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KISS FIVÉREK: EGY
ÍGÉRETES KERÉKPÁROS
TESTVÉRPÁR

EREDMÉNYES FIATALOKAT
JUTALMAZOTT A VÁROS 4. OLDAL 16. OLDAL

Nem kellett fizetni, sőt a Miku-
lástól ajándék szaloncukrot kap-
tak azok, akik a nyitónapon men-
tek a jégre. A Víz- és Csatornamű
Kft. üzemeltetésében december
6-án megnyílt, és márciusig láto-
gatható a városi sportcsarnok
melletti fedett műjégpálya.

Az esõtõl, hótól sátorral védik a nyolc-
száz négyzetméteres pályát, amelyet
mindennap fél egytõl kettõig karban-
tartás miatt lezárnak, egyébként hétköz-
nap nyolctól, hétvégén kilenctõl este
nyolcig használható. Van büfé és kor-
csolyakölcsönzés is. A jégpályát a szek-
szárdi óvodások és iskolások délelõttön-

ként ingyen használhatják, de csak elõ-
zetes bejelentkezéssel. A környezõ tele-
pülések iskolái, óvodái 13.30 és 16 óra
között féláron csúszkálhatnak. Ha igény
lesz rá, korcsolyaoktatást is tartnak. Szer-
vezik a jégkorong-bajnokságot, melyre
8-10 fõs csapatokat várnak (30/9971-
806). Részletek a 18. oldalon.

Korcsolyán jött a Mikulás
A szekszárdi óvodások és iskolások ingyen csúszkálhatnak a mûjégen

A TÁMOGATÁSOK
A RÁSZORULÓKHOZ
KERÜLNEK 

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

6. OLDAL

A nyitónapon, de-
cember 6-án a Miku-
lás is korcsolyát hú-
zott, és a jégen osz-

togatta ajándékait
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Minden város olyan lesz, ami-
lyenné a lakói formálják – mond-
ta Horváth István polgármester a
Biztonságos Szekszárdért prog-
ram kapcsán. Nem lehet megren-
delni, hogy szépnek lássuk, biz-
tonságosnak érezzük, de lehet
tenni érte. 

I. I.

Arra a kérdésre, hogy gond van-e a
megyeszékhelyen a biztonsággal Hor-
váth István azt válaszolta, hogy az alap-
közbiztonság megfelelõ. Vannak
azonban a városnak olyan részei, ahol
ez kevésbé érezhetõ. A jövõ év elején
induló program célja nem csupán a
bûncselekmények megelõzése, ha-
nem például az illegális szemétlerakás
megakadályozása, és tettenérés ese-
tén a gyors és szigorú büntetés. Sze-
retnék visszaszorítani a vandalizmus,
a játszóterek, utcabútorok értelmet-
len rongálását. Cél az is, hogy jobban
figyeljük oda, ne csak a magunk, ha-
nem egymás és a köz értékeire is. A
Biztonságos Szekszárdért program is
közösségformáló lehet, éppúgy, mint
a legutóbbi sikertörténet, a Szépítsük
együtt Szekszárdot. 

Az elsõ megbeszélésen a város és a
rendõrség mellett, részt vettek a pol-
gárõrség képviselõi, illetve valameny-
nyi biztonsági cég. Már ez a találkozó
is számos tanulsággal járt. Lehet, hogy
célszerû a város területét a szerint is
felosztani, hogy adott idõben melyik

szervezet vagy cég képviselõje merre
jár. A közterület-felügyelõk munkaide-
je is szervezhetõ még praktikusab-
ban. A tapasztalatok megosztása érde-
kében kapcsolódik a program a már
meglévõ civil szervezõdésekhez, mint
például a Szõlõ-Szem, vagy a tanyavé-

dõ egyesület. Csatlakozni akarnak a
rendõrség nyaralókártya programjá-
hoz, azt akár egész évre kiterjesztve.
Adományok révén ebbõl akár bevétel
is keletkezhet, ami ismét felhasználha-
tó a közbiztonság erõsítésére – tette
hozzá a polgármester. Arra is odafi-

gyelnének, hogy lehetõleg senki se
érezze, a szûkebb-tágabb közösség
nem törõdik az õ biztonságával, pana-
szaival nincs hova fordulnia. Legyen
szó akár arról, hogy hol kell javítani a
közvilágítást. Biztonsági szempontból
ugyanis az sem elhanyagolható.
Ugyancsak indokolt a polgárõrség
megerõsítése, annál inkább, mivel
csak tucatnyian vannak, ennek is csak
a fele vesz részt a járõrözésben. A sze-
mélyes példamutatás okán a polgár-
mester be is lépett tizenharmadiknak. 

A bûncselekmények száma az
utóbbi években beállt 2500-3000 kö-
zött. Minden évben van némi válto-
zás, de ezek nem módosítják jelentõ-
sen az összképet – válaszolta kérdé-
sünkre dr. Varga Péter, Szekszárd
rendõrkapitánya. A kérdésre, hogy
mi befolyásolja az emberek úgyneve-
zett szubjektív biztonságérzetét, el-
mondta, például az, hogy az illetõ volt-
e már bûncselekmény sértettje, vala-
mint, hogy mit tapasztal a közvetlen
környezetében. A felmérések azt bi-
zonyítják: fontos, hogy mennyi rend-
õrt látnak az utcán, illetve ha valaki jo-
got sért, akkor gyorsan utoléri-e a
büntetés. A szekszárdiakat leginkább
a tanyabetörések bosszantják. Errõl a
kapitány azt mondta, az utóbbi évek-
ben nõtt ugyan a számuk, de az idén
tavasszal elfogták egy több évre visz-
szamenõ, sokmilliós betöréssorozat
két tettesét. Mióta õk hûvösön van-
nak, radikálisan csökkent az ilyen jel-
legû bûncselekmények száma.

Biztonságos Szekszárdért
Új program indul: összefogás a közterületek rendjének javítására

A bûnözés társadalmi jelenség, a
rendõrség egymagában nem tudja
jelentõsen befolyásolni az alakulását.
Minél több azonban a partnerük a
megelõzésben, a munka annál ered-
ményesebb – mondta dr. Varga Pé-
ter. Hozzátette, hogy a biztonságos
Szekszárdért program elsõsorban a

közterületek rendjének a megszilár-
dítását szolgálja. Nemcsak bûncse-
lekményekrõl van szó, hanem a tá-
gabban értelmezett rendrõl. Például, 
a szemétlerakás megakadályozásá-
ról, vagy arról, hogy fiatalok zajos
csoportjai ne zavarják mások pihe-
nését a lakótelepen.

Minél több a partner, annál eredményesebbek

Az illegális szemétlerakás megakadályozása is program része

A bûnmegelõzésrõl folyt a tanácskozás
■ A Rendõrségi Bûnmegelõzés meg-
alakulásának 20. évfordulója alkalmá-
ból a Rendészeti Megelõzési Bizottság
(REMET) Kiemelkedõen Közhasznú
Egyesület egész napos szakmai értekez-
letet szervezett a közelmúltban a szek-
szárdi Korona Szálló éttermében. Az
összejövetel nem csupán az évforduló-
ról szólt, sokkal inkább az aktuális ren-
dészeti, biztonsági helyzet megvilágítá-
sáról, a lakosság biztonság-igényérõl,
szükségleteinek felmérésérõl, illetve
ezek megvalósulásának lehetõségeirõl.

A résztvevõk között találhattuk a
szekszárdi Szõlõ-Szem Mozgalom, a
Szekszárdi Polgárõrség, a Mentálhigié-
nés Mûhely és a Polgári Védelem Szek-
szárdi Kirendeltségének képviselõit
is. A tanácskozás célja volt, hogy egy
országos civil bûnmegelõzési prog-
ramtervvel keressék fel a döntéshozó-
kat egy országgyûlési határozati javas-
lat benyújtásával, és hármas (rendé-
szeti, biztonsági, közigazgatási) szak-
politikai egyeztetést kezdeményezze-
nek, mely egyúttal vadonatúj közössé-

gi bûnmegelõzési modell létrejötté-
hez, valamint a rendõrség modernizá-
ciójához is vezethet.

