudatos életmódra, termé-
szet-szeretetre nevelés iránt elkötele-
zett, minõsített intézmények száma.

A Garay téri rendezvényen a gyere-
kek az Újrahasznosítási Hónap inte-
raktív játékaival ismerkedhettek, míg
a pedagógusok szakmai elõadásokat
hallgathattak a zöldtárca környezet-
nevelési programjairól.

Szekszárdon a Zöld Kréta
Gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt hasznos az utazó kiállítás

NÉVADÓJUKRA
EMLÉKEZTEK
A BAKÁSOK

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

4. OLDAL

Munkában az óvodások: népszerû játék volt a gyerekek körében a hulladékhorgászat

Fórumra várják
a városszépítõket

a táncterembe
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata tisztelettel meghív minden
érdeklõdõt az október 8-án, csütörtö-
kön 17 órakor, a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház tánctermében (Szent István
tér 10.) sorra kerülõ fórumra, melynek
apropója a „Szépítsük együtt Szek-
szárdot!” program féléves mûködésé-
nek értékelése.

Az áprilisban indult kezdeménye-
zés célja, hogy lakossági összefogással
javítsunk a köztisztaság helyzetén, te-
gyük szebbé parkjainkat, (játszó)te-
reinket, utcáinkat, ezzel egyszers-
mind egyfajta szemléletváltás indul-
jon el. Minden érdeklõdõt vár Hor-
váth István polgármester és Páll Lau-
ra program-koordinátor.
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Stabil a város költségvetése
Másfél milliós kölcsön a londoni vendégszereplésre induló Junior Stars-nak

■ Szekszárd város képviselõ testületé-
nek szeptemberi rendes ülésén nagy
többséggel fogadták el az önkormány-
zat elsõ féléves gazdálkodásáról szóló
beszámolót.

A tájékoztatóval kapcsolatban Ács
Rezsõ alpolgármester lapunknak el-
mondta: az elmúlt években megho-
zott intézkedéseknek köszönhetõen a
város 2009 elsõ féléves költségvetése
stabil és kiegyensúlyozott volt.

– Az eddigi adatok alapján kijelent-
hetõ, hogy összesen 133 millió forin-
tos megtakarítást realizáltunk, vagyis
az elsõ féléves bevételek ennyivel ha-
ladták meg a kiadásokat úgy, hogy köz-
ben az idén az állami támogatás több
mint 440 millió forinttal kevesebb a ta-
valyinál, az önkormányzat feladatai vi-
szont nem csökkentek – hangsúlyozta
Ács Rezsõ. Az alpolgármester hozzátet-
te: mindez azt mutatja, hogy mind a hi-
vatal, mind a városi intézmények a ne-

héz külsõ gazdasági körülmények elle-
nére és az állami támogatások draszti-
kus csökkentése mellett is jól, takaré-
kosan gazdálkodtak. A közgyûlés a pol-
gármesteri hivatalnak és az intézmé-
nyeknek is megköszönte az együttmû-
ködést. Az elsõ félévben a város több
mint 153 millió forinttal kevesebbet fi-
zetett ki bérköltség címén a tavalyihoz
képest, köszönhetõen többek közt a
2008 év végén lezárult racionalizálási
folyamatnak.

– Úgy tûnik, a nehéz gazdasági
helyzet ellenére a II. félévben is tart-
hatóak lesznek a költségvetés számai
– mondta Ács Rezsõ, majd kiemelte: a
helyi adókból – a tavalyi év hasonló
idõszakához képest – szeptember vé-
géig mintegy 80 millió forinttal több
folyt be a város kasszájába. Az év hát-
ralévõ szakában, illetve a jövõ év elejé-
re tervezett fejlesztések, beruházások
önereje rendelkezésre áll. 

Mint arról elõzõ számunkban rövi-
den már beszámoltunk, a képviselõ
testület teljes összhangban döntött a
megyei múzeum elõtt álló (roskado-
zó) tanácsköztársasági emlékmû szo-
borparkba szállításáról, és a múzeum
elõtti tér rendbehozataláról. A köz-
gyûlés ugyancsak nagy többséggel
támogatta azt – a szakértõk vélemé-
nyével is összecsengõ – elõterjesz-
tést, miszerint jelenlegi helyén, a Bé-
la király téren, de külön-külön kerül-
jön elhelyezésre a szégyenletes tria-
noni döntést felidézõ országalma, il-
letve az 1848-as forradalom és sza-
badságharc 100. évfordulójára emelt
emlékmû.

A képviselõ testület egyhangúan tá-
mogatta a mûfüves labdarúgó-pályák
lebonyolítási szerzõdésének jóváha-
gyását, valamint a Szekszárd Junior
Stars kérelmét. A népszerû jazz zene-
kar 1,5 millió forint visszatérítendõ

kölcsönt kért – és kapott – a várostól,
hogy eleget tudjon tenni a szervezõk
meghívásának, és fellépjen az októ-
ber 7. és 11. között Londonban meg-
rendezésre kerülõ nemzetközi feszti-
válon, amelyrõl többek között a BBC
is közvetít.

A közgyûlés anyagi természetû
döntései között határozott többek
között alapítványok támogatására
odaítélt 1,8 millió forintról, továbbá a
Bursa Hungarica felsõoktatási pályá-
zat 6 milliós keretének jóváhagyásá-
ról. A képviselõk egyhangú támogatá-
sa mellett Szekszárd városa csatlako-
zott a Klímabarát Települések Szövet-
ségéhez, melynek célja az energiafel-
használás csökkentése helyi, megúju-
ló energiaforrások igénybevételével,
továbbá a levegõminõség javítása a tö-
megközlekedés népszerûsítésével, il-
letve a kerékpárút-hálózat továbbfej-
lesztésével. F. L.

Megyei lobbitalálkozó Palánkon
A kapcsolati tõkére azért van esély

■ Több mint ötven pavilon, illetve sá-
tor mentén, annak jótékony oltalmá-
ban mintegy 650-en sertepertéltek a
Csapó Dániel Mezõgazdasági Szakkö-
zépiskola és Szakképzõ Intézet parkjá-
ban szeptember utolsó péntekén. Va-
gyis továbbra is él és virul az intéz-
mény által kezdeményezett Tolna Me-
gyei Lobbitalálkozó, melybõl immáron
a hatodikat tartották.

Most is egymásra találhatott az öt-
letgazda, a bankár, a politikus, a vállal-
kozó, ha akart. Talán egy-egy, a másik
érdeklõdését fölcsigázó félmondat-
nak tényleg lehetnek a közjó számára
is fontos utórezgései, amikor egy-egy
pályázat, valamilyen termékpálya,
vagy éppen ágazat szóba került az elõ-
relépés, a fejlesztés, vagy éppen a visz-
szaesés megakadályozása érdekében.

Szabó Bertalan, az autóipari beszál-
lító Jako Fémárugyár Kft. ügyvezetõje
azért lobbizott direkt, vagy éppen in-
direkt módon, hogy a számukra oly
fontos forgácsolás-technológiában az
alap, közép és felsõ szintû szakember-
képzést meg kell erõsíteni, illetve át-
strukturálni. Nagy gondot jelent a
szerszámkészítõ szakmunkás-generá-
ció úgymond „kihalása”, mint meg-
említette: fennáll annak a veszélye,
hogy nem lesz olyan ember, aki oktat-
ni tudja majd ezt a szakmát. A Jako a
válságból is fejlesztéssel menekül, így
náluk is egyre több felsõfokú mûszaki
végzettségû fiatal szakemberre lesz
szükség. Nem lenne baj, ha tanintéze-
tek megyei, régiós hiányában is vala-
milyen megoldást találnának a szak-

emberek itteni képzésére, mert az au-
tóipari klaszter szekszárdi cégeinek
már most van, de biztosan lesz erre
igénye. Szabó Bertalan amúgy elége-
dettségének adott hangot: az általuk
jelzett hiányszakmák képzésében a
helyi oktatás jól reagált, a nemrégen
létrehozott TISZK-kel is remek az
együttmûködés. A lobbi találkozóval
kapcsolatosan megjegyezte: „Jó do-
log, de hat év után tovább kellene lép-
ni vele.” Oly módon, hogy minden év-
ben megjelölnénk egy-egy területet,
amiért, ami mellett mindenki lobbizik
a maga eszközeivel, lehetõségével.

Tóth Ferenc országgyûlési képvise-
lõ a „Miért lobbizik” kérdésre – némi-
képp kibõvítve – a tavalyi választ adta,
de nem ok nélkül.

– Egy éve azt mond-
tam, hogy a paksi atom-
erõmû bõvítésének par-
lamenti igenlõ határoza-
ta a legfontosabb a me-
gye távolabbi jövõje
szempontjából, így ne-
kem ez a legfontosabb
kérdés. A határozat meg-
született, most pedig
azért lobbizom, hogy
amit a menedzsment az
ötös és hatos blokk épí-
tésére idõarányosan
meghatározott, az kü-
lönbözõ objektív és
szubjektív tényezõkre
hivatkozással ne csúsz-
hasson, és 11 év alatt va-
lóban létrejöhessen az

ország, de a megye számára is oly fon-
tos bõvítés – zárta velõs válaszát a
szekszárdi ügyeket is figyelemmel kí-
sérõ képviselõ.

– Most éppen miért lobbizik a házi-
gazda, ötletadó „Csapó” – állítottuk
meg Dömötör Csabát, az alapításának
80. évfordulóját ünneplõ intézmény
igazgatóját.

– Azért, hogy egyre több tanulónk
legyen a Dunántúl távolabbi megyéi-
bõl is, hogy a ránk eddig is jellemzõ
gyakorlati képzést még színvonala-
sabban, még jobb feltételekkel tudjuk
megvalósítani. Tangazdaságaink fej-
lesztéséhez kell forrás, annak többcsa-
tornás megszerzéséhez pedig kap-
csolati tõke. Ebben már eddig is segí-
tett a lobbi találkozó. B. Gy.

HÍRSÁV

Horváth Jánosné lett
az év képviselõje
Az elmúlt héten városunkban (is)
lezajlott Állampolgári Részvétel He-
te programsorhoz kapcsolódóan a
Civil Kerekasztal idén is a városla-
kók véleményét, segítségét kérte az
"Az év képviselõje" cím odaítélésé-
hez. A kiíró szervezet véleménye
szerint a Szekszárd-Újvárosi Ró-
mai Katolikus Társaskör tagjai egy
emberként támogatták képviselõjü-
ket, így a beérkezett 279 érvényes
szavazatból 179 vokssal Horváth
Jánosné, Edit nyerte el 2009-ben a
címet. “Köszönöm minden rám
voksoló kitüntetõ bizalmát, és ter-
mészetesen továbbra is állok ren-
delkezésükre fogadó óráimon” -
mondta az újvárosi társaskör kép-
viselõje.

Tagokat keresnek
Énekelni tudó és vágyó tagokat vár
soraiba a szekszárdi Gagliarda
együttes. Repertoáruk a reneszánsz
muzsikától a spirituálékon át a mo-
dern zenéig terjed. Info: 30/7531-20,
www.gagliarda.hu.

Szüreti filmvetítés
Értesítjük a Szekszárd-Újvárosi Ró-
mai Katolikus Társaskör tagjait,
hogy elkészült a társaskör szüreti
rendezvényét megörökítõ film, ame-
lyet október 4-én, vasárnap, 14 óra-
kor vetítenek le a Szent István Ház-
ban (Rákóczi u. 69-71.). Ugyanek-
kor megtekinthetõk és megrendelhe-
tõk a szüreti felvonulásról és a bál-
ról készült fényképek is.

Jó a hangulat az önkormányzat sátránál



2009. október 4. 3
HÉTRŐL HÉTRE

Európai szintû létesítmény épül
Labdarúgó legendák segédkeztek a szekszárdi mûfüves pályák alapkõletételénél

November második felére ígérik
a kivitelezők annak a három, vi-
lágítással ellátott műfüves labda-
rúgó-pályának az átadását,
amelynek alapkövét szerdán ün-
nepélyes keretek között raktak
le a szekszárdi sporttelepen.

F. L.

Horváth István polgármester – aki
nem is oly régen a fõiskolánál vállalt
hasonló szerepet –, ezúttal Buzánszky
Jenõ és Mészöly Kálmán futball-legen-
dák, illetve Bánki Erik, a Parlament
Sportbizottságának elnökének társa-
ságában helyezte el az európai szabvá-
nyoknak mindenben megfelelõ mûfü-
ves pályák alapkövét.

Az ünnepséget megelõzõen a felek
az Országos Labdarúgópálya Létesítõ
(OLLÉ) programban megvalósuló be-
ruházásról sajtótájékoztatót tartottak.
A beruházást az önkormányzat részé-
rõl felügyelõ Kerekes László, a Város-
fejlesztési Kft. igazgatója elmondta,
hogy egy nagy és két kisméretû mûfü-
ves pályát alakítanak ki világítással,
vízelvezetéssel. A nettó 165 millió fo-
rintos sportberuházás két hónap
múlva készül el, a kivitelezést a Ma-
gyar Aszfalt, a Strabag AG, valamint a
Sebõk és Sebõk Kft. végzi.

A sajtótájékoztatón megjelent
Buzánszky Jenõ hangsúlyozta: több
mûfüves pályaátadáson járt már az or-
szágban, és a játéktereket birtokba ve-
võ gyermekek öröme minden alka-
lommal megható volt.

– Az egészséges nemzedék felneve-
lése a mi felelõsségünk – mondta a le-
gendás Aranycsapat dombóvári szár-
mazású hátvédje. – A játék az életre is
tanít, ezért nem lehet elég korán el-
kezdeni. Elõkészítõ csoportokban

már óvodások kergetik, rúgják a lab-
dát. Remélem, ez a beruházás hozzá
járul majd ahhoz, hogy Szekszárdról
is mind többen jussanak el a futball-
ban a legmagasabb szintre.

Mészöly Kálmán, aki az MLSZ és az
OLLÉ-program képviselõjeként volt
jelen a szekszárdi tájékoztatón õszin-
tén bevallotta: az elsõ egyeztetések
után szkeptikus volt a projekt sikerét
illetõen.

– A polgármesterek, önkormányza-
ti vezetõk kezdeti lelkesedése gyorsan
alább hagyott, amikor a pályák bekerü-
lési költségeire pillantottak – mondta
az egykori világválogatott labdarúgó. –
Aztán a közbeszerzési eljárásoknak és
a kedvezõ banki finanszírozási háttér-
nek köszönhetõen mégis elérhetõvé
váltak a fejlesztések, így több mint 80
mûfüves pálya épül(t) az országban.
Ezek többsége kisméretû, úgyneve-
zett futsal pálya, illetve iskolai „grund”.

Olyan létesítmény épül Szekszárdon,
ahova a szülõk jobb szívvel engedik
majd el sportolni gyermekeiket –
hangsúlyozta Mészöly Kálmán.

Bánki Erik kiemelte: csak üdvözöl-
hetõ, hogy az önkormányzat a minõsé-
get helyezte elõtérbe a fejlesztés során.

– Örömteli, és megsüvegelendõ,
hogy a szekszárdi városvezetés a vál-

ságban elõre menekül, és nem csak
szlogenjében építi a jövõ városát –
mondta Parlament Sportbizottságá-
nak elnöke, korábbi labdarúgó. – Te-
szi ezt olyan gazdasági helyzetben,
amikor a kormány megszorító intéz-
kedéseibõl minden napra jut egy-egy
újabb „csomag”. A jövõ évi költségve-
tés készítõi 12,7 milliárd forintot
szánnak az ország sportjára, 2002-
ben ennek a duplája volt az állami tá-
mogatás. A szekszárdihoz hasonló be-
ruházások hozzájárulnak az egészsé-
ges életmódra neveléshez, amelyet
óvodás, kisiskolás korban kell elkezde-
ni. Csak így változtathatunk ugyanis a
jövõ generációjának tragikus fizikai,
egészségi állapotán.

Horváth István szerint az új, az Eu-
rópai Labdarúgó Szövetség szabvá-
nyainak mindenben megfelelõ pályák
nem csak azt versenysport célokra
igénybe vevõ fiataloknak és felnõttek-
nek nyújtanak kitûnõ lehetõségeket,
de – a bérleti lehetõségeknek köszön-
hetõen – amatõr futballisták igényeit
is kiszolgálják. A polgármester hozzá-
tette: a tervek szerint még az idén sze-
retnék letenni az új atlétikapálya alap-
kövét is, amelynek építését tavasszal
akár be is fejezhetik.

Jenő bácsi
Az alapkõletételt követõen a 84 esztendõs Buzánszky Jenõ bácsi lapunk kér-
désére elmondta: amikor õ gyerek volt, mezítláb rongylabdával futballoztak a
grundon. A játék szeretete segítette át õket a nehézségeken. Ez kell, hogy
motiválja a mai fiatalokat is az egyre jobb eredmény elérésében. Az európai
színvonalú létesítmények (mûfüves pályák, öltözõk) megteremtése mellett
fontos a szakmailag és emberileg is példaképként szolgáló pedagógusok,
edzõk munkája is.
- Idõvel majd a mai gyerekek is megértik, érdemes volt lemondaniuk bizo-
nyos dolgokról, hogy egyszer õk is meghallják majd: „Szép volt, fiúk!” - fogal-
mazott a világbajnoki ezüstérmes, egykori kiváló labdarúgó.

Bánki Erik (balról), Buzánszky Jenõ, Mészöly Kálmán és Horváth
István polgármester közösen helyezték el a beruházás alapkövét

Elõadás a Szent Korona-tan kérdéseirõl
n Új helyszínen, a Polgármesteri Hiva-
tal dísztermében tartotta meg õszi,
nagy érdeklõdéssel kísért nyitóelõ-
adását szeptember 29-én a Parázsló
Alapítvány.

Az egyesület fõ profilját képezi a
magyarság eredetének kutatása, vala-
mint a legújabb, magyarság-eredettel
kapcsolatos tudományfelfogások ter-
jesztése. A mostani vendég, Kocsis Ist-
ván író, magyarságkutató a Szent Ko-
rona misztériumának fejtegetésével,
valamint a II. világháború után mellõ-
zött Szent Korona-tan jelenünkben le-
hetségesen megújuló szerepével fog-
lalkozott.

Kocsis úgy véli, hazánkban azért is
alacsony az életszínvonal, mert nem
állítottuk helyre a jogfolytonosságot

õsi törvényeinkkel, valamint olyan -
miniszterelnöki teljhatalmat garantá-
ló - alkotmányunk van, amelyet az ele-
ve rossz és németekre erõltetett alkot-
mányból lett „összeollózva”. A korona
misztériumáról szólva kiemelte Zsig-
mond király legszebb oklevelét, aki sa-
ját lázadóját jutalmazta meg azért,
mert felhívta a figyelmét a királynak
arra, hogy egy cselekedetével szembe-
fordult a Szent Korona tanításával. Eb-
bõl is látható, hogy a magyar király
nem az elsõ, hanem a második sze-
mély volt a Korona közjogában. Más
esetben, a 18. század végén a Korona
erejére és misztériumára való hivatko-
zással sikerült megakadályozni Ester-
házy Pálnak az igen vallásos I. Lipót
császárt, hogy az alkotmányos Erdélyt

közigazgatásilag, tartományként hoz-
zácsatolja a Habsburg irányítású terü-
letekhez. Ez utóbbit a mai napig köz-
jogtörténeti csodaként emlegetik.

Az elõadó Hunyadi Mátyást is mél-
tatta, aki 1486-tól haláláig zömmel ki-
rályi hatalmat gyengítõ, s a Szent Ko-
rona hatáskörét, valamint a vármegyei
irányítást erõsítõ törvényekkel foglal-
kozott, szinte elõre bebiztosítva az
önálló megyei igazgatás sorsát a moh-
ácsi vész után! Ennek következménye
az 1504. évi I. törvény, mely a várme-
gyék alispánjait király elleni engedet-
lenségi jogkörrel ruházta fel: azonnal
leváltották, ha a királyhoz/császárhoz
hûnek mutatkozott, vétve a Korona
törvényei ellen. E tan törvényei a késõ
középkorban alakultak ki, amikor

megváltozott a keresztény világ és a
népek viszonya. Kitételei tartalmaz-
ták, hogy minden birtok a Koronára
száll vissza, s hogy idegenbõl kölcsön-
jogot nem vehet át az ország. A Szent
Korona alá tartozni ugyanakkor biz-
tonságérzetet is jelentett, valamint a
nemesség életében egyenrangúság-
gal, mellérendelt állapottal bírt: így a
100 ezer hold földdel rendelkezõ Szé-
chenyi, és a köznemes-hírlapíró Kos-
suth esetében az országgyûlésben.
Külföldinek birtoka is csak úgy lehe-
tett az országban, ha „harmonikus
egységben él a Szent Koronával”, ki-
védve jelenünk „rablóprivatizációit”,
mely a rendszerváltás környékét jelle-
mezte nálunk – mondta Kocsis.

Gyimóthy Levente
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A névadóra emlékeztek
Rendezvények a Baka István iskolában

Köszönet az iskoláknak
A Bezerédj utcában gyûjtötték a hulladékot

nNégynapos rendezvénysorozattal ün-
nepelte a volt 5. számú Általános Isko-
la, hogy a városi közgyûlés elfogadta a
kérelmét, s ettõl a tanévtõl már a szek-
szárdi születésû költõ, a néhai Baka Ist-
ván nevét viselheti.

Az ünnepi hetet egy hármas kiállí-
tás megnyitóval indították hétfõ dél-
után. Elblinger Ferenc fotóit és Baka
István tárgyait ajánlották a diákok és a
közönség figyelmébe. Emellett a költõ
Õszi esõzés címû verséhez kiírt rajzpá-
lyázat anyagait is megnézhették az ér-
deklõdõk. Az ünnepség fényét Huzel-
la Péter, a Kaláka együttes Kossuth-dí-
jas elõadómûvészének produkciója is
emelte.

Kedden az egykori barátok, pálya-
társak, családtagok idézték fel a költõ
alakját. A beszélgetést Kovács Lajos, az
egykori pályatárs – a dorogi iskolaigaz-
gató – irányította. Ezt követõen meg-

koszorúzták Baka István sírját, aminek
gondozását az iskola tanulói vállalták.

Szerdán vetélkedõt tartottak a diá-
koknak, melynek témája a költõ élete
és munkássága, emellett Kispál István
tanár rendhagyó irodalomórájára ül-
hettek be a hetedikes és nyolcadikos
évfolyam diákjai.

A Baka István hét zárásaként a költõ
egykori barátai, pályatársai, tanítvá-
nyai, valamint a nevét viselõ általános
iskola diákjai adtak mûsort a Babits
Mihály Mûvelõdési Házban. Az ünnep-
séget Horváth István polgármester
nyitotta meg, majd a zene világnapjá-
hoz is kapcsolódva – Baka rajongott a
komolyzenéért – énekesek, kórusok
léptek fel, de természetesen a versek
sem maradhattak el. A rendezvényen
felszólalt a költõ özvegye, Baka Tünde
is, aki háláját fejezte ki a méltó megem-
lékezésért.

Sokan lerótták kegyeletüket a sírnál Fotó: Kiss Albert

n Szeptember utolsó hétfõjén a Baka
István Általános Iskola Tagozata vette
ki részét a közterületi hulladékgyûj-
tésben. A lelkes és aktív tanároknak
és diákoknak köszönhetõen körülbe-
lül 530 liter szemetet sikerült össze-
szedni. Ezúton szeretnénk megkö-

szönni az eddig részt vett iskolák se-
gítségét és reméljük, hogy a többi is-
kolai programok is ilyen sikeresen zá-
rulnak.

Október 5-én a Garay János Általá-
nos Iskola és AMI környékét fogják a
diákok megtisztítani.

A Tagozat diákjai is kivették részüket a szemétgyûjtésbõl
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Régiós szerepben a televízió
A Szekszárd javáért elismerõ díj ide kitüntetettje: a Tolnatáj Televízió

Az augusztus 20-án a Szekszárd
javáért elismerő díjat vehette át
a Tolnatáj Televízió, amely a vá-
rosi tévé utódaként immáron ré-
giós televíziós társaságként szol-
gáltatja műsorait.