Az érvek felsorakoztatása között
szerepelt többek között, hogy az aktu-
ális kormányzat tegye kötelezõvé az
önkormányzatoknak, hogy civil bûn-
megelõzési mûhelyeket szervezhesse-
nek. A bûnmegelõzés kerüljön elsõ
helyre a törvényhozásban, a helyi
szemléletet erõsítsék az országos/régi-
ós helyett, a települések szervezõdése-
inek helyzetbe hozása, vagyis helyileg
vegyék figyelembe az önkormányza-
tot, mint végrehajtót. Ez utóbbiba be-
letartozna, hogy adott képviselõtestü-
letben legyen felelõse, koordinátora a
bûnmegelõzésnek, az adott önkor-
mányzat minden döntésében érvé-
nyesítse a biztonság és környezettuda-
tosságot, s vonja be a helyi médiát a
bûnmegelõzés tevékenységébe. Fon-
tosnak érzik egy „közterületi rend-
fenntartó modell” kidolgozását, nem
különben „önkormányzati biztonsági
napok” szervezését.

Az ankéton részt vevõk úgy látják: a
rendõrségnek szemléletváltásra van
szüksége, hogy partnerként kezelje a
késõbbiekben a biztonság minden
szereplõjét, nyitva a civilek felé. Aktív
ügyfélkapcsolatban, és látható közte-
rületi szolgálatban lenne még érdekelt
a rendõrség, míg a civil szervezetek a
kooperáció, koordináció, kommuni-
káció hármas egységére, valamint
„KALÁKA” országos Civil Bûnmegelõ-
zési Mûhelyre fókuszálnának – ne-
gyedévenkénti mûködéssel. A civilek
„fogalmi kódex” létrehozására is
igényt tartanak.

A REMET elnöke, dr. Diószegi Gá-
bor nyá. rendõralezredes lapunknak
elmondta: ezen sarokpontok megva-
lósítása megfelelõ módszer lenne a
helyi közösségek biztonságának kiala-
kítására. Hozzátette, hogy azért esett
Szekszárdra a választásuk, mivel itt
már léteznek olyan erõs civil kezde-
ményezések, melyek kifejezetten a
közösségi rendészet alapjai lehetnek.  

Gyimóthy Levente

Jön az InterRégió
és a Gemenc IC

A decemberi menetrendváltás jelen-
tõs változásokat eredményez Szek-
szárd életében. InterRégió néven új
szolgáltatást indít a MÁV-START Zrt. –
az országban elõször a Dunamenti tér-
ségben. December 13-tól két viszony-
laton új, korszerû, klimatizált Inter-
Régió-vonatot helyez forgalomba a
vasúttársaság az érintett régióban. Az
InterRégió vonatokkal és a Gemenc
InterCity-vel a vállalat célja, hogy egy
utasközpontú, könnyen átlátható és
minden igényt kielégítõ közlekedési
módot biztosítson a térségben élõk,
vagy épp az odalátogatók számára.

Az InterRégió és a Gemenc IC
megismertetésére december 12-én,
szombaton 10 órától Családi napot
szerveznek a szekszárdi vasútállomá-
son. A rendezvényen játszóházba vár-
ják a legkisebbeket, akik a mozdony-
vezetés alapjaival is megismerkedhet-
nek. A szerencsések családi utazást
nyerhetnek Budapestre, az ezüstva-
sárnapi Gemenc InterCity-re.
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Teljessé válik a város csatornázottsága
A jövõ tavasszal kezdõdõ munkák 540 ingatlant kapcsolhatnak be a rendszerbe

A Szekszárdi Víz- és Csatornamű
Kft. ez évre tervezett valamennyi
közmű-rehabilitációs tervét telje-
sítette. Az eredményekről és a
jövő tavasszal kezdődő szennyvíz
csatorna-beruházásról Artim
Andrásné igazgató és Horváth
István polgármester sajtótájékoz-
tatón számolt be.

SzV

A 2009-es év legjelentõsebb beruházá-
sa a Bezerédj utcában zajlott. A vízmû
dolgozói április és június közepe kö-
zött a 80 éves öntött vas vízcsöveket
cserélték ki 360 méteren, ezen felül va-
lamennyi ház bekötését is újra cserél-
ték. Ezzel párhuzamosan – egy alvállal-
kozó közremûködésével – megújult a
hasonló korú és állapotú, 397 méteres
szennyvíz gerinc vezeték is az utcában,
és aknába vezették valamennyi ház új
szennyvízcsövét. Már a beruházás ter-
vezésénél figyelembe vették a Bezerédj
tömbbelsõ megnövekvõ víz-  és szenny-
víz mennyiségét, a csövek kapacitását,
méretét ehhez igazították. A beruházás
összköltsége 50 millió forint volt.

A Vízmû szakemberei emellett kija-
vították a törött szennyvíz csövet a
Hunyadi utcában, a Pártok Házánál.
Ez a beruházás forgalomkorlátozás
nélkül zajlott, s akárcsak a Bezerédj
utcai beruházás idején, a lakók részé-
rõl itt sem érkezett reklamáció.

Az idei évre elõirányzott 60 milliós
felújítási keretet év közben még to-
vábbi 10 millió forinttal egészítették
ki, amely lehetõvé tette a további
munkákat. Ilyen volt a Dózsa György

utcai régi öntöttvas vízcsövek cseréje
9 millió forintos összköltséggel, az Ily-
lyés Gyula Fõiskola mellett egy 300
centiméter átmérõjû vízcsõ áthelye-
zése (mintegy 4 millió forintért), vala-
mint a mûvelõdési ház és a Mûvésze-
tek Háza között egy korrodálódott
szennyvízcsõ kibélelése 3,8 millió fo-
rint értékben.

A lakóövezetekben található szenny-
vízátemelõk közül idén kettõt újított
fel a Vízmû. A Berzsenyi utcai és az
Arany tó utcában lévõ rekonstrukciója
mintegy 2,2 millió forintba került.

Egy évvel ezelõtt még csak remény-
kedtek abban, hogy eredményes lesz
a város KEOP-os (Környezeti és Ener-
getikai Operatív Program) csatorna-

pályázata, most viszont Horváth Ist-
ván polgármester bejelenthette: a po-
zitív elbírálásnak köszönhetõen 2011
augusztusára teljessé válik a megye-
székhely csatornázottsága a belterüle-
teken is.

A jövõre induló, közel 500 millió
forintos beruházás keretében 8 km
hosszú új vezeték épül meg és 540 in-
gatlan köthet rá a szennyvízhálózatra.
A kiépített szennyvízcsatorna hossza a
városban jelenleg 153 km. A projekt
megvalósításával olyan utcák, ingatla-
nok kapcsolhatóak be a szolgáltatásba,
amelyek már évek óta várnak erre a le-
hetõségre, de az anyagi forrás hiány-
zott eddig ehhez. A polgármester
hangsúlyozta, hogy a kivitelezést, bele-
értve a várhatóan mintegy további 100
milliós lakossági bekötéseket is, helyi
vállalkozókkal szeretnék elvégeztetni.
Már készen vannak a szennyvízcsator-
na-hálózat bõvítésének engedélyezési
tervei, amelynek alapján tavasszal in-
dulhatnak a munkálatok a város öt kör-
zetében (lásd keretes írásunk).

A kivitelezéshez pályázat útján új
árokásó- és rakodógépet, valamint
szállító jármûvet is vásárolhat a Szek-
szárdi Víz- és Csatornamû Kft., de a
projekt keretében beszereztek egy
korszerû, nagy teljesítményû csator-
namosó autót is. Ugyancsak a projekt
eleme – mely összefügg a telepen
megjelenõ szennyvízmennyiség nö-
vekedésével – a tisztítás során keletke-
zõ szennyvíziszap további hasznosítá-
sa. Az iszap kezelésére komposztáló
üzemet létesítenek, hogy minden a
környezetvédelmi elõírásoknak meg-
felelõen történjen.

Tavasszal indulhat a szennyvízcsatorna-beruházás Szekszárdon

Üdülési csekk
n Jövõ évtõl az üdülési csekk az egyet-
len olyan munkáltató által biztosítható
természetben juttatás, ami kedvezmé-
nyesen adható a munkavállalóknak, il-
letve azok közeli hozzátartozóinak is.
A támogatott üdülés, kikapcsolódás a
családok azon tagjaira is kiterjed, akik-
nek már, vagy még nincs munkahe-
lyük, illetve cégük e célra nem tud ál-
dozni. Január elsejétõl minden mun-
kavállaló, illetve a közeli hozzátartozói
személyenként évente 73 500 forint
kedvezményes adózású üdülési csekk-
hez juthatnak.

Az alacsony jövedelmû nyugdíja-
sok, a fogyatékossággal élõk, a leg-
alább két gyermeket nevelõ munka-
vállalók és a szakiskolai tanulók pá-
lyázhatnak üdülési csekkre december
1. és 2010. január 31. között. Forma-
nyomtatvány és további információ
beszerezhetõ a Tourinform irodában
(Béla tér 7., tel.: 74/315-198), illetve a
www.udulesicsekk.hu weboldalról.

SÁRKÖZ UTCAI KÖRZET: Csobolyó
utca, Hébér utca, Istifángödre, Ka-
cor utca, Kalász utca, Kerámia utca,
Levendula utca, Sárköz utca
FELSÕVÁROSI KÖRZET: Babits utca,
Bartina köz, Bálint köz, Bocskai köz,
Borzsák utca, Kerékhegy utca, Kis-
bödõ utca, Séd köz
SZÕLÕHEGYI KÖRZET: Domb utca,

Harmat u., Harang utca, Hollós L. ut-
ca, Lugas utca, Muskátli utca, Rõzse
utca, Szekér utca, Szérû utca, Szõlõ
köz, Szõlõhegy utca, Rõzse utca, Ve-
nyige utca, Völgy utca, Zengõ utca
BELVÁROSI KÖRZET: Tavasz utca,
Tormay utca
EGYÉB: Béke telep, Dûlõ utca, Gör-
be utca, Pince utca

A csatornázásra váró körzetek és utcák
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Kiváló tanulók, művészpalánták,
sportolók. Országos versenyek el-
ső, második, harmadik helyezett-
jei és különdíjasai. Büszke rájuk
a városuk, és értékeli teljesítmé-
nyüket.

SzV

Az elmúlt pénteken osztották ki a Mû-
vészetek Házában a Mecénás Tehetség-
gondozó Támogatásból elnyert jutal-
makat. A gyerekeknek és felkészítõik-
nek dr. Haag Éva alpolgármester és
Csillagné Szántó Polixéna, a város Mû-
velõdési és Oktatási Bizottságának el-
nöke gratulált.

A kimagasló eredményeket elérõ
szekszárdi általános és középiskoláso-
kat 1997 óta jutalmazzák. Bár orszá-
gos szinten évrõl-évre kevesebb pénz
jut a tehetséggondozásra, Szekszárd
2009-ben 300 ezer forinttal többet
tudott e célra fordítani, mint tavaly.
Idén 87 tanuló és 51 felkészítõ kapott
pénzbeli elismerést. A diákok öt és 23
ezer, a tanárok, edzõk öt és 31 ezer fo-
rint közötti összegekben részesültek.
Csak az önkormányzati fenntartású
intézmények legjobbjaira figyeltek, lé-
vén a Mecénás támogatás önkor-
mányzati finanszírozású. A díjazottak
között sok a „visszatérõ arc”, több ta-
nuló, tanár és edzõ évrõl évre hozza a
kiváló eredményeket.

A díjazottak:
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK:

Garay János Általános Iskola és
AMI: Béres Réka, Elekes Boglárka, Il-
lés Alexandra, Nagy Bence Dániel (fel-

készítõ tanár: Nyemcsok Pál, Nyem-
csokné Kárpáti Katalin és Zsók Vil-
helmina); Lozsányi Soma (Lozsányi
Tamás).

Babits Mihály Általános Iskola:
Hidas András (Szûcs Jánosné), Égi
Barnabás (Szepesi József), Ács Balázs,
Geng Dániel (Patyi Károly), Baka Zol-
tán, Rábóczki Bettina (Máté Erzsé-
bet), Rácz Zalán (Ráczné Kovács Eri-
ka), Solymosi Zsófia (Molnárné Csiki
Erika és Solymosiné Németh Erika),
Pacheco Ana Esther, Németh Kristóf
(Orbán Ferenc), Kecskés Máté (Sche-
rer Tamás), Samai Zsuzsanna (Sáthi
István), Babits Kamarakórus (Naszla-
di Judit), III. korcsoportos leány ko-
sárlabdacsapat (Szabó Noémi).

Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule: Berta Áron, Berenkei

Gábor Balázs (Balaskó Krisztina),
Matus Mercédesz, Endrõdi Gabriella
Eliza, Schöck Gyula Csanád, Mácz
Andrea (Müller Jánosné), Rittberger
Dániel (Szabó Lászlóné), Kasó Gergõ,
Kasó Ferenc (Illésné Gesztesi Piros-
ka), Varga Dániel (Puskás Andrea),
Görgei Anna, Zentai Péter (Klézli Má-
ria), Nemes György (Enyediné
Szakálos Mariann), Fehér Zsuzsanna
(Prischetzkyné Márkus Emõke), Po-
tyondi Anna, Hollósy Kuno, Potyondi
Gergõ, Gaál Zita, Rozsnyai Zsuzsanna
(dr. Potyondiné Balog Elvira), Sparks
Jason (Zalakovicsné Kovács Klára),
Halmai Balázs, Szabó Gábor, Korsós
Dóra és Pápai János, Losonczy Imre
László és Losonczy Richárd Márk
(Losonczyné Csuprik Erika), IV. kor-
csoportos leány kosárlabdacsapat,
Fürge Rókák kosárlabdacsapat (Stier-
né Jankovics Mária).

Baka István Általános Iskola:
Varga Tímea, Lendvai Tímea (Schön-
hardt Jánosné), Horváth Beáta,
Friedrich Fanni, Dékány Brúnó és Kis-
takács Martin (Szoboszlai Edit), Frey
Tímea (Takács Ferencné), Sümegi
Tekla (Rácz Nóra, Majzik Tamás), Kiss
Máté (Steig Gábor), Hunyadi Bence,
Märcz Tamás (Szepesi József), Kun
Krisztián (Scherer Tamás).

KÖZÉPISKOLÁK:

Garay János Gimnázium: Fábi-
án Péter (Heilmann József), Kiss Ba-
lázs (Bosnyák Eszter), Pekoli Miklós
(Tóthné Gulácsi Beáta), Hosszú Krisz-
tina, Barsi Kata, Sulyok Janka (dr.
Gesztesi Enikõ), Szabó Dániel, Balassa
Péter (Huszárik Imre), Simon Janka, a
GJG Színpad, Helfenbein Dávid (Báló
Marianna), Égi Fruzsina (Szepesi Jó-
zsef),  Zsigmond Elõd Zsolt, Ohn Kin-
ga (Németh Gyula), Berlinger Gábor
Márk (Patyi Károly), Gyurkó Viktor,
Póla Ákos, Kesjár Dániel, Kesjár Csaba
(Paszler József), Arató Csilla, Csankó
Géza Csaba, Kövecses Olivér (Sáthi
István), Mutzhausz Ágnes (Radva Dó-
ra), Navreczki Hajnalka és Navreczki
Noémi (Csirzó Zoltán), Brunner Ben-
ce (Nagy Ákos).