F. L.

Még a rendszerváltozás elõtt, 1988 év
végén indult a Szekszárdi Városi Televí-
zió, amely a mûvelõdési házból sugár-
zott. Elõbb csak a képújságban olvashat-
tak híreket a városlakók, a következõ esz-
tendõtõl aztán már szerkesztett mûsoro-
kat is láthattak a nézõk. A következõ
nagy átalakulás 2001-ben jött le, amikor
új néven új stúdióba költözött a Szek-
szárd1 Televízió. Amikor három évvel

késõbb immár a
megye több mint
felén lehetett fog-
ni az adást, újabb
keresztelõ követ-
kezett: létrejött a
Tolnatáj Televízió.

– Folyamato-
san növeltük
adáskörzetünket,

s immár 5 megye 110 településén közel
210 ezer nézõ számára elérhetõek a
Tolnatáj mûsorai – mondja Ritter Péter
mûsorigazgató. – Dombóvárról és

Paksról is veszünk át anyagokat, így biz-
tosítva a teljes megyei „lefedettséget”.

– Milyen mûsorokat készít a Tol-
natáj Televízió?

– A helyi televíziók esetében legnép-
szerûbb mûsor a híradó, amely hétköz-
naponként este jelentkezik 15 perc-
ben. Ezenkívül természetesen rendsze-
resen jelentkezünk gazdasági, kulturá-
lis, sport, vagy egészségügyi magazi-
nokkal, portrémûsorokkal. Az élõ adás
viszonylag kevesebb – persze ezt a té-
ma fontossága is befolyásolja –, de idõ-
rõl idõre jelentkezik például interaktív
beszélgetõs mûsorunk, a Közügy.

– Hányan dolgoznak a stúdióban?
– Jelenleg húsz fõs a stáb, megköze-

lítõen fele-fele arányban szerkesztõ ri-
porterek, illetve operatõrök, techni-
kai személyzet alkotja. A legrégebben
Bóli Gábor mûszaki vezetõ és Szántó
Ildikó marketinges munkatárs dolgo-
zik a televíziónál.

– A közelmúltban költöztetek új
stúdióba...

– Három hónapos elõkészítõ mun-
ka után tettük át székhelyünket a Vár-
megyeházáról a Tartsay úti irodaház-
ba. Úgy kellett megszerveznünk az
eszközök költöztetését, hogy a folya-

matos mûsorszolgáltatásban ne okoz-
zon problémát.

– Más megyék városi tévéivel szem-
ben nyáron sem álltatok le...

– Fontosnak tartjuk, hogy mindig
kiszolgáljuk a nézõket. Híradókat, he-
ti hírösszefoglalókat, tematikus maga-
zinokat készítettünk. A heti négy-öt
óra saját gyártású anyag mellett mi
kétszítjük a Pannon Krónika regioná-
lis hírmûsort is, amely Baranya, So-
mogy és Tolna megyében mintegy
600 ezer nézõhöz jut el.

– Megfogalmazható a Tolnatáj Te-
levízió ars poeticája?

– Szakmai kötelességünk is, hogy
ha már a megye egész területén fog-
hatóak vagyunk, a legtávolabbi pont-
járól is tudósítsunk eseményekrõl. A
szekszárdi dominancia adottság és tu-
datosság is egyben, de heti rendsze-
rességgel jelentkezünk bonyhádi,
bátaszéki és tolnai magazinokkal is.

– Kollégáim igazán örültek a díj-
nak. Jól esik a munkánk elismerése,
de megállni nem lehet. Folyamatosan
figyeljük az újdonságokat, a nagyobb
helyi televíziók adásait. Mûsorcsere
programot kezdtünk a nyíregyházi és
az egéri tévével, amely további színvo-
naljavulást, és újabb nézõket hozhat.

Wessely Judit, a Híradó fõszerkesztõje és Kilián Máté vették át a díjat
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A sport és a kultúra mecénása
A Szekszárd javáért elismerõ díj ide kitüntetettje: a Váz-Bau Kft.

n A jövõre fennállásának 15. évfordu-
lóját ünneplõ Váz-Bau Kft-t a Szekszárd
javáért elismerõ díjjal jutalmazta a vá-
ros. A cég a lehetõségei szerint mindig
is támogatta a helyi rendezvényeket,
egyesületeket. A labdarúgósport segí-
tése mindig is szívügyük volt, de meg
kell említeni a Roma Kisebbségi Ön-
kormányzat és rendezvényeinek, vagy
Cseh Gábor festõmûvész kiállításainak
folyamatos támogatását.

A cégalapító Lenkey Imre – aki ma
is a Váz-Bau Kft. vezetõje – a gyönki
gimnáziumban tett érettségit követõ-
en Baján végzett vízügyi szerkezetépí-
tõ technikumot. A TOTÉV-nél mûve-
zetõ és építésvezetõként eltöltött
évek (1973-86) után a bajai DUTÉP
vállalatnál dolgozott fõmûvezetõként.
A kilencvenes évek elején immár vál-
lalkozóként részt vett a nagy torna-
csarnok-építõ programban, így töb-
bek között a Dienes iskola csarnoká-
nak építésében is.

A mezõgazdasággal korábban nem
volt kapcsolata, egy ismerõse ajánlot-
ta: próbálkozzon ebben a szektorban.
„Õszinte, becsületes emberekkel talál-
koztam az agráriumban” – emlékszik

vissza a kezdtekre Lenkey Imre. Már
az elsõ évben nyereséget termelt a
vállalkozás, 1995-ben megalapította a
Váz-Bau Kft., s idõvel nagy tapasztalat-
ra tett szert a mezõgazdasági tárolók
tervezésében és kivitelezésében,
amely mai is a cég fõ profilja. Az el-
múlt másfél évtizedben több mint
160 különbözõ tárolót épített az or-
szág egész területén.

– Az idei év minket is megrázott, a
gazdasági válság az építõiparban
okozza az egyik legnagyobb kárt -
mondja a cégvezetõ. A Váz-bau Kft.
most elsõsorban állattartó telepek
építésén, környezetvédelmi beruhá-
zásokon dolgozik. Lenkey Imre sze-
rint az alacsony felvásárlási árak miatt
ugyancsak mély válságban lévõ ma-
gyar állattartás új lendületet kaphat a
telepek korszerûsítésére októberben
megjelenõ pályázatok – várhatóan 40-
50 százalékos támogatás mellett – ki-
írásával, s ez persze a kivitelezõknek
is jót tenne. Cégük a tervezéstõl az en-
gedélyek beszerzésén keresztül az
építésig mindenben a megrendelõk
rendelkézésére áll, sõt a pályázatírás-
hoz is segítséget nyújt.

Lenkey Imre szerint az uniós tag-
ság óta szigorodó építési elõírások to-
vább növelik a költségeket, ezért gon-
dolják meg kétszer is a gazdálkodók,
hogy magtárak, tárolók, istállók építé-
sébe kezdjenek.

Több rendezvényt, egyesületet is
rendszeresen támogat a Váz-Bau Kft.
Lenkey Imre szíve csücske mégis a
labdarúgás. A cégvezetõ fiatalon ma-
ga is futballozott Kölesden és
Gyönkön, illetve késõbb a TOTÉV

városi kispályás csapatában. Köles-
den hetente egyszer azért még ösz-
szejönnek a barátokkal egy kis
örömjátékra...

– Évekig a Szekszárdi UFC egyik
támogatója voltam, most – kölesdi
származásom miatt – a megyei I. osz-
tályba feljutott helyi gárdát segítem
– mondja Lenkey Imre, aki Váz-Bau
Kupa néven telente rangos terem-
tornát szervez a megye legjobb gár-
dáinak részvételével.

A foci mellett Cseh Gábor festõ-
mûvész kiállításainak és a roma ön-
kormányzat rendezvényeinek mecé-
násai között is ott találjuk a cég ne-
vét. Utóbbiak 2006-ban Roma Nívó-
díjjal ismerték el önzetlen segítségét.

– A munkámban a családom jelen-
ti a támaszt – mondja Lenkey Imre.
Felesége a szekszárdi önkormányzat
Mérey utcai szociális otthonából
ment nyugdíjba. Három gyermekük
közül a legidõsebb, Krisztina egy
pénzintézetnél dolgozik, és egy uno-
kával ajándékozta meg a szüleit. And-
rea fogászati szakasszisztensként te-
vékenykedik, míg a fiú, Gábor a Váz-
Bau Kft.-nél dolgozik.

Lenkey Imre cégvezetõ
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Ritter Péter 
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Különvonat is hozta a vendégeket
Folyamatosan hömpölygött a tömeg a szekszárdi borok utcájában

Az elégedettség tükröződik szin-
te kivétel nélkül a szekszárdi bo-
rászokon, már ami marketing
szempontból az év igen fontos
két eseményét, a Budai Bor- és
Pezsgőfesztivált, illetve a Szek-
szárdi Szüreti Napokat illeti.

Bálint György

Örömmel vállalnak ilyen sikeres ren-
dezvényeket a jövõben is, nem szem-
pont ebben az esetben, hogy kis vesz-
teséggel, kis nyereséggel vagy éppen
nullszaldósan jöttek ki ezen rendezvé-
nyekbõl. Tapogatódzó kérdésemre an-
nyit azért elmondtak a gyors értéke-
lésre összegyûlt borászaink, hogy a fõ-
városi – ahogy õk mondják „locsolá-
sok” utáni – veszteséget a hazai pálya,
a Béla király téri sokadalom valószínû-
leg kompenzálta a huszonötöknél, akik
újfent megjelentek Budapesten. A lé-
nyeg azonban nem ez, mert azok sem
panaszkodnak, nem tervezik a kivonu-
lást, akik esetleg veszteséget könyvel-
hetnek el, de ott voltak, megismerték
õket is, a még nem felkapott pincésze-
teket. Nagy valószínûséggel valamilyen
formában „visszajön” a befektetés.

– Nagyon sokan voltak a standja-
inknál, számtalan jelét tapasztaltuk
annak, hogy keresik a borvidék bora-
it, s az eddig általuk ismert egy-két bo-
rászaton kívül másokat is fel akarnak
fedezni – mondja Mészáros Pál, az ál-
tala vezetett családi pincészet vezetõ-
je. – Akadtak olyan borászaink, akik
egyszerûen a hely szûke miatt nem
fértek be a belsõ udvarba, így jelzésér-
tékû, hogy többen is név szerint ke-
resték õket, érdeklõdtek: merre talál-
ják standjaikat.

Heimann Zoltán, a Heimann csalá-
di birtok és pincészet elsõ embere, a
Szekszárdi Borvidéki Kht. elnöke
egyetértõen bólogat a kollega szavai-
ra, majd hozzáfûzi a magáét.

– Lehet, hogy igaz a hír, miszerint
az idén kevesebben látogattak el a bu-
dai várba, számunkra azonban ez ab-
szolút közömbös információ, mert a
szekszárdi borvidék, mint hangulat,
mint jelenség, nagyon szépen jön föl-

felé. Ezt jó volt látni, tapasztalni a fõvá-
rosban is. Korábban többen kritizál-
ták a helyet. Bennem is volt némi ag-
godalom, de az idõ igazolta: jó helyen
vagyunk. Egy gond azért akad, amit
közösen kellene megoldanunk. Né-
hány borászatunk nem kapott helyet
a szekszárdinak mondott oroszlános
udvarban. Jó lenne, ha olyan feltörek-
võ borászatok, mint Bõsz Adriáné,
vagy a Pálos Miki nevével fémjelzett
Bormûhely, jövõre ugyanott kapná-
nak helyet, ahol a többiek.

Sebestyén Csaba borász az egyik
koordinátora volt a szekszárdi együt-
tes jelenlét megszervezésének.

– Mindig azt mondjuk, hogy ne-
künk a legfõbb eseményeken komo-
lyabban, hatásosabban kell megjelen-
nünk, mint Villánynak, Egernek vagy
Sopronnak. Ez idén így történt! A 25
kiállítóval a másodikak voltunk a teljes
összevetésben, csak Tokajt képvisel-
ték egyel többen. A látogatók a hazai
tájfajtáinkat, a kékfrankost, a kadarkát
és természetesen a bikavért nagyon
keresték, míg a borínyencek – akikbõl
egyre több van országszerte – a hazai
és külföldi versenyeken díjazott bora-
inkat kóstolták elõszeretettel.