I. Béla Gimnázium, Informati-
kai Szakközépiskola: Fritz Gergely
(Kovács Anita és Kovács Zoltán),
Papp Virág (Mátisné Szultos Erzsé-
bet), Partos Dávid és Korcsmár Balázs
(Hahn János), Straubinger Dániel (Vi-
déki Sándor), Zsitvai Péter (Kovácsné
Tóth Erika), Németh Zoltán (Scherer
Tamás).

Sikeres fiatalokat jutalmaztak
Közel kilencven diák és tanáraik részesültek a Mecénás tehetséggondozó támogatásból

Dr. Haag Éva Béres Rékának és Elekes Boglárkának (hátul) gratulál

Rákellenes liga
alakult a városban
n Az országban, számos helyi csoport-
ban, mintegy 3600 tagja van a Magyar
Rákellenes Ligának. Az elmúlt pén-
teken – a megyében elsõként – megala-
kult a szekszárdi csoport is 34 taggal. A
szervezõk eleinte tartottak féltek, hogy
még az alakuláshoz szükséges 20 fõ
sem jön össze, de a kétségek hamar el-
párologtak, s még Horváth István pol-
gármester is belépett. A szekszárdi
alapszervezet elnökévé Szikla Józsefet,
szakmai vezetõjévé dr. Kaszás Zsolt orr-
fül-gége szakorvost választották.

A jövõben minden hónapban tar-
tanak egy összejövetelt. Ezeken a fó-
rumokon elõadásokat hallgatnak
meg a rákbetegség kiváltó okairól és
elkerülésének lehetõségeirõl. A terve-
zett témák között szerepel a stressz, a
pánikbetegség, a szenvedélybetegsé-
gek, az egészséges táplálkozás és az
egészséges életmód.

Nagydíjas lett a Tücsök Zenés Színpad
Fõvárosi tehetségkutatón remekeltek a szekszárdi énekesek

n A Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad
és szólistái nagyszerû eredménnyel
szerepeltek a Budapesten megrende-
zett „Starworld” országos tehetségku-
tató énekversenyen. A több egyéni el-
sõ hely mellett kategóriájában a Tü-
csök Zenés Színpad és Vecsei László is
Grand Prix díjas lett, Juhász Bence pro-
dukcióját pedig „Starworld Gyermek-
mûvész” díjjal jutalmazták.

Eredményeik, 1. helyezettek:
Gulyás Panka Sára (mini), Kalmár Ol-
ga (musical/tini I), Juhász Bence (mu-
sical/tini II), Kövendy Eszter (R&B),
Kovács Gergõ (country), Vecsei Lász-
ló (musical/felnõtt), Nyúl Zsófia
(jazz), Tücsök Zenés Színpad (cso-
portos/felnõtt). 2. helyezettek: Né-
meth Sarolta (pop/tini II), Málinger
Anita (musical/tini II), Czövek Petra-
Mádi Gábor (duett/felnõtt). 3. helye-
zett: Vecsei L. (pop/felnõtt). 

A Tücsök Zenés Színpad szólistái külön-külön és együtt is kitûnõ-
en szerepeltek a „Starworld” országos tehetségkutató versenyen
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■ A Kolping Katolikus Szakképzõ Iskola eseté-
ben egyáltalán nem túlzó missziós szerepet emleget-
ni, mert nagyon fontos rést tölt be az oktatás teljes
vertikumában. Azzal, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetû, nem egy esetben komoly tanulási nehézsé-
gekkel, magatartás zavarokkal küzdõ gyerekek okta-
tásával, nevelésével, a keresztény értékrend cselekvõ
megismertetésével, annak továbbadásával  fogódzót
ad a családi fészek nélkül élõ, a szépre-jóra, ember-
ségre amúgy vágyó fiatalok számára. Hogy erre mi-
lyen nagy az igény, annak érzékeltetésére legyen elég
két szám: 19 évvel ezelõtt nem egészen ötven fõvel
indult az iskola, ma pedig hatszázhatvankilenc gyerek
jár a Kolping Katolikus  Szakképzõ iskolába, amely-
nek fõépülete az újvárosi Pázmány téren található.

László Péter igazgató büszke az eddigi eredmé-
nyekre. Különösen arra, hogy a mindennapi életben
való elhelyezkedésre alkalmas szakmacsoportokkal
ismertetik meg a gyerekeket, akik közül szép szám-
mal találnak is munkát az iskola befejezése után.

– Ez azért is jó, mert ha érkezik hozzánk egy ta-
nuló a kilencedik osztályba, pályaorientáció kereté-
ben egy szakmacsoport minden területébe belekós-
tolhat, biztosítva köztük az átjárhatóságot. Kilence-
dik osztályunkat, pontosabban a szakképzésünket
annak ajánlanánk, aki még nem döntötte el, hogy
szakács, asztalos, szociális gondozó vagy éppen ápo-
ló akar lenni. Ezen szakmák alapfogásainak mind-
egyikét kipróbálhatja a tanuló. Megtudhatja az okta-
tók véleményét az adottságairól a különbözõ szak-
mák tükrében, kiderül, hogy mihez vonzódik, ha
hozzánk jön. Egy folyamat, értékelhetõ tapasztalat
alapján tud dönteni a tanuló és a szülõ, illetve hoz-
zátartozó, hogy melyik konkrét szakmára orientá-
lódjon a gyerek – mondta László Péter.

– A tárgyi feltételek kitûnõek, minden szakmá-
ban saját, korszerû tanmûhellyel rendelkeznek. A
helyi munkaerõ-piaci igényekhez nagyon is illesz-
kedõ tejtermékgyártó szakma esetében pedig a
Tolnatej oldja meg a gyakorlati képzést. Törekszünk
arra, hogy a hároméves képzés elsõ évében legye-
nek tanmûhelyben a gyerekek, de a harmadikban -
bizonyos szakmákban már a másodikban is - külsõ
gyakorlati helyen, életszerûen folyjon a tanulók
szakmai képzése. A Pázmány téri fõépületben a tan-
termek mellett egy tankonyha található, itt mûkö-
dik az egészségügyi kabinet is. Palánkon, a Sió-csa-
torna mellett két és fél hektáros területen egy tan-
gazdasággal rendelkezünk, amelynek részét képezi
egy ezer négyzetméteres üvegház. Szintén Palán-
kon található az iskola varrodája, illetve a kézi és a
gépi asztalosmûhely is.

Az kedvezõ törvénybeli változásának köszönhe-
tõen hat szakmában (zöldségtermesztõ, kertész, bú-
torasztalos, szociális gondozó és ápoló, szakács és

férfi-nõi varró) indít azonnal elõreho-
zott szakképzést a Kolping, melyek kö-
zül szinte valamennyi hiányszakma.
Van egy érettségire épülõ szakmájuk, a
pénzügyi-számviteli ügyintézõ, amire
van kereslet, hiszen minden évben el
tudták indítani a képzést.

– Annak ellenére, hogy nagyiskola va-
gyunk, a közel hétszáz tanuló megosz-
lik négy „telephelyen”, egy így egy-egy
területen adott idõpontban kétszáz ta-
nulónál nincs több. Az osztályfõnök is
közvetlenebb, bensõségesebb kapcso-
latot tud kialakítani a gyerekekkel, és
szociál-pedagógus kollegáink is sze-

mélyre szabottan, a tanítási órán vagy azon kívül
oda tudnak figyelni a gyerekekre. Az iskolában fej-
lesztõ és gyógypedagógus is dolgozik – mondja az
igazgató.