Eszterbauer János, a Szekszárdi
Borászok Céhének elnöke mindkét
rendezvény szervezõ munkájából
sokat vállalt. Hogy ne csak a statisz-
tikából alkosson véleményt, saját

közvélemény kutatásba is kezdett a
várban:

– A péntek és szombat esti csúcs-
idõben, ugyanabban az idõpontban
elvándoroltam a villányiakhoz, és
örömmel állapíthattam meg, hogy mi-
felénk szemmel láthatóan nagyobb
volt a nyüzsgés, a konkrét érdeklõdés.
Ez persze gondokat is fölvet: ha jövõ-
re még többen jönnek tõlünk, merre
bõvüljünk? Ki tudjuk-e szorítani az
ezen a területen még helyet kapó kül-
földi borvidékeket?

Kicsi a hely a várban
és a Béla király téren is

A Szekszárdi Szüreti Napok borpa-
vilon látogatottsága is elérte az idén a
maximumot: aki nem szereti a töme-
get, nem adta át magát a hangulatnak,
inkább bõvítésrõl, változtatásról tett
említést, az amúgy általános elégedett-
sége mellett, legyen szó borászról
vagy borfogyasztóról. Adva a lecke,
hová, merre, illetve kinek, minek a ro-
vására bõvüljön a belvárosi templo-
mot övezõ borudvar.

– Ekkora a város, ekkora a fõtér.
Sok mindent nem lehet tenni – tûnõ-
dött az alapvetõen kellemes gond
megoldásán Mészáros Péter borász,
aki abbéli örömének adott hangot,
hogy nagy fesztivál lett a szekszárdi
borünnepbõl. – Szekszárdi családok
százai erre az idõszakra hívják meg tá-

voli rokonaikat, barátaikat, akikkel
egyfajta büszkeségbõl kóstoltatják
meg az itteni borokat.

– Több, amúgy idegennek számító
ismerõs arc is feltûnik – állapítja meg
Sebestyén Csaba, aki olyanokkal talál-
kozott a négy nap során, akik más
borfesztiválokon is megjelentek már
az õ standjánál, és tényleg behatóan
érdeklõdnek a szekszárdi borok iránt.
Bár a „beutaztató” turizmus még gye-
rekcipõben jár, s az illetékesek törik is
a fejüket a neuralgikus pontnak szá-
mító szálláskapacitás bõvítésén, Fe-
hérvárról már az idén érkezett külön-
vonat az eseményre.

Hogy ki, hol kapott helyet a Béla ki-
rály téren a borászok közül, azt sorso-
lással döntötték el. Senki sem került
oda, ahol tavaly volt, de olybá tûnik, a
tömeg A-tól Z-ig tartó vándorlása
okán jó és rossz helyekrõl, s így viták-
ról sem beszélhetünk.

– Szemben a budai várban megszo-
kottal, ahol egy-egy napon egy-két bo-
rászt céloznak meg a fogyasztók, itt fo-
lyamatosan vándorol a közönség –
mondták szinte egyöntetûen borásza-
ink. Talán, amit a gyakorta a standok
között korzózók is megerõsítenek: a
kulturált borfogyasztás is kezd elter-
jedni magyar honban, így Szekszárdon
is. A lerészegedõk fel sem tûnõ kisebb-
ségben voltak a tízezres tömegben...

– Tényleg büszkék lehetünk erre a
fesztiválra, mert a Béla király téren
csak a minõség jelent meg. Vonatko-
zik ez a kirakodóvására, a koncertekre,
más zenés színpadi programokra, a
vendéglátósok kínálatára, tálalására.
Fontos ez, mert találkoztam a színes
forgatagban szegediekkel, kecskemé-
tiekkel, gyõriekkel és szombathelyiek-
kel, akik hírét viszik a rendezvénynek.
Szerintem ebben a mûfajban – éppen
az említettek miatt – az ország legjobb
fesztiváljai közé sorolható a szekszárdi
– értékelt Heimann Zoltán, aki sokak-
kal egyetemben várja majd az illetékes
szervezet minõsítését is rendezvény-
rõl, mert bizony hivatásos megfigye-
lõk is elvegyültek a számítások szerint
minden eddigi rekordot megdöntõ,
idei szüreti forgatagban.

Esténként hömpölygött a tömeg a borudvarban

Magánéleti gondjai vannak és azo-
kat nincs kivel megbeszélni?

Az „Õszinte szó” Lélekvédõ és Ifjú-
sági Szolgálatában a teljes titoktartás
biztosítása mellett, húszéves tapaszta-
lattal, képzett munkatársakkal, szere-
tettel várjuk Önt és segítünk a problé-
mái megoldásában.

Elérhetõségünk: 7100 Szekszárd,
Babits Mihály Mûvelõdési Ház, Szent
István tér 10. (bejárat a mozi mellett)

FOGADÓ ÓRÁK:

Ifjúsági szolgálat:
hétfõn 17-20 óra között

Felnõtteknek:
kedden 16.30-19.30 óra között,
szerdán 16.30-19.30 óra között,
csütörtökön 16.30-19.30 óra kö-

zött.
Telefon a fenti idõpontokban: 06

20/475-1745.
„Õszinte szó” Lélekvédõ és Ifjúsági Szolgálat

Meghívó
A Tolna Megyei Tudományos Isme-
retterjesztõ Egyesület következõ
rendezvényére.
Az elõadás címe: Hátsó Törökor-
szág /Kappadókia/
Elõadó: Dr. Szilágyi András pszichi-
áter, osztályvezetõ fõorvos
Idõpont és helyszín: október 8.,
csütörtök 17.00 óra. 
ÁNTSZ, elõadóterem (Szekszárd,
Dr. Szentgáli Gy. u. 2.)

Kedves Embertársunk!
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Meghitt, szeretetteljes alkotások
Szõnyi István korábban nem látott festményei a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban

Szőnyi-művek újra itthon – mond-
ja a Wosinsky Mór Megyei Múze-
um kiállításának címe. Ezek a
képek valójában mindig is itthon
voltak. Itthon Zebegényben, és
otthon a nagyformátumú festő-
művész lányánál Rómában.

Kovács Etelka

Ott volt az otthon a Zsuzsinak küldött
bensõséges hangú festményekben. Tá-
vol a világ zajától, ahol legfeljebb egy-
egy hullám morajlását halljuk, vagy a
szépen formázott varrógép kattogását.
Csendes harmónia bontakozik ki a Ze-
begényi tájban, életre kel benne a szín-
telennek hitt fehér ezer színe. A Tükör
elõtt szürkéjében is ezer árnyalat bom-
lik ki. A Vörös fákat finoman ellenpon-
tozó lágy zöldek õrzik meg az itthoni
táj nyugalmát.

Róma közelében, a tenger mellett
egészen más világ tárul fel. Szõnyi Ist-
ván (Újpest, 1894-Zebegény, 1960),
lányát meglátogatva, idõsen vissza-

tért fiatalkori ösztöndíjának helyszí-
nére, ahol a színek erõteljesebbek, az
évszázados épületek, a világítótorony,
a kolostor mesélnek, a távlat a végte-
lenbe veszik. A rajz szigorúbb akár a

csónakok lendületes tusrajzáról van
szó, akár a hullámok fodrozatáról.
Máshol a természeti jelenségek festõ-
iek, levegõsek, a Felhõk, elomlóak,
meditatívak, az Árnyékok játékosak.

Az õsz természetben, a sejtelme-
sen tükrözõdõ víz partján ül Az öreg
révész magába merülve, egy „deres”
fa tövében, a világnak hátat fordítva.
A szép színharmónia, a fakó zöldek és
sárgák is az elmúlás felé mutatnak,
bár az üres, kiszolgált csónak még a
vízen vár.

A családról, az õ hétköznapjaik-
ról festett meghitt, szeretetteljes
alkotások érezhetõvé teszik azt,
amiért ezek a képek elkészültek a
távolban élõ Zsuzsinak. Akinek ka-
raktere, a festmények tanúsága sze-
rint mit sem változott kisgyermek
kora óta.

Betekinthetünk a Szõnyi-család
bensõséges világába a megyei múze-
um december 31-ig látogatható kiállí-
tásán, amely bemutatja a Kossuth-dí-
jas (1949), érdemes (1952) és kiváló
mûvész (1956) Szõnyi István, a nagy-
közönség elõl korábban elzárt, több-
nyire kisméretû, félszáz gouache
festményét Szõnyi Zsuzsa gyûjtemé-
nyébõl.

Az év végéig látogatható a Szõnyi-kiállítás a megyei múzeumban
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Elek apó hétszín világa
Nyírfa emlékeztet a mesék atyjára

n „A mesék világa, melyet én bejár-
tam, színekben pompázó világ.” 

(Benedek Elek)
Színes programmal ünnepelte a Mû-

vészetek Háza a megyei könyvtárral
együttmûködve a nagy mesemondó,
Benedek Elek 150. születésnapját szep-
tember 30-án. A „Szerencsének szeren-
cséje” Benedek Elek mesemondó ver-
seny résztvevõi ráhangolódásként
megcsodálhatták a kiváló grafikusmû-
vész, Reich Károly néhány meseilluszt-
rációját, és a Benedek Elek-meseköny-
vekbõl összeállított kiállítást.

A zsûri elnöke, Fábián Éva kezdte a
mesélést, majd az ismert mesemondó
után az elsõ pöttöm versenyzõ lépett a
színpadra. A hétéves tolnai Herczig Ré-
ka Illyés Gyula: A hazug macska címû
meséjének kedves, meggyõzõ elõadá-
sával meg is nyerte az elsõ-második
osztályosok versenyét. Aztán sorban
következtek ugyanis az egyre na-
gyobb, egyre magabiztosabb gyere-
kek, míg végül a 10-11. osztályosok ver-
senyét megnyerõ hidasi Ömböli
Ádámnak Fábián Éva elmondhatta:
„valahogy így kell mesélni”. Õ, ahogy
beszámolt róla, a nagyapjától és a hida-
si székely góbéktól tanult mesélni, ha-
sonlóan, mint Benedek Elek szülõföld-
jén, Erdélyben végzett népmesegyûjtõ
körútjain.

Délidõben minden gyermek átsé-
tált a megyei könyvtárba, ahol csodák
csodájára már állt a Benedek Elek-em-
lékfa, de hogy nagyra nõhessen a dr.

Tóth Ferenc kertészmérnök által ado-
mányozott csüngõ nyír – ahogy kö-
szöntõjében Ivánné Bányai Ilona, a
gyermekkönyvtár vezetõje kívánta –
tápanyagot, és vizet adtak neki. Úgy
tervezik, hogy minden év szeptember
30-án, a népmese napján, a magyar
gyermekirodalom megteremtõje, Elek
apó születésnapján összegyûlnek a fa
körül, amelyet a Törõ György fafaragó
által megmunkált fatörzs jelöl, rajta
emléktáblával. Ez a nyír lefelé, a kis-
gyermekek felé növeszti lombozatát...

A verses, mesés, táncos faültetés
után folytatódott a verseny a legna-
gyobbakkal, aztán az ajándék követke-
zett: minden versenyzõ megtekinthet-
te a Kincses Színház mókás elõadását,
A kisgömbõcöt.

A zsûri tagjai – Fábián Éva, dr. Méry
Éva, Németh Judit és Csötönyi László
– egyetértettek abban, hogy a mese-
mondás során fontos a rögtönzés,
nem kell a betû szerinti szöveghez ra-
gaszkodni. Bátran hozzá lehet tenni,
vagy kihagyni egy-egy sort, aztán visz-
szakapcsolódni a mese folyásába.

Szekszárdi eredmények, 1-2.
osztály: 2. Szabó Zoltán (Babits M.
Ált. Isk.), 3. Balogh Dorka (Baka I. Ált.
Isk.). 3-4. osztály: 1. Bomba Soma
(Babits isk.), 2. Korsós Gergõ (Baka
isk.), 3. Ködmön Liliána Paula (Garay
J. Ált. Isk.). 5-6. osztály: 1. Schöck
Gyula Csanád (Dienes V. Ált. Isk.). 10-
11. osztály: 1. Ömböli Ádám (Szent
László Középiskola). K. E.

Utazás nyelvünk világában
Nálunk járt a Petõfi Múzeum mozgó kiállítása

n „A nyelv nem az enyém, nem 
a tiéd, hanem az édes mienk” 

(Kazinczy Ferenc)
A Petõfi Irodalmi Múzeum Nyelvet

öltünk! elnevezésû mozgó kiállítása,
amely szeptember 29-30-án állt meg
Szekszárdon a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum elõtti téren, mi másról szól-
hatna 2009-ben, Kazinczy Ferenc szü-
letésének 250. évfordulóján, mint a
magyar nyelvrõl.