A szabadidõ eltöltésének is meglehetõsen színes a
palettája a Kolpingban. Mûködik színjátszó szakkör,
a szabadtéren és a tornateremben ûzhetõ sportok
széles kínálatából választhatnak a tanulók – a labda-
rúgó mellett létezik egy asztalitenisz szakcsoport is
–, de a kézmûves szakkört is meg kell említeni.
Ökoiskolaként az idei tanévtõl gyakorta kerékpáros
illetve gyalogos túrákat tesznek Gemencbe. Mivel az
iskola az augsburgi Kolping Szövetség támogatásá-
val jött létre, nagyszerû német kapcsolattal rendel-
keznek, amit nem csak a szabidõs-kulturális tevé-
kenységben, de – nemzetközi tapasztalatok szerzé-
sével – a szakképzés hatékonyságának növelésére is
ki tudnak használni. Évente tizenöt-húsz tanuló jut
el a német képzõhelyekre, ami nagy lehetõség egy-
egy szakma elsajátításában. (x)

Kolping Katolikus Szakképzõ Iskola, mint lehetõség
Szakmacsoportokat oktatnak gyakorlatorientáltan, kellõ átjárhatósággal

Elkészült az új Sió-híd
Az M6-os lassan végig járható lesz

■ Gyakorlatilag elkészült az új szek-
szárdi Sió-híd. Rakita András, a
kivitelezést végzõ konzorcium kom-
munikációs fõmérnöke arról adott
tájékoztatást, hogy az M6-os autópálya
Szekszárd és Bóly közötti szakaszát
egészen biztosan átadják 2010. már-
cius 31-én. A legtöbb helyen már az
utómunkálatokat végzik: aszfaltfestés,

táblák kihelyezése, vadvédõ kerítés
építése, növénytelepítés. 

A négy alagút közül háromban – a
B, a C és a D jelûben is – kész van már
a sztráda, festik a burkolati jeleket. Az
A jelû alagútban, a tavalyi omlás miatt
lassúbb a haladás. Ott még most
terítik le az aszfaltszõnyeget. De
határidõn belül elkészül az is.  - Wy -

Az új Sió-híd szinte teljesen kész Fotó: Gottvald Károly

■ A Magyar Bortelepülések Szövetsé-
gének (MBSZ) tagjai kedden Szekszár-
don vitatták meg a bortermelés jelen-
legi aggasztó helyzetét. Horváth Ist-
ván polgármester, az MBSZ elnöke el-
mondta, hogy a 41 település közösen
szeretne kiállni a magyar szõlõ-kultú-
ra hagyományai mellett. S ez ügyben
országgyûlési képviselõként a jövõ-
ben felszólal a Parlamentben is, hang-
súlyozva a magyar kistermelõket sújtó
adminisztratív terhek súlyosságát az

ellenõrizetlenül beáramló külföldi ter-
mékekkel szemben.

Dr. Lénártné Benei Anikó, Abasár
polgármestere szerint intenzívebb
népszerûsítési tevékenységre van
szükség, mert a vendéglátói ágazatra
is rossz hatással van a borászat helyze-
te. A két terület kapcsolatát erõsítette
meg Szeleczki János, Eger alpolgár-
mestere is. A helyi Borút elnöke el-
mondta, hogy régiójukban komplex
turisztikai ágazat épül a bortermelés-

re, amely jó példa
lehet Szekszárd
számára is.

Gyovai Gáspár,
Csongrád alpol-
gármestere sze-
rint ma odáig ju-
tottunk, hogy már
nem csak azok
vágják ki a szõlõt,
akik erre támoga-
tás kapnak. Emlé-
keztetett: a hagyo-
mányok ápolása
nemcsak gazdasá-
gilag, érzelmileg is
fontos. H. E.

A polgármesterek együttmûködnek
a magyar bor jövõjéért

Dr. Lénártné Benei Anikó, Horváth István és Sze-
leczki János a tanácskozást követõ sajtótájékoztatón 
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Korábban már beszámoltunk ró-
la, hogy a Szociális Munkások
Napja alkalmából november 12-
én, a régi megyeháza dísztermé-
ben a szekszárdi polgármesteri
hivatal két szakembere is kitün-
tetést vehetett át. Dr. Főfai Klá-
rának, a Szekszárdi Polgármeste-
ri Hivatal Szociális és Gyámhiva-
talának vezetőjének dr. Puskás
Imre, a megyei közgyűlés elnöke
adott át elismerést.

Sas Erzsébet

– Közel három évtized a közigaz-
gatásban…

– A PTE Állam- és Jogtudományi
Karán szereztem jogi diplomát 1980-
ban, s az elsõ munkahelyem a Járási
Gyámhivatal volt. A gyámügyi mun-
kától nem áll messze a szociális mun-
ka, sõt a szociális ellátási rendszer
egyik szelete a gyámügyi munka. Sok
területen kapcsolódnak egymáshoz
a feladataink, ezért is került tavaly
összevonásra a gyámügyi és a szociá-
lis hivatal.

– Milyen ügyekben fordulnak a hi-
vatalhoz az ügyfelek?

– Elsõsorban anyagi és természet-
beni segítséget várnak. Vannak köz-

pontilag megállapított segélyforrása-
ink, mint az ápolási díj, a lakásfenn-
tartási támogatás, az aktív korúak
(munkanélküliek) támogatása. Az
önkormányzat által biztosított szociá-
lis ellátásaink közül az átmeneti se-
gélyre ebben az évben 18 millió fo-
rintot kaptunk a várostól, ami azt je-
lenti, hogy a rászorultaknak negyed-
évente, 5 ezer forint értékben adha-

tunk vásárlási utalványt, amit tartós
élelmiszerekre költhetnek. A manap-
ság az országban nagy port felvert
úgynevezett „szociális kártya” intéz-
ményét mi már régen megvalósítot-
tuk. Gyógyszerutalványt ugyaneb-
ben a rendszerben adunk, a leigazolt
vény alapján a teljes összeg 50%-át
kapja az ügyfél. Szekszárd összes
gyógyszertárával van szerzõdésünk.
A rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatásra külön kaptunk az önkor-
mányzattól 12 millió forintot, és ren-
delet szabályozza az igénylés feltétele-
it. A rászoruló családok anyagi segít-
séget kapnak, gyerekenként és ne-
gyedévente 5-5 ezer forintot. Tapasz-
talatunk alapján ez rendszeres ellátás-
nak számít, ugyanis mindig ugyan-
azok veszik igénybe. Sajnos, a kör
csak bõvül: a gazdasági, szociális
helyzet romlásával párhuzamosan
emelkedik az igénylõk száma.

– Az „Esély a Szekszárdi díjhátra-
lékosokért” Alapítványt öt évvel ez-
elõtt hozta létre az önkormány-
zat...

– Mûködéséhez évente 1 millió fo-
rinttal járul hozzá a város, s még leg-
alább ugyanennyit tesz be a közös ka-
lapba a két önkormányzati cég, a Víz-
és Csatornamû Kft., illetve az Alisca

Terra Regionális Hulladékgazdálko-
dási Kft.

– Milyen díjhátralékokra kérhetik
az ügyfelek a támogatást?

– Közüzemi díjhátralékokra: vízdíj,
szemétszállítási díj, áramdíj, táv- és
gázfûtés hátralékok kiegyenlítésére,
illetve mérséklésére. Annak ellenére,
hogy a legtöbb kérelem a villany és
fûtéstámogatásra érkezik, az érintett
szolgáltatók sajnos még egyetlen év-
ben sem támogatták az alapítványt...

– Bárki a támogatók közé léphet?
– Természetesen, hiszen ez egy

közalapítvány, így magánszemélyek-
tõl a gazdasági társaságokig bárki te-
het felajánlást. Hivatalunk a garancia
arra, hogy ezeket a támogatásokat
valóban a rászorulók kapják meg. 

– Kitüntetés, elismerés…
– Álszent, aki azt mondja, hogy õt

nem érdekli egy kitüntetés. Termé-
szetesen az ember tudja, hogy mit ér
a munkája, viszont ettõl függetlenül
nagyon jólesik, ha ezt mások is észre-
veszik, és elismerik. Minden vezetõ
kitüntetése egyben a munkatársak
tevékenységének az elismerése is, hi-
szen csak jó, felkészült kollégákkal le-
het eredményeket elérni.

Bicskei Kálmánné, a Szociális
Központ Alapszolgáltatási Egysé-
gének vezetője Dunai Jánosnétól,
a Tolna megyei Szociális Intéz-
mények Egyesületének elnökétől
vette át a kitüntetést a Szociális
Munkások Napja alkalmából. 

S. E.

– Érdekesen alakult az életed, hi-
szen a legkisebbektõl, a legidõseb-
bekig vitt a szakmai utad…

– Bölcsõdevezetõbõl a Szent István
házban mûködõ IV. számú Idõsek
Klubjának lettem az irányítója, majd
2005-ben megbíztak a Szekszárdi
Alapszolgáltatási Egység vezetésével. 

– Az egység feladatai? 
– A szociális étkeztetés, a házi segít-

ségnyújtás és a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás.

– A következõ munkakörödben
már egy nagyobb térségnek lettél a
vezetõje…

– Pontosan. 2008. január elsejétõl
alapszolgáltatási társulásban mûkö-
dünk a mikrotérség településeivel,
ahol a következõ szolgáltatásokat vé-
gezzük: A Szekszárdon, Szálkán,

Õcsényben, Decsen, Kétyen, Felsõ-
nánán, Murgán és Harcon élõ idõs,
egyedülálló emberek otthonaiban
felszerelt jelzõkészülékekrõl érkezõ
segélykérõ hívását fogadjuk 24 órás
ügyeletben. Emellett a szekszárdi,
õcsényi, decsi, harci, kétyi, felsõ-
nánai idõs, beteg embereket gondoz-
zák és mindenben támogatják, segí-
tik a fõállású, szakképzett gondozó-

ink, sõt õk látják el a jelzõrendszeres
segítségnyújtást is. Mivel nagyon
összetett feladatkörrõl van szó, ezért
kolléganõmmel, Bánkiné Bosnyák
Fridával együtt irányítunk és oldjuk
meg a rendre jelentkezõ feladatokat. 

– Mekkora az igény a szolgáltatá-
sokra?

– Nagyon nagy az igény minden
szolgáltatásunkra. Egyrészt mert a la-
kosság létszámát tekintve minden te-
lepülésen egyre több az idõs, beteg,
esetleg egyedülálló ember, másrészt a
fiatalok a munkahelyük megmentése
miatt nem tudják vállalni az idõs hoz-
zátartozóik gondozását. Számukra
óriási segítség, hogy mi ebben nagy
szerepet vállalunk.

– A munkák koordinálása más fel-
adat, mint egy idõsek klubját
vezetni…

– Szerettem az idõsek klubjában
dolgozni, programokat szervezni, s
ez azért volt nagyon fontos, mert az
ott szerzett tapasztalataimat most,
mint vezetõ, jól tudom kamatoztat-
ni.  Jobban átlátom a szolgáltatások-
nak a mûködését, a feladatok össze-
hangolását… A kicsinyekkel és a
szépkorúakkal való foglalkozáshoz

egyaránt elengedhetetlen az empá-
tia, ám tapasztalatom szerint az idõs
emberek gondozása a nehezebb, hi-
szen õket elfogadásukra és segíté-
sükre születni kell. 

– Kiknek ajánlod az idõsek klub-
ját, s kiknek az idõsek otthoni elhe-
lyezést?

– Az idõsek klubja kitûnõ lehetõség
azok számára, akik fizikálisan, szelle-
mileg jó állapotban vannak, aktívak,
társaságra vágynak… Viszont az egye-
dül élõ és betegeskedõknek, illetve
akiknek nincs a környezetükben tá-
mogatójuk, ajánlom az idõsek ottho-
nát, ami hozzátartozóik számára is
megnyugtató megoldás, hiszen idõs
hozzátartozóikat szakszerû felügyelet
mellett tudhatják, valamint az is fon-
tos, hogy egészségi állapotuknak
megfelelõen tartalmasan élhetnek. 

– Milyen érzéssel vetted át a kitün-
tetést?

– Sokat köszönhetek a kollégáim-
nak, akikkel jó kapcsolatban vagyunk.
Az, hogy a szolgáltatások ilyen gördü-
lékenyen mennek, abban nekik nagy
érdemük van. Azt gondolom, ez a ki-
tüntetés éppen ezért nemcsak ne-
kem, hanem nekik is szól. 

„Minden szolgáltatásunkra nagy az igény”

A támogatások eljutnak a rászorulókhoz

Bicskei Kálmánné

Dr. Fõfai Klára
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Hétfőn este Csillagösvényen cím-
mel tartott vetítéssel egybekö-
tött Léleképítő-előadást a Babits
zsúfolásig telt színháztermében
Pörzse Sándor televíziós újság-
író. A dr. Tóth Csaba Attila vendé-
geként városunkba érkezett zsur-
naliszta, aki a közelmúltban távo-
zott az Echo tévétől, félórás ké-
séssel érkezett – ám már ezzel is
vastapsot aratott.

Kosztolányi Péter

A magyar nép eredetét, a honfoglalás
korszakát, a magyar kereszténység tör-
ténetét körüljáró, Csillagösvényen cí-
met viselõ történelmi sorozatának
újabb darabját vetítette le Pörzse Sán-
dor a Léleképítõ elõadás-sorozat leg-
utóbbi estjén. A film Virágh Gedeon
huszárszázadának hazatértét mutatja
be érdekes, közérthetõ körítéssel.
Kriskó Lászlóval együtt készített soro-
zatáról Pörzse elmondta: elõrehaladott
tárgyalásokat folytatnak egy nemzet-
közileg ismert televíziós csatornával a
teljes széria megvásárlásáról és bemu-
tatásáról. Az újságíró rámutatott, hogy

a filmek megfelelnek az igényeknek,
már csak a magyar történelemre vo-
natkozó narratívát kell külföldiek által
is érthetõvé varázsolni.

Ellehetetlenült mint újságíró –
mondta az Echótól történt kérdésre
válaszolva Pörzse. Vallja, hogy a ke-
resztény erkölcs szerinti igazságot
kell megismertetnie a nézõkkel, már-

pedig ez szerinte lehetetlenné vált a
csatornánál. Ez a valóság, amelyet õ
szeretne bemutatni, mentes a politi-
ka jobb- és baloldalától; pontosabban
éppúgy vonatkozik erre, mint arra.
Ma Magyarországon azonban, muta-
tott rá, szinte lehetetlen egyazon mér-
cével mérni mindkét vonatkozásban.
A jobboldalra feltehetõen negatív ha-

tású témáktól a televízió vezetõsége
határozottan eltiltotta, ezért kényte-
len volt, éppen a nézõk iránti és az ön-
maga értékeit vállaló hûség miatt, tá-
vozni a csatornától – hangsúlyozta a
volt mûsorvezetõ.

Pörzse mesélt a látókörébe került
egyéb (az érintettek által persze rej-
tegetett) történetekrõl is, így szót ej-
tett a zsidó kárpótlás kérdéseitõl
kezdve sikkasztáson át egészen a
pályi visszásságokig sok nem közis-
mert sztoriról. „Mentális polgárhábo-
rú és indirekt népirtás zajlik ma Ma-
gyarországon” – vélekedett az újság-
író, és hozzátette: gyalázatosnak tart-
ja a jelenlegi helyzetben a történelmi
egyházak viselkedését is. Leszögezte,
hogy õ olyan Magyarországon szeret-
ne élni, amelynek polgára lehet min-
denki, aki a Kárpát-medencében él és
tud magyarul beszélni, továbbá
amelyben, ha egy fiatal megkérdezi a
szüleitõl, hogy miért ne menjen több
pénzért külföldre dogozni, akkor leg-
alább kéttucatnyi érvet tudnak ez el-
len felsorolni, nem pusztán ezt: „Mert
ha te is elmész, akkor végül ki marad
itthon?”