Már az elsõ napon sok iskolás cso-
port választotta nyelvünk megismeré-
sének játékos, interaktív módját: vide-
ókkal, amelyeken híres nyelvhasználók
beszélnek a nyelvrõl, számítógépes já-
tékokkal, Kazinczy-kvízzel. Persze a
nyugdíjasok is szívesen böngésztek az
érdekességek között. Megtudhatták
például, hogy a leghosszabb szavunk

65 írásjelbõl áll. Megpróbálkozhattak
néhány nyelvtörõvel, megismerhettek
egy-egy palindromát, amelyek oda-
vissza olvasva is ugyanazt a kifejezést
adják (Kis Elek elesik). Tesztelhették,
hogy megértik-e a nyelvújítás korának
erõltetettnek tûnõ kifejezéseit, ame-
lyeket már a kortársak is karikíroztak.

Mindez csak töredéke annak a te-
mérdek érdekességnek és ismeret-
nek, amit a már színeiben is a fiatalok-
ra, a legújabb nyelvhasználókra han-
golt busz belseje rejt. A kívül zöldessár-
ga jármûvön Sajdik Ferenc találó kari-
katúrái láthatóak, amelyek azokat is
biztosan elgondolkodtatták, akik nem
a nyitva tartási idõben érkeztek, de bi-
zonnyal teljesítették a buszra írt kíván-
ságot: Olvasson naponta! Legalább
egy sort! K. E.

Sok iskolás csoportot vonzott a mozgó kiállítás
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Rekordot döntött az Egészségváros
Több mint két és fél millió forintot gyûjtöttek a megyei kórház számára a városlakók

A Balassa János Kórház számára
gyűjtöttek a szekszárdiak szep-
tember 26-án, szombaton a
Richter Gedeon gyógyszercég ál-
tal szervezett Egészségváros
programsorozat újabb állomásán.

SzV

A résztvevõk ingyenes szûrõvizsgálat-
ok elvégeztetésével, elõadások, tanács-
adások meghallgatásával növelték a
Richter által a kórház számára felaján-
lott 2 millió forintot, a nap végén így
összesen 4 531 900 forinttal gazdago-
dott az intézmény, mely az Egészségvá-
ros történetében újabb rekord összeg.

Több mint háromezren látogattak
el a Richter Egészségváros szekszárdi
rendezvényére. A családi nap szóra-
koztató programjai
mellett folyamato-
san magas volt az ér-
deklõdés a szûrõsát-
raknál, az elõadáso-
kon, emellett külö-
nösen népszerû volt
a dietetikus és a
gyógytorna tanács-
adás, valamint a
gyógytorna gyakor-
latok. A szekszárdiak
a fitnesz eszközök
kipróbálásában és az
aerobic tornákon va-
ló részvételben is je-
leskedtek, amely je-
lentõs mértékben

megnövelte az adomány összegét. 
A Garay téri sátrakban közel két-

ezer szûrést végeztek el a szakembe-
rek. A résztvevõk közel felénél mér-
tek magas koleszterinszintet, ebbõl öt
esetben rendkívül magas értéket. A
szûrésen résztvevõk 40 százalékának
volt magas vérnyomása. E két vizsgá-
lat különös jelentõséggel bír hazánk-
ban, hiszen minden második ember
szív és érrendszeri megbetegedésben
hal meg. Több százan vettek részt a
csontsûrûség-mérésen is, a szakem-
berek egyharmaduknál figyelmeztetõ
értékeket találtak. A betegség elsõsor-
ban a nõket, illetve a 45-50 éves kor-
osztályt érinti.

A prosztatarák a férfiak daganatos
halálozásának elsõ három leggyako-
ribb oka között szerepel, ezért az in-

gyenes prosztata (PSA) szûrõvizsgála-
ton szintén sokan, több mint három-
százan vettek részt. A szûrésen részt-

vevõk 10 százalékánál fi-
gyelmeztetõ eredményt
mértek, 4 esetnél azonnali
orvosi beavatkozás indo-
kolt. Kígyózó sorok álltak a
bõrgyógyászati szûrõsátor
elõtt is. A szakemberek a
nap folyamán 32 esetben
tanácsolták bõrgomba mi-
att, hogy szakrendelésen
végeztessen további ellen-
õrzést a páciens. 

Az eredményeket össze-
gezve elmondható, hogy a
szekszárdiak többsége tu-
datosan él és fontosnak
tartja a szûrõvizsgálatokat,
a megelõzést, ahogy az

UKSE Szekszárd '96-os korosztályú
kézilabdacsapatának játékosai is, akik
együtt mentek el az Egészségvárosba,
és végeztettek el egy-egy szûrést. Ru-
dolf Péter, a kampány védnöke,
Jaksity Kata, a rendezvény háziasszo-
nya és Katus Attila aerobic bajnok is
éltek a lehetõséggel, és ellátogattak
egy-egy szûrõsátorba a nap folyamán. 

A Richter a program keretében 
2 000 000 forint alapadományt aján-
lott fel a Balassa János Kórház számá-
ra, amelyet minden elvégzett szûrés,
tanácsadás, végighallgatott elõadás to-
vábbi forintokkal növelt. A nap végén
így Dr. Muth Lajos, a Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa János Kórhá-
zának fõigazgató fõorvosa 4 531 900
forintos adományt vett át, ami a kam-
pány során az eddig a legnagyobb
eredmény volt.

Katus Attilával aerobikozhattak a vállalkozó kedvûek

Adományok a szekszárdi kórháznak, a betegeknek
Tíz zsák plüssfigura a gyerekeknek – Hívõktõl érkezett a segítség

nA hét elején vehetett át értékes ado-
mányt a belgyógyászati tömb képvise-
letében dr. Józan-Jilling Mihály, az 1.
belgyógyászati osztályt vezetõ fõorvos. 

Nagydorog és környéke hívei min-
den esztendõben kiválasztanak egy-
egy támogatandó célcsoportot. Leg-
utóbb a kórház belgyógyászati osztá-
lyainak – a Betegápolásért Alapítvány
javára – gyûjtöttek a tavaly õsszel
megtartott ökomenikus istentisztele-
ten. Az adományokból összegyûlt
pénzhez a nagydorogi önkormányzat
képviselõi is hozzájárultak tiszteletdí-
jukkal, így valamivel több, mint há-
romszázezer forint gyûlt össze. Ezt az
alapítvány saját forrásából kiegészítet-
te, s 650 ezer forintért megvásárolt
egy hidraulikus fekvõbeteg szállítóko-
csit, amit az átadás alkalmával Sebes-
tyén Molnár Árpád nagydorogi plébá-
nos megszentelt. Az átadási ünnepsé-
gen Dobri István, a település polgár-
mestere is jelen volt.  

Harcon évek óta nagyszabású gyer-
meknapot rendeznek ingyenesen.
Idén azt kérték a kicsinyektõl, hogy
„belépõdíjként” vigyenek egy-egy
olyan plüssfigurát, amirõl szívesen le-
mondanak beteg gyerekek javára. A
lelkes kis adományozók kitettek ma-
gukért, így hétfõn Bóni Zoltán polgár-
mester tíz zsák plüssállatkát adott át a
kórház gyermekosztályát vezetõ fõor-
vosnak, dr. Harangi Ferencnek.

A fõorvos elmondta, hogy már az
elsõ napokon is nagy örömet szerez-
tek az ajándékokkal a járó-betegként
megjelent kicsinyeknek a bátorító,
vagy megnyugtató kis játékkal. Az
osztályon kezelt gyerekek pedig haza-
téréskor kapnak egy-egy kis plüssfi-
gurát.

Dr. Harangi Ferenc arról is beszá-
molt, hogy az osztály „Fejlõdésben
hátráltatott gyermekek” alapítványát
anyagilag is támogatta a Szekszárd-
hoz közeli kistelepülés. - hm -

Dr. Józan-Jilling Mihály osztályvezetõ fõorvos (balról), kis
ünnepség keretében vette át a betegszállító kocsit

Közel kétezer szûrõvizsgálatot végeztek el
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Csötönyi
László, a PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola tanára, és
Tancz Tünde, a PTE Irodalom és Nyelvtudományi, valamint Pedagó-
gusképző Intézet főiskolai adjunktusa. Más-más aspektusból
ugyan, de mindkettőjüket szoros kapcsolat fűzi a meséhez, mely-
nek napját Benedek Elek 150. születésnapján ünnepeljük.

Egy férfi:
Csötönyi László

Egy nõ: 
Tancz Tünde

– Sokan tudjuk rólad, hogy szerel-
mese vagy az irodalomnak. Kétsze-
res Kazinczy díjas, versmondó ver-
senyek gyõztese, manapság pedig
városi rendezvények mûsorvezetõ-
je vagy...

– Az irodalom szeretetét édes-
anyámtól örököltem, aztán az iskolá-
ban a tanáraim tovább ösztönöztek.
Decsi származású vagyok, Bátaszéken
érettségiztem, s nagyon szerettem an-
nak az iskolának családias hangulatát.
Oda fûzõdnek legszebb emlékeim, ott
kaptam talentumot László János osz-
tályfõnökömtõl, irodalom tanáromtól,
akinek a mai napig hálás vagyok ezért
az életre szóló motivációért. Egyszer
gimnazistaként, egyszer fõiskolásként
lettem Kazinczy-díjas. Erre dr. Töttõs
Gábor készített fel, akiben nemcsak
mesteremre, de barátra is találtam. A
tanító, majd a magyar tanári szakot a
helyi fõiskolán végeztem. Éppen az
idén kezdem pedagógus pályám tize-
dik évét. Szép jubileum, ugyanis nyol-
cadikban vagyok osztályfõnök.

– Gyermekszeretõ, gyermeklelkû pe-
dagógus vagy, ezt mondják Rólad.

– Szerintem egy jó pedagógus is-
mérvei: következetesség, empátia, to-
lerancia és humor. Ezek mentén halad-
va lehet sikereket elérni, s maradhat
egy pedagógus hosszú távon a pályán
úgy, hogy élvezi is a tanítást.

– Mit jelent számodra a mese peda-
gógusként, édesapaként és elõadó-
mûvészként?

– A mese világa olyan, mint a kisgye-
reké: varázslatos eseményekkel és tár-
gyakkal, szereplõkkel teli, fiktív világ.
Azért áll olyan közel hozzá, mert saját
magát is bele tudja képzelni. Tudjuk,
hogy a (nép)mese mondanivalója min-
dig valami örökérvényû igazság, így te-
hát megvan a kapcsolódás az erkölcsi
neveléshez. Ezért kell mesélni a gyere-
keknek. A mese tanít, nevel, példát mu-
tat, értéket közvetít, megismertet a ha-
gyományokkal, segít a szocializáció-
ban. Mint édesapa? A mese biztos pont
a gyermek életében, a szülõ számára
pedig az egyik legcsodálatosabb fel-
adat. Én így érzem, és semmilyen tévé-

mûsor kedvéért nem mondanék le ró-
la. Egy mese televíziós feldolgozása so-
sem helyettesítheti a gyermeki gondol-
kodást, képzelõerõt. A mesemondással
kapcsolatban azt gondolom, hogy meg
kell teremteni az esti, pizsamás intim
hangulatot. Aki erre képes, mert kellõ-
en közvetlen kapcsolata van gyerme-
kével, önmagát is egy mesebeli él-
ménnyel ajándékozza meg. 

– Ez lehet a titka annak, hogy a gyer-
mek felnõttként is kézbe veszi a
könyvet?

– Legyen minta a gyerek elõtt: elsõ-
sorban a szülõ, a pedagógus, de már az
óvónõ is. A mesével kezdõdik a gyer-
mek erkölcsi nevelése, s bármilyen ki-
csi is, tudja, amit hall, amit olvas, az me-
se. El tudja helyezni a saját világában,
és kiolvassa belõle az élethelyzetének
megfelelõ tanulságot. Jómagam a Tün-
dérmeséket kedvelem a legjobban.
Arany László, Benedek Elek és Illyés
Gyula meséit szeretik a gyerekeim is,
de Boldizsár Ildikó boszorkányos me-
séi is a kedvenceink közé tartoznak.
Ezeket a felnõtteknek is szívbõl aján-
lom, de elengedhetetlen hozzá, hogy
megtartsuk a gyermeki énünkbõl a kí-
váncsiságot, az érdeklõdést, a fantáziát.
A piciknek a maiak közül Berg Judit,
Bartos Erika, Lackfi János, a klassziku-
sok közül pedig Andersent, a Grimm
fivéreket, vagy éppen Csukás István és
Lázár Ervin meséit ajánlom.