A keresztény erkölcs az értékmérõ
Pörzse Sándor tartotta az ez évi utolsó Léleképítõt

Pörzse Sándor a közelmúltban távozott az Echo TV-tõl

n Petritséké a legrégebbi – máig mû-
ködõ – kisiparos dinasztia Szekszár-
don. Felmenõik már kétszáz évvel ez-
elõtt mézesbábos és viaszgyertyaöntõ
mesterséggel foglalkoztak. Ma a család
legidõsebb tagja Petrits József, de két
felnõtt fia, Szilveszter és Péter is a csa-
ládi vállalkozásban dolgozik.

A két mesterség azért kapcsolódott
össze évszázadokon át, mert régen, a
mézeskalácsos, léppel együtt kapta a
mézet. Kipörgette, és a mellékter-
mékként megmaradt viaszt nem dob-
ta el; gyertyát öntött belõle. A takaré-
kos iparos egyébként semmit nem
dob el. Ennek köszönhetõen Petrit-
sék padlásán, kamrájában rengeteg
elaggott masina, eszköz és megsárgult

dokumentum gyûlt össze: gyertyahú-
zó dob, cukorkakészítõ henger, mé-
zeskalácsos verõfák (formák), fotók,
bizonyítványok, mesterlevelek. Ebbõl
a gazdag anyagból nyitották azt a mú-
zeumot 2003-ban, mely valószínûleg
a világ egyetlen ilyen kiállítása. (A mé-
zeskalács csak a Kárpát-medencében
ismert édesség.) Volt már látogatójuk
Ausztráliából, az USA-ból, Indiából és
Kanadából is. Tavaly 11 ezren nézték
meg.

Egymást érik most is a turista-
buszok, és az egyik elhozta a múze-
um ötvenezredik látogatóját. A
vecsési Szaradics Zoltánné egy mé-
zeskalácsszívet és egy ajándékcsoma-
got kapott. - Wy -

Ötvenezredik látogató

Petrits József köszöntötte az ötvenezredik vendéget

Élelmiszerek rászorulóknak
Ezerháromszáz család karácsonyát szépítik meg

n Tizenöt civil szervezettõl érkezett
megkeresés az önkormányzathoz,
amelyek karácsonyi (élelmiszer)cso-
magok kiosztásához kérték a város se-
gítségét - mondta el dr. Haag Éva. Az al-
polgármester hozzátette: idén össze-
hangoltan szervezik az adományok ki-
osztását. A civil szervezeteknek adott
több mint egy millió forint mellett or-
szágos élelmiszer üzletláncok és helyi
vállalkozás által felajánlott tartós élel-
miszereket is eljuttatnak, amikbõl az-
tán az egyes szervezetek állítanak ösz-
sze csomagokat a rászorultaknak. Dr.
Haag Éva szerint a természetbeni tá-

mogatások révén mintegy 1300 család
karácsonyát tudják szebbé tenni.

Élelmiszert osztottak szerdán is a
városban. Az önkormányzat pályázott
a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
uniós élelmiszersegély programjában
való részvételre, s az elnyert öt tonna
élelmiszert öt szervezet (a Mentálhigi-
énés Mûhely, a Vöröskereszt, a nyug-
díjasok érdekszövetsége, a Szt. Erzsé-
bet Caritas Alapítvány, Újvárosi Katoli-
kus Társaskör) 600 rászoruló család-
nak juttatta el. A kiosztott liszt, zsemle-
morzsa, tészta, cukor és tejpor értéke
meghaladta az egymillió forintot.

A Szent István ház udvarára érkezett az uniós élelmiszer-szállítmány
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n Gyöngyszemek vannak a szekszárdi
Bartina Néptánc Egyesület birtokában.
Ezt nyugtázhatta újfent a közönség a a
bartinások Télköszöntõ címû évzárójá-
nak megtekintésekor.

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház-
ban tartott hagyományos rendezvé-
nyen néhány korábbi, nagy sikerrel
játszott táncdarab is színre került: így
Foltin Jolán Izenetös izenet, valamint
Szabadi Mihály Szõlõõrzés címû kore-
ográfiája.

– Nincs értelme esetleg középszerû
új mûveket készíteni, ha értékes régi-
ekkel rendelkezünk – fogalmazott
Matókné Kapási Julianna mûvészeti
vezetõ, aki azt is elmondta, hogy sze-
mély szerint kiváltképp közel áll hoz-
zá az említett két alkotás. 

A péntek, majd a szombat esti évzá-
rón egyébként a Bartina nyolc korosz-
tályának háromszáz fiatalja szórakoz-
tatta színpompás, ezzel együtt a tiszta
forrásból eredõ mûvészet kavalkádjá-
val a nagyérdemût. A csapatok egy-
más után léptek színre és tettek tanú-
bizonyságot tudásukról, ezáltal felké-
szítõik gondos és lelkiismeretes mun-
kájáról. Nem maradt el a nagyszabású
zárókép sem, mely a közös éneklés ré-

vén jelent általános, mindenkit magá-
val ragadó élményt.

A mûsorokra egyetlen hely sem ma-
radt üresen, a jegyeket rövid idõn be-
lül elkapkodták az érdeklõdõk. A
Bartina idei esztendejét bemutató

filmössszeállítás után Horváth István
polgármester köszöntötte a megjelen-
teket, aki ezúttal egyszerre városve-
zetõként és személyes érintettség ré-
vén szólalt fel: kisfia ugyanis a
Bartinában ropja. Sz. Á.

Csillogtak a gyöngyszemek
Évzáró a bartinásoknál - a mûsor ismét magával ragadta a közönséget

A Bartina gyermekcsoportjának mûsora mindkét nap elbûvölte a
színháztermet zsúfolásig megtöltõ nézõket

Zenesarok
LISZT KLUB KARÁCSONY. A Liszt Fe-
renc Társaság szekszárdi csoportja de-
cember 16-án, 17. 30-ra várja a klubta-
gokat és az érdeklõdõket karácsonyi
mûsorára, a zeneiskola nagytermébe.
A hangversenyen az iskola tanárai és
növendékei lépnek fel.

KARÁCSONYVÁRÓ. A Garay János
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény december 17-én,
17 órakor tartja Karácsonyváró címû
évzáró mûsorára a mûvelõdési ház
színháztermébe. Közremûködik a mû-
vészeti iskola valamennyi tanszaka.

ZONGORAVERSENY. A IV. Orszá-
gos Ferenczy György Zeneiskolai
Zongoraversenyen öt korcsoportban
260 növendék mérte össze tudását. A
Liszt Ferenc Zeneiskolából öten in-
dultak: Balogh Fanni (tanára: Fõglein
Klára), Szûts Flóra (Lozsányi Tamás),
Dránovits Anna, Sándor Dániel, Mo-
hás Dóra (Erõsné Máté Éva), közülük
Dránovits Anna dicsérõ oklevelet ka-
pott, ezzel továbbjutott a nemzetközi
fordulóra is. Gratulálunk!

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY.
A Gagliarda Kamarakórus december
19-én (szombat), 19 órakor karácso-
nyi jótékonységi hangversenyt ad a
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar Rákó-
czi utcai épületének aulájában. A be-
lépés díjtalan, az adományokat köszö-
nettel fogadják.
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A hatalom drámája komédiába ágyazva
Görgey Gábor legnépszerûbb darabja idehaza elõször Szekszárdon látható németül

Öt, már első ránézésre is gyöke-
resen eltérő figura ül egy való-
szerűtlen térben. Egyikük sakk-
ban tartja a többieket egy pisz-
tollyal. Ez a feszült helyzet fogad-
ja a Magyarországi Német Szín-
ház (DBU) legújabb bemutatójá-
nak nézőit.