– Te is mesék között nõttél fel…
– Pedagóguscsaládban nõttem fel,

így már kicsi koromban találkoztam
mesekönyvekkel. Akkoriban még „di-
vat” volt olvasni. Az általános iskolá-
ban László Nusi néni volt a magyar ta-
nárom, innen már egyenes út veze-
tett ahhoz, hogy magyar-népmûvelés,
majd pedagógus szakon diplomáz-
tam, s most a doktorimért tanulok.
Pedagógusként és édesanyaként jó-
magam is folyamatosan "találkoztam"
a mesékkel, hiszen tanítottam és me-
séltem a gyerekeimnek. 

– Milyen meséket tartottál fontos-
nak megismertetni tanítványaid-
dal, gyermekeiddel?

– Elsõsorban az eredeti, tiszta for-
rásból származókat. Sajnos, sorozato-
san próbálkoznak a rövidítésekkel, át-
dolgozásokkal, melyek éppen a lénye-
gét, a mese „ízét” veszik el.

– Több tanulmányod jelent meg a
mesékrõl, mesekutatásról. Milyen
mûfajba kell sorolnunk a mesét?

– Tévedés, ha valaki azt hiszi, a me-
se gyermekmûfaj! A mesék ugyanúgy
üzennek a felnõttnek is. Minden kor-
osztály azt bontja ki belõle, ami az
életkori sajátosságának, problémájá-
nak az olvasáskor éppen megfelel.

– Egyre köztudottabb, hogy a mesé-
vel gyógyítani is lehet...

– Vannak szakemberek, akik mese-
terápiával segítenek gyerekek és fel-
nõttek lelki problémánaik megol-
dásában. Nincs még egy olyan „tudo-
mányág”, mint a mese, amelyben az
egész világ tükrözõdik. Minden nép-
nek más a meséje, más az üzenete. Az
antropológusok, nyelvészek, pszicholó-
gusok mást-mást kutatnak és fedeznek
fel benne. Én szocializációs szempont-
ból is vizsgálom a mesét, hiszen az segí-
ti a társadalomba való beilleszkedést,
identitást. A mese iránytû, életszerû
minta, a személyiség fejlõdést jól segíti. 

– Kutatás szempontjából melyek
érdekelnek a legjobban?

– Az õsi mesék, mert ha egy mese
évezredeken keresztül fennmarad, ak-
kor valami fontos üzenete van, amire
a mai ember éppoly „éhes”, mint elõ-
dei. A mese olyan kódrendszer, ami
évezredeken keresztül fennmarad, a
benne lévõ szimbólumok tovább él-
nek, átalakulnak, s a mai modern mû-
fajokba beépülnek.

– Mit tegyenek a szülõk, hogy gyer-
mekeik olvassanak, hogy fejlõdjön
problémamegoldó képességük,
szókincsük?

– A mese és mondóka a legelsõ lép-
csõfok az olvasás felé. Ha ez kimarad,
az olyan, mint amikor egy háznak hi-
ányzik az alapja. Az igazi mesemondás
olyan bensõséges és meghitt kapcso-
lat a mesemondó és a gyermek kö-
zött, amelybõl mindketten táplálkoz-
nak. A jövõ nevelõit igyekszem a me-
se fontosságára tanítani, hogy a mese
visszatérjen a gyermek-felnõtt életé-
ben az õt megilleti helyre.

– A mesében a jó mindig elnyeri ju-
talmát, a rossz a büntetését? Az
életben ez nem mindig így van...

– A mesénél optimistább mûfaj
nem létezik, de a mesében is ki kell ér-
demelni a jutalmat, le kell gyõzni az
akadályokat. A mese arra tanít és ne-
vel, hogy el lehet érni a jót, de meg kell
dolgozni érte, ki kell érdemelni azt. A
mesék megtanítanak arra is, hogyan
tudunk harmonikus kapcsolatot kiala-
kítani embertársainkkal.Hisznek a mese erejében: Csötönyi László és Tancz Tünde
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„A mesében az egész világ tükrözõdik”



Ma már alig emlékszik valaki
Wittinger Sándor építõ-
mesterre, noha jellegzetes

neoreneszánsz alkotásai ma nem-
csak szemünket gyönyörködtetik,
hanem bennük járunk, élünk, tanu-
lunk vagy tanítunk.

Életérõl igen keveset tudunk, de a
pályája csúcsán, 1886. december 19-
én a Tolnamegyei Közlöny útbaiga-
zít tevékenységérõl. „Wittinger Sán-
dor úr legelsõ érdemleges, nagysza-
bású munkája a pécs-szigetvári vas-
útvonal kiépítése volt, hol – szigorú
tél idején – mint ügyvezetõ fiatal em-
ber kitûnõ sikerrel tett ta-
núságot igaz szakértelmé-
rõl, s nyerte el az építkezõ
társulat teljes elismerését.
De íme nálunk is már a dí-
szes polgári iskola, a szép
református templom és to-
rony, az újvárosi csinos pa-
rókia, az õcsényi reformá-
tus templom, a dunaszent-
györgyi iskola, a bátai zsilip
stb., stb.: mind az õ
mûvei…” Nem szerepel a
sorban az alvállalkozóként
épített református iskola, s
a majdani paplak, Boda Vil-
mos présháza az „1848” fel-
irattal a homlokán, meg az
újvárosi iskolaszárny.

Szembeötlõ azonban az,
amiért és ahogyan dicsé-
rik. „Szekszárdon és vidé-
kén mindinkább nagyobb
szeretetnek s mind általá-
nosabb felkaroltatásnak
örvendve, egymásután
építteti nálunk s a környé-
ken a szebbnél szebb ma-
gánházakat s monumentá-
lis középületeket… Megér-
demli, hogy mint szakértõ

építõmestert, kitûnõ tervkészítõt,
szolid munkást, finom modorú, be-
csületes embert megyénk minden
lakosának figyelmébe ajánljuk!”

Érdemes a tények mögé pillanta-
nunk. A vasutat -20 Celsiusban is
építette, a kétszer összeomlott bátai
zsilip nála nagyobb nevûeket is
megcsúfolt már elõtte, a református

templom a szerény renoválás he-
lyett (a régi torony is megmaradt
volna) az alaptól a csúcsig teljesen
megújult. Nem csoda, ha „az egész
egyháztanács szíves örömmel állítja
ki” a lelkész és a fõgondnok tisztét
betöltõ Tóth Károly mérnök aláírta
bizonyítványt.

„Hivatalosan és jó lélekkel bizo-
nyítjuk, miszerint Wittinger Sándor
tolnai építõmester úr, ki 100 éves
roskatag templomunk  renoválását,
s ugyancsak e templom tornyának
renaissance stylben teljesen újon-
nan építését elvállalta s 1985. márci-
us hó 9-tõl október hó 15-ig felépí-
tette mindnyájunk közmegelégedé-
sére a szerzõdésileg kikötött idõ-
ben, s kitûzött árakért pontosan, tö-
kéletes szakértelemmel, jó és szilárd
anyagokból… felépítette.” Külön kö-
szönik a „költségekért való minden-
kori szíves várakozását s humánus
magaviseletét”, és mindezért õt
„minden építkezni akaró egyházak
és egyesek figyelmébe melegen
ajánlani kedves kötelességünknek
tartottuk”. 

A cikk lelkesen kívánja: „Adjon az
ég sok ily derék munkást megyénk-
nek és hazánknak! Vajha teljesülne
a hír, hogy õ Tolnáról Szegzárdra
akarja áttenni lakását. Építésügyünk
ezzel is nagy lépést tenne elõre, s
városunk csinosítását idézné elõ az
õ itt lakása, mindenkor kéznél levé-
se az építési vállalatoknál.”

Az óhaj azonban nem teljesült. A
mester Tolnán a takarékpénztár
egyik alapítója lett, s megbecsülése

jeléül a tûzoltóegylet is fõparancsno-
kává választotta. Élete szomorú ese-
ménye is marasztalta: a harmincas
éveiben elhunyt fiát oda temette.
Mellé költözött 1914. október 2-án.

Dr. Töttõs Gábor
Az építõmester emlékezete
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EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 140.

Ódon időben

OKTÓBER 5-ÉN

120 éve, 1889-ben Mauthner József
borkereskedõnk a párizsi világkiállí-
táson ezüstérmet nyert. 100 éve,
1909-ben a katolikus olvasókör tar-
totta házszentelõjét.
OKTÓBER 6-ÁN

100 éve, 1909-ben elfogadták a vá-
ros elsõ építési szabályrendeletét:
ez 90 centiméteres kõalapot írt elõ.
OKTÓBER 7-ÉN

110 éve, 1899-ben a gazdáink 1000
holdon kezdték meg a szénkénege-
zést. 90 éve, 1919-ben Horthy Mik-
lós elsõ látogatásán díszszemlét és
múzeumot is megtekintett.
OKTÓBER 8-ÁN

120 éve, 1889-ben a megye elha-
tározta: támogatja igazságügyi palo-
tánk építését. 100 éve, 1909-ben
Ady Endre több napos látogatásra
érkezett.
OKTÓBER 9-ÉN

100 éve, 1909-ben látták az elsõ he-
lyi fényreklámot, a Szeghy-patika
hashajtó-hirdetését.
OKTÓBER 10-ÉN

170 éve, 1839-ben született Tormay
Béla állatorvos, munkásságáért ne-
mességet kapott akadémikusunk.
100 éve, 1909-ben elhunyt Borzsák
Endre lelkész, író.
OKTÓBER 11-ÉN

115 éve, 1894-ben jóváhagyták a
Bátaszékre vivõ vasút nyomvonalát.

„Öt követ adok nektek
ti Góliátotokkal szemben!”

(Medugorjei üzenet)

Október 10-én, szombaton 9 órától lesz a
medugorjei zarándokok találkozója a Belvárosi
templomban, ahová szeretettel várunk minden ér-
deklõdõt. A programot 15 órakor dr. Bábel Balázs
kalocsai érsek atya miséje zárja.
Medugorje Bosznia-Hercegovinában található,
Mostartól mintegy 25 km-re délnyugatra. A Medu-
gorje horvát név, és azt jelenti, hogy hegyek kö-
zött. Ez a falu 1981. június 24-ig ismeretlen
volt a világ számára, talán a térképen sem na-
gyon jelölték. Azon a napon hat gyermek a
Podbrdo domb fölött néhány száz méterre egy fia-
tal hölgyet látott gyermekkel a karján, aki kezével
integetett nekik, hogy menjenek közelebb hozzá.
A gyerekek meglepetésükben és félelmükben nem
mertek hozzá közeledni. Késõbb kérdezik meg
az õ nevét, és a válasz: én vagyok a Béke ki-
rálynõje. Ekkor hangzik el az elsõ békefelhívás
a Szûzanya részérõl. BÉKE, béke, béke és
csak béke. Békének kell uralkodnia az ember
és az Isten között, de az emberek között is.

A jelenések kezdete után a negyedik napon kezdõ-
dik a látnokok és szüleik, rokonaik, a hívek, papok
és zarándokok üldözése. A látnokokat rendõrségi
kihallgatásra és pszichiátriai vizsgálatokra vitték, de
minden vizsgálat azt támasztotta alá, hogy egészsé-
gesek és nem képzelõdõk. Az ötödik napon, ami
vasárnap volt, a zarándokok száma már elérte a 15
ezret. A látnokok közül a legkisebb még tíz éves
sem volt. Jakovnak hívták, õ adta át a Szûzanya
egyik fõ üzenetét: „Imádkozzátok együtt a  Ró-
zsafûzért”. Ez volt a Szûzanya elsõ kérése a hívek
felé. A Szûzanya kéri, hogy mielõtt imádko-
zunk, bocsássunk meg egymásnak.
Természetesen a zarándokhelyek, mint amilyen
Medugorje is, elsõsorban a lélek gyógyulásának a
helyei, de történtek, történnek itt testi gyógy-
ulások is. Az elsõ ilyen egy idõs, vak nagypapa
gyógyulása volt. Aztán többek között egy 16
éves, agydaganatos fiú is meggyógyult itt. És
ki tudja még hány és hány testi, de fõleg lelki
gyógyulás történt azon a szent helyen.
A Szûzanya itt sem mond mást, csak amit Isten ed-
dig is kinyilatkoztatott, talán csak megerõsíti azokat

a lényeges pontokat, amelyeket érdemes figyelem-
be vennünk keresztény életünkben: a kiengeszte-
lõdés, a béke, a megbocsátás, a böjt, az Oltá-
riszentség, a Biblia, a gyónás, és az imádság
közül legfõképp a Rózsafüzér. 
Ami Medjugorjét megkülönbözteti a jelenlegi nagy
kegyhelyektõl, hogy itt tömegek gyónnak minden
nap az esti mise elõtt, illetve alatt. Sokféle nyelven
nem csak a gyóntatószékekben, hanem a temp-
lom körül, székeken történik a gyóntatás. A látno-
kok egy része már megkapta a tíz titkot, és
számukra megszûnt a naponkénti jelenés. Há-
rom látnoknak, Vickának, Ivánnak és Máriának
azonban még minden nap vannak jelenései. Üze-
netet minden hónap 25-én közvetítenek a
Szûzanyától.
Adjunk hálát Istennek azért, hogy annyira szeret
minket, hogy elküldte Máriát, aki figyelmeztet min-
ket a megtérésre és a hit szerinti életre. Ne felejt-
sük el a mondást: Márián keresztül Jézushoz. A
Szûzanya nem önmagát reklámozza a jelené-
sek alkalmából, hanem Jézusra irányítja a fi-
gyelmünket, mint Kábában, nekünk is azt
mondja: Amit mond Jézus, azt tegyétek meg.

Bacsmai László
plébános

E V A N G É L I U M

A református templom
(Weisz Andor képeslapján)
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A rejtvény megfejtését 2009. október 13-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Szeptember 20-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Bõ, ragadós homály csorran bokrokon és fákon”
(Lakatos István: Szeptember). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Greskó Gábor, Alisca u. 11. és
Bauer Jánosné, Cinka u. 13. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

K özismert tény, hogy egyszer majd a világ-
mindenség energiatartalékai is elfogynak,

és akkor az átlaghõmérséklet az egész világegye-
temben eléri majd az abszolút nulla fokot, ami-
nek következtében minden semmivé válik. Még
az olyan pótolhatatlan értékek is, mint dr. Csernus
Imre Vágó István új vetélkedõjében telefonhívás-
ra kisorsolt könyve. Bocsánat, most, hogy már lá-
tom is, amit írok, most veszem észre, hogy egy ki-
csikét elõre szaladtam az idõben, és nem is az
igazán lényeges dolgokkal foglalkozom. Régi ma-
gyar betegség az, hogy mindig mással foglalko-
zunk, mint amivel kellene. Nekem például ebben
a pillanatban, alig 10 napnyira az újfajta influ-
enzajárvány elleni védõoltások megkezdése elõtt,
azon kellene törnöm a fejem, mi rosszat tudok
mondani még a nyugdíjasoknak azon kívül,
hogy felesleges reménykedniük, válságkezelõ kor-
mányzatunk közismerten szociálisan érzéke-
nyebb még a mimózánál is, de tetteiben kõkemé-
nyen következetes: se korrekció, se a 13. havi má-
sik fele nem lesz kifizetve. Teccettek volna idõben
jól dönteni, és a BKV-tól magas beosztásból vég-
kielégítéssel nyugalomba vonulni!

De ne panaszkodjunk és fõleg ne vádaskod-
junk, mert mindaz ami a rendszerváltozás

óta történt, az a választópolgárok többségének
akaratából történt, alkotmányosan, demokrati-
kusan és törvényesen. (A közbekiabálásokat ké-
rem mellõzzék!) Igen, igen! Még a nyilvánvaló
törvénysértések és a szavahihetõség szinte teljes
hiánya is, hogy a kéz kezet mos esetekrõl és sok
egyéb gazemberségrõl már ne is beszéljek... nem
is beszélek. Egy szám van és két kezem. Ennek el-
lenére elvárjam, hogy mások fogják be a lepcses
számat? Be tudom én azt magam is fogni, pláne
hogyha már évtizedek óta azt tapasztalom, hogy
jártathatom én a számat ameddig csak bírom
szusszal, mert a kutyaugatás nem hallatszik az
égbe. Egyébként is, ha nem is látszik túl feltûnõ-
en rajtam, mindig is jogkövetõ magatartást
tanusító, a hülyeség határát súrolóan jóhiszemû
állampolgár voltam és vagyok, én már az is ma-
radok, hiszen mindennek ellenére és dacára még
éltet a remény: „Vitorlánk dagad, hajónk elõre
megy!” Csak abban nem vagyok biztos, hogy va-
lóban oda jutunk-e, ahová el akarunk érni, vagy
útközben úgy eltévedünk, ahogy egy réges régen
élt mádi kereskedõ.

Bálint György Lajos
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Két arannyal nyitott a Gemenc JK
Szepesi József edzõ: „A csapatbajnoki aranyéremre is nagyon ráhajtunk”

Beindult a cselgáncs-nagyüzem
utánpótlás fronton az elmúlt hét-
végén. Pakson, az elmúlt hétvé-
gén mindjárt két országos bajno-
ki címmel köszönt be a 12 éves
korosztályban roppant erős  szek-
szárdi klub: Ács Balázs és Mátics
András megvédte címét.

Bálint György

A tanítványok produktumáról, a diák
A-korosztályos bajnokság részleteirõl
Szepesi József vezetõ edzõt kérdeztük.

– Balázs az elsõ meccsét gyorsan
nyerte, méghozzá ipponnal, s a máso-
dik találkozóján is nagy fölényben
volt. Miután a nagy rivális, Telek Ben-
ce az elején vereséget szenvedett, így
kettejük összecsapása ezúttal elma-
radt. Az újpesti srác a vigaszágról már
csak a bronzig küzdhette fel magát.

– Ennek ellenére a döntõ nem volt
sétagalopp....

– Ács a fináléban az egykori Eb-
ezüstérmes Szabó Ferenc fiával mér-
kõzhetett. A kis Szabó remekül felké-
szült Balázsból, és csak a hosszabbítás-
ban dõlt el a küzdelem. Ott már kijött
a két versenyzõ közötti tudásbeli kü-
lönbség, a mi fiúnk ekkora már levet-
kõzte megilletõdöttségét, s végül
ipponal nyert. A tét, hogy háromszor
egymás után korosztálya legjobbja le-
het, érezhetõen nyomasztotta.

– Mátics András útjában minden
rivális ott volt.

– Õ szintén az a versenyzõ, aki a si-
ker érdekében egy-egy viadal közeled-
tével egyre többet, egyre céltudato-
sabban dolgozik. A sorsolás úgy hozta,
hogy a legnehezebb ellenfeleket kap-
ta, de ez sem számított: mind a három
ellenfelét ipponnal verte. Nagyon szá-
mítok rá, erre a mentalitásra, hozzáál-

lásra a késõbbiek során is, mert lesz
még esélye a gyõzelemre  az idén hát-
ralevõ bajnokságokon.

– Akadt még két dobogósunk. Az
egyik érem a 49 kg-os súlycsoportban
amúgy esélyesnek számító Märcz Ta-
más nevéhez fûzõdik, aki meggyõzõ-
désem szerint a tavalyinál gyengébb
edzettségi állapota miatt nem tudta
megismételni tavalyi sikerét, és har-
madik lett. Kellemes meglepetésként
hatott viszont számunkra a +66 kg-
ban versenyzõ Molnár András harma-
dik helye. Õ ebben – a korosztályban
már nehézsúlynak számító – a kategó-

riában „csak”" 70 kilóval mérlegelt,
míg a legkönnyebbek is legalább 90
kilót nyomtak, de akadt olyan ellenfe-
le is, aki 113 kilóval mért be.

– Egy újabb felfedezettrõl van szó,
aki némi gyógyír az edzõnek arra,
hogy egy-két jó adottságú verseny-
zõje idõközben hátat fordított a
sportágnak?

– Így is mondhatjuk. András egy
éve dzsúdózik, és csak a legjobbakat
mondhatom róla: roppant motivált,
s a bronzot egy az egész bajnoksá-
gon a legnagyobbnak számító dobá-

sával, abszolút esélytelenként sze-
rezte meg.

– A soron következõ bajnokság a
serdülõ B Cegléden, majd jönnek a
diák B-korosztály, a 11 évesek küz-
delmei. Itt milyen a szekszárdi fel-
hozatal?

– A serdülõk között 12 éves bajno-
kaink akár újra gyõzhetnek is, bár er-
re Ács Balázsnak van igazán esélye,
Mátics Andrisnak bravúr kellene. A
diák B-ben egyedüli lányként Petõ Ré-
ka képviseli a Gemenc JK színeit. Õ
túlzás nélkül súlycsoportja esélyesé-
nek számít, míg a fiúknál Geng Dáni-
el dobogó-várományos.

– A tortára a habot a november kö-
zepén esedékes, kétnapos szek-
szárdi serdülõ egyéni és országos
bajnokságon kell feltenni...

– Nem lesz könnyû, hisz ez az a kor-
csoport, ahol már a munka mennyisé-
ge és minõsége dönti el a jó helyezé-
sek sorrendjét. A mi tehetségeink vi-
szont nem edzettek annyit, hogy bár-
melyiket is a súlycsoportjában egyér-
telmû aranyesélyesnek nevezhetném,
Ennek ellenére Hunyadi Bencétõl,
Märcz Tamástól és Égi Barnától azért
dobogós helyezést remélünk, s ha oda
tudnának kerülni a döntõbe, akkor
ott – vitathatatlan tehetségük okán –
akár nyerhet is valamelyikük. Odaér-
het a dobogó közelébe, sõt szerencsés
esetben föl is léphet rá Märcz Péter,
vagy Szõnyi Máté is.

– Az ob második napja viszont rá-
mutathat arra, hogy magyar válo-
gatottak nélkül is erõs a szekszár-
di dzsúdó ebben a korosztályban.

– Nem kertelek: komoly hazai dzsú-
dós fellegvárakat is magunk mögé
utasítva, meg akarjuk nyerni a csapat-
bajnokságot.

Bajnokok barátsága: Ács Balázs (balról) és Mátics András

Külföldön is vitézkedtek
A németországi Bautzenben szerepeltek a közelmúltban Gemenc JK ver-
senyzõi, megragadva a lehetõséget az országos korosztályos bajnokságokra
történõ ráhangolódásra. A klub egyik nagy reménysége, Ács Balázs elsõ,
Mátics András harmadik, Hunyadi Bence az ötödik helyet szerezte meg súly-
csoportjában. A szerbiai Óbecsén rendezett nemzetközi viadalon Szõnyi Má-
té arany-, Hunyadi Bence ezüst-, míg Ihos Gábor bronzérmes lett.

Sportmix
ASZTALITENISZ. Életben tartotta továbbjutási re-
ményeit a Klubcsapatok Szuperligájában szereplõ
Szekszárd AC nõi együttese. Sáth Sándor szakmai
igazgató alakulata biztosan nyert a horvát Mladost
Zagreb otthonában (1:6), így kijavította a múlt ked-
di, szlovákiai kisiklását, amikor is kellemetlen meg-
lepetésre kikapott a Topolcany gárdájától. A szek-
szárdiak végig kézben tartották az irányítást, a SZAC
kínai és ukrán légiósa végre igazolta, hogy érdemes
volt szerzõdtetni. A szekszárdi gyõztesek: Liu Siyu
2, Motsyk 2, Tóth E., a Liu Siyu-Motsyk pár. A SZAC
október 6-án a címvédõ Linz AG Froschberg gárdá-
ját fogadja.

LABDARÚGÁS.Kedden tartotta közgyûlését a Szek-
szárdi UFC. A tagok új elnökséget választottak, alap-
szabályt módosítottak és rögzítették a gazdálkodás

általános szabályait. A megjelentek megszüntették
a korábbi tagok mandátumát is. Mivel a Szombat-
helyre távozó Máté Csaba lemondott az elnöki po-
zíciójáról és tagságáról, csökkentették az elnökség
létszámát. A klub új döntéshozó testületét hárman
alkotják: Fehér Attila lett az elnök, a szakmai mun-
ka felelõse, Teszler Vendel az elnökhelyettes, míg a
szülõk képviseletében Alessandro Arena került be
az elnökségbe.