Kovács Etelka

Lehetne ez egy túszdráma, de Görgey
Gábor: Komámasszony, hol a stukker?
(németül (K)Narrenspiel) címû darab-
jában soha nem tudjuk meg, hogy ezek
az alakok hogyan kerültek ebbe a szo-
rongatott helyzetbe. Hogy merre lehet-
ne a kiút, azt viszont a DBU elõadásá-
nak díszlete (M. C. Ranin) rögtön meg-
mutatja. Az ajtó harsány pirossal festve,
a nagy kulcs ott lóg a falon, csakhogy
elérhetetlen magasságban.

Valaki mégis összeszedi a bátorsá-
gát, és jelentkezik, hogy ki szeretne
menni. Csak egy kisdolog erejéig. A
már jelmeze szerint is nevetséges, ko-
mikus mozgású K. Müller (Gregor
von Holdt) ezért még neve megcson-
kítására is hajlandó. Hajbókol a fegy-
ver birtokosának, azaz a mindenkori
hatalomnak. A pisztoly ugyanis „ván-
dorol”. Egy-egy elõvigyázatlan pillanat,
és máris máshoz kerül. Sokáig tart a
megaláztatás, amit Cukitól (Andrei
Hansel), a mûveletlen, durva alvilági fi-
gurától kell elszenvedniük a többiek-
nek, akiknek sorra a falra festett cél-
táblába kell állniuk. Bár a terror itt-ott
komikus elemekkel, egy-egy szójáték-
kal, a tanulatlanság kifigurázásával ve-
gyül, megkönnyebbülés, amikor az el-
sõ felvonás végén a nemesi családból
származó, egykori tábornokhoz kerül
a pisztoly. A második gyermekkorát
élõ Méltóságos (Bernd von Bömches)

ugyan hadrendbe szervezi „csapatát”,
de a szobából kimenni, vagyis feladni
hatalmi helyzetét, õ sem szeretne.
Ugyanígy Márton (Farkas Gergõ), az

egyszerû, táncos kedvû paraszt, aki
legszívesebben bevetné bütyökmag-
gal az egész világot, a büdös városok
helyét is. Erre már a könyvtárat és lep-

kegyûjteményét féltõ, egyébként bá-
tortalan és visszahúzódó értelmiségi,
Kiss (Christoph Fortmann) is felemeli
a szavát. És hamarosan pisztolyát is.

Mondhatjuk, hogy a szerzõ 1966-
ban írt mûvében elõrevetítette a jövõt,
vagy inkább felismerte azt a pszicholó-
giai helyzetet, amelyben az örökké
csúfolt, vérig sértett érzékeny ember-
nek egyetlen vágya, hogy a fausti em-
ber ideája mögé állva likvidálja az õt
megsebzõket. De elõtte még megen-
gedi Müllernek, hogy kimenjen. Ezt a
tragikus befejezést választotta a DBU
elõadásának rendezõje, Florin Gabriel
Ionescu is, a dráma eredeti békésebb,
de megoldhatatlan végével szemben.
És egy színpadon szokatlan megoldást:
három korábbi jelenet „visszapörgeté-
sét”. Ezekben nem egyszerûen átismé-
teljük a „leckét”, hanem látjuk bennük
a folytatást, az örök körforgást, amely
addig tart, amíg ki nem lépünk belõle.

Gregor von Holdt, Farkas Gergõ és Andrei Hansel a darabban

A (K)Narrenspiel bemutatóját részvételével megtisztelte
a szerzõ, Görgey Gábor, akinek ez születésnapi ajándék is,
hiszen november 22-én töltötte be 80. életévét.

Görgey maga rendezte a darab elsõ német nyelvû be-
mutatóját 1982-ben, Erlangenben, az akkori NSZK-ban –
mondta el lapunknak. Ausztriában két színház tûzte mû-
sorára a (K)Narrenspielt, 1986-ban Klagenfurtban, 1991-
ben Grazban. Magyarországon Szekszárdon láthatjuk
elõször németül a darabot.

Görgey a bemutatóról szólva elmondta, hogy a szek-
szárdi német színház elõadásában a rendezõnek sikerült
tökéletes egyensúlyban tartania a humoros és a drámai
részeket. Így mutatják meg az emberiségnek azt a szo-
morú, örökletes tulajdonságát, amelyrõl nem tud leszok-
ni. Az elõadás készítõi továbbgondolták azt, amit õ az
íróasztalnál ülve elképzelt, új elemeket fedezett fel a sa-
ját darabjában.

A szerzõ elismerõen beszélt a
színpadon látható mozgáskultú-
ráról, a jól átgondolt koreográfi-
áról. A színészek egy pillanatra
sem estek ki a szerepükbõl, né-
hányan közülük kiváló teljesít-
ményt nyújtottak. A közönség
jól reagált, a humoros részeknél
nevetett, a drámai helyzetnél el-
némult.

Ennek az abszurd komédiának már több bemutatója
kapcsán mondták a Görgeynek, hogy ez a darab olyan
aktuális, mintha most írták volna.

Görgey Gábor legnépszerûbb drámájának már 50 be-
mutatója volt szerte a világban. Ha teheti, megnézi eze-
ket. Legutóbb Los Angelesben járt, a következõ premier
pedig Cipruson lesz.

Görgey elismerően szólt darabjának bemutatójáról

Az Ifjúság érdemelte ki az elismerést
Szatmári Juhos Lászlónak ítélték oda a képzõmûvészeti díjat 

■ A Rotary Club Szekszárd egyesület
ösztönzõ céllal elsõ ízben hirdette meg
a pályázatot a megyében élõ hivatásos
mûvészeknek. Öt festmény és két szo-
bor érkezetett a felhívásra. Ezek közül
az Ifjúság címû bronzszobrot találta a
legjobbnak a zsûri, soraiban dr.
Gesztesi Tamással és dr. Sólyom Bó-
doggal, a klub korábbi és jelenlegi elnö-
kével, valamint Baky Péter festõmû-
vésszel.

Szatmári Juhos László a Rotary ked-
di ülésén vehette át az elismerõ okle-
velet, és az ahhoz járó 100 ezer forin-
tos díjat. A mûvész legfrissebb alkotá-
sa, a Gyûrûkert az ezeréves Tolna me-
gye tiszteletére készült. H. E. Szatmári Juhos Lászlónak dr. Sólyom Bódog gratulált

Árverési felhívás
Szekszárd város Polgármesteri Hivata-
la egyfordulós versenytárgyalás kereté-
ben értékesítésre meghirdeti az alábbi
ingatlanokat:

– szekszárdi 5794/14 hrsz-ú, illetve
5794/15 hrsz-ú beépítetlen terület;

– szekszárdi 1062 hrsz-ú udvar, gaz-
dasági épület;

– szekszárdi 900 hrsz-ú beépítetlen
terület;

– szekszárdi 5320/23 hrsz-ú beépí-
tetlen terület

A versenytárgyalás szabályait, az in-
gatlanok rövid bemutatását tartalma-
zó dokumentáció december 9-tõl átve-
hetõ a Polgármesteri Hivatal 56-57. sz.
irodáján, letölthetõ a www.szekszard.hu
oldalról. Info: Városüzemeltetési és 
-fejlesztési Igazgatóság (tel.: 74/504-
159, varga.andras@szekszard.hu).
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112009. december 13. KÁVÉ DUPLA HABBAL

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Kardos Árpád
135-szörös és Heckmann Mátyásné 74-szeres véradó. Beszélgeté-
sünk apropója a Nemzetközi Véradók Napja, ahol a Magyar Vöröske-
reszt megyei és városi szervezete rendezésében interjúalanyaim okle-
velet vehettek át. A diploma tanúsítja, hogy Szekszárd városában ők
nyújtották legtöbbször