KOSÁRLABDA.Pontgazdag mérkõzésen gyõzte le az
Atomerõmû-KSC Szekszárd együttesét a MiZo-Pécs
2010 a nõi NB I elsõ fordulójában. A baranyai sztár-
csapat Vajda vezérletével esélyt sem hagyott az alap-
embereit nélkülözõ - Szavercsenko térdsérülése mi-
att hónapkra kidõlt, s ezúttal Pungor sem állhatott
Ujhelyi edzõ rendelkezésére - atomosoknak, és 141-
67-es kiütéses gyõzelmet aratott. A szekszárdiak leg-
eredményesebb játékosa a 20 pontig jutó Bozóki
Bettina volt.Liu Siyu egyéniben és párosban is gyõzött
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Rablóhús
Hozzávalók:

l 20 dekagramm bélszín
l 20 dekagramm sertéscomb
l 20 dekagramm füstölt szalonna
l 16 dekagramm gomba
l 16 dekagramm vöröshagyma
l 40 dekagramm burgonya
l só l törött bors l liszt l zsír

A húst hártyájától megtisztítjuk, meg-
mossuk, és kis érméket vágunk belőle.
Kissé klopfoljuk ki, sózzuk és borsoz-
zuk meg. A szalonnát ugyanolyan nagy-
ságúra vágjuk, mint a húsokat, de egé-
szen vékonyra. Ugyanúgy felszeleteljük
a hagymát is. A gombát úgy válogatjuk,
hogy az is megfeleljen a hús nagyságá-
nak. Ezután az előkészített anyagokat
sorban felszúrjuk egy hurkapálcikára. A
sor a szalonnával kezdődik és végző-
dik. Közben vékony, nyers burgonyaka-
rikákat is felszúrhatunk a nyársra, eze-
ket is a hús nagyságához mérjük. Ez-
után az egészet megsózzuk, megbor-
sozzuk, lisztbe mártjuk, és forró zsírban
megsütjük. Többször is forgassuk meg,
hogy minden oldalról szép piros legyen.
Süthetjük roston is. Ilyenkor célszerű a
húsokat 1 nappal felhasználás előtt
olajjal kezelni. 

Mély rubintvörös
színû bor, piros
bogyós gyü-
mölcsre emlékez-
tetõ illattal fás,
vaníliás jegyek
kíséretében. Ízé-
ben is elsõsor-
ban a piros húsú
gyümölcsök do-
minálnak - túl-
érett meggy, fe-
kete ribizli, de
némi csokolá-
dét is felfedez-
hetünk. Testes
vörösbor, tes-
tes ételekhez.
Fogyasztása
16-17 °C-on
ajánlott. 

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.

Borajánló:
Fekete Pince:

Misztérium cuvée 2006
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

FIGYELEM: SZÍNHÁZBÉRLET!
Kedves Színházbérleteseink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy
az AGORA program elindításának né-
hány hónapos csúszása miatt - a ko-
rábbi tájékoztatásunktól eltérõen -
mégis hirdetünk a 2009/2010-es szín-
házi évadra bérletsorozatokat.

Bérletes elõadásainkat 2010. febru-
ár végéig, a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház átépítésének megkezdéséig kell
megtartanunk. A játszási idõszak be-
szûkülése, és a bérletes rendszernek
az átépítéssel amúgy is teljes megúju-
lása miatt, csak a Hegedûs és Sárdy,
illetve az Óvodás és Gyermekbérletet
hirdetjük meg. A sorozatok 4-4 elõ-
adásból állnak!

A lerövidített évadban a Garay bér-
letet sajnos kénytelenek vagyunk be-
olvasztani az elõbbi kettõbe. Ez azt je-
lenti, hogy a Garay bérlet tulajdonosa-
inak nem tudjuk korábbi széküket
biztosítani. Az elõbbi bérletsoroza-
tokban az elmúlt években szabad
jegyként értékesített helyekkel azon-
ban az õ igényeiket is ki tudjuk elégí-
teni.

Mûsorunkról október 8-tól a Mûve-
lõdési Ház honlapján, mûsorfüze-
tünkben és a sajtóból tájékozódhat-
nak.

A régi bérletek megújíthatók: októ-
ber 11-tõl 20-ig. Új bérletek válthatók
október 21-22 között.

Gyermekbérletek válthatók 2009.
október 11-tõl 20-ig, hétköznapokon
10-13 és 14-18 óráig.

A BÉRLETEK ÁRA NEM VÁLTO-
ZIK!

Felnõtt bérlet: 6.400 és 5.900 Ft,
gyermekbérlet: 2.200 Ft.

Várunk minden kedves színházba-
rátot, régi és új bérletest a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház elõadásaira.

Október 6. (kedd) 14 óra
a táncteremben a Mentálhigiénés

Mûhely Önkéntes Központ Tagozata
elõadást szervez. Az elõadás címe:
Gyógyszermentesen idõs korban.
Elõadó: Keszthelyi Tibor életmód ta-
nácsadó.

Szeretettel várnak a szervezõk min-
den érdeklõdõ nyugdíjast!

Október 16. (péntek) 20 óra
Évadzáró táncház - magyarorszá-

gi Horvát és Makedón népzene, tánc-
oktatás.

Muzsikál a Vizin zenekar, a "Nép-
mûvészet Ifjú Mestere" cím tulajdono-
sa. Táncházvezetõ: Vélin Veszna. Belé-
põjegy: 500 Ft. (Büfé üzemel.)

Mûvészetek Háza
DIGITÁLIS NYOMATOK

VI. Országos Színesnyomat Grafi-
kai Kiállítás a Magyar Grafikusmûvé-
szek Országos Szövetsége és a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza közös rendezésében.

A tárlat megtekinthetõ: szeptem-
ber 19-tõl október 31-ig, hétfõ kivéte-
lével naponta 10-18 óráig.

Belépõjegy: 400 Ft, diákoknak és
nyugdíjasoknak: 200 Ft.

Csoportos látogatás esetén diákok-
nak díjtalan.

Október 9. (péntek) 18 óra
A Kairosz Kiadó „Miért hiszek?” so-

rozatában megjelent „Mikor a herva-
dás is hála” címû könyv bemutatója a
Mûvészetek Házában. Czigány György
költõvel Simon Erika beszélget. A belé-
pés díjtalan.

Panoráma Mozi 
NAGYTEREM

Október 1-7.
15.30,17.30: G-Force: Rágcsávók –

színes szinkronizált amerikai film (12)
20.00: Becstelen Brigantyk – szí-

nes feliratos amerikai-német film (18)
Október 8-14.

17.30: Férj és féleség - színes felira-
tos angol-amerikai film (12)

20.00: Hajsza a föld alatt - színes
feliratos amerikai krimi (16)

ART TEREM

Október 1-7.
17.00: Becstelen Brigantyk – szí-

nes feliratos amerikai-német film (18)
19.00: Pandora szelencéje – szí-

nes feliratos török film (12)
Október 8-14.

17.00, 19.00: Tréfa - színes magyar
játékfilm (16).

Tisztelgés az aradi
vértanúk emléke előtt

2009. október 6. (kedd) 10.30
óra - Béla király tér
Ünnepi mûsor:

10.30 ÓRA: Díszõrség felvonulá-
sa az 1848-as emlékmûnél. A dísz-
õrséget a Magyar Nemzetõrök Tol-
na Megyei Szervezete adja
- Himnusz
- Irodalmi összeállítás a PTE Illyés
Gyula Fõiskolai Kar Gyakorló Általá-
nos Iskolájának elõadásában (fel-
készítõ tanárok: Farkasné Málinger
Tünde és Csötönyi László)
- A szereplõk virágot helyeznek az
emlékmûre

11.00 ÓRA: Koszorúzás
- Szózat
- díszõrség elvonulása

Koszorúzási felhívás!

Az Aradi Vértanúk emlékére rende-
zett megemlékezés koszorúzással
zárul. Hívjuk, várjuk mindazokat,
akik tiszteletüket, kegyeletüket ily
módon is szeretnék kifejezni. Elõze-
tes bejelentkezést nem kérünk!

Érdemes reklamálni
n Jogvégzett ismerõsöm olyan tör-
ténetet mondott el, amire sajnos
nem mondható, hogy párját ritkít-
ja. Egyre több olyan esetrõl hallha-
tunk, olvashatunk, aminek a lé-
nyege, hogy egy-egy adott szolgálta-
tó jelentõs összeget emel le ügyfele
folyószámlájáról, illetve küld csek-
ket baromi nagy summa befizeté-
sét követelõ felszólítás kíséretében,
aminek éppen csak a töredéke len-
ne jogos a fogyasztás tükrében.
A jogász számlájáról havidíjkép-
pen valamivel több mint 174 ezer
forintot emelt le a gázszolgáltató.
Fõszereplõnk erre telefonon, majd
kis idõ elteltével levélben rekla-
mált. Másfél hónap múltán válasz
semmi. Nem részletezem tovább,
lényeg, hogy az „illetékes enged-
ményesnek” végre visszautalta a
cég az összeget, valamint 12 000
forint kártérítést.
A meglehetõsen bosszantó el-
(nem)járás érthetõ módon elfo-

gyott az „ügyfél” türelme a nem
megfelelõ eljárás okán, illetve
megalázónak tartotta, hogy fel-
szólításai ellenére jó ideig válasz-
ra sem méltatták. Ekkor panaszá-
val a Dél-dunántúli Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatósághoz for-
dult. A vizsgálat során kiderült,
hogy a havi átalányt fizetõ ügy-
féltõl azért vonták le az éves díjat
jelentõ 174 ezer forintot, mert az
összeget elfelejtették elosztani 12-
vel. A hatóság kétszázezer forint
bírsággal sújtotta a gázszolgálta-
tót. Amúgy pedig jegyezzük meg,
hogy a tetemes összeget két hóna-
pig használta a feledékeny cég,
amire nem fizetett kamatot.
Összegzésképpen a jogász leszö-
gezte, hogy érdemes reklamálni,
s amennyiben a megkárosított
egymaga nem sokra jut, akkor
bizony kérjen segítséget a megfe-
lelõ hatóságtól.

V. H. M.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
OKTÓBERI 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

KÖZLEMÉNYEK

AKCIÓS VÁSÁR. A Mentálhigiénés
Mûhely Önkéntes Központ Nyugdí-
jas Tagozatánál õrölt fûszerpaprika
(csípõs, édes), zöldséggyökér, sár-
garépa kedvezményes áron meg-
rendelhetõ elõzetes elõjegyzés
alapján, naponta 8-10 óráig a mozi
bejárata melletti irodájában, vagy a
06/20 415-4867 telefonszámon.

ÁRAMSZÜNET. Az E.ON Hungária
áramszolgáltató értesíti a lakosságot,
hogy korszerûsítési munkák miatt
október 7-én, szerdán, 8 órától 17
óráig a Kölcsey ltp. 10-14. szám alatt
és a Kölcsey óvodában, október 13-
án, kedden, 8 órától 15 óráig a
Bródy Sándor utcában és a felette lé-
võ zártkertek területén, míg október
15-én, csütörtökön, 8 órától várható-
an 16 óráig a Kápolna tér, Hosszú-
völgy, Hosszúvölgy u., Kerékhegy,
Kerékhegy u., Rövidvölgy, Tökös,
Nagybödõ, Bocskai u., Bocskai köz,
Bethlen u., Kablár köz, Bálint köz,
Remete u., Bartina u. 58. és 55.
számtól az utca végéig, Puskás T. u.,
Kisbödõ, Kisbödõ u., Kilátó u., Ibo-
lya u., Vincellér u., Kálvária u., Jobb-
remete, Balremete, Kálvin tér 24.
szám alatt áramszünet lesz.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Október 20. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület:

Október 27. (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 20. (kedd) 16-18 óráig

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

V. sz. választókerület

Október 27. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap második csütörtökén 17-18

óráig, I. Béla Gimnázium és Informatikai

Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Kadarka óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap elsõ keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ és harmadik keddjén

16-17 óráig. Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Október 6. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Október 12. (hétfõ) 17-18 óráig

Október 26. (hétfõ) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap elsõ és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

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

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap második keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ, EDIT képviselő

A hónap elsõ 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 hétfõjén 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.

APRÓHIRDETÉS

Szekszárdon, a Tinódi utcában -
frekventált helyen - 40+20 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Telefon: 06/
20-473-76-79.
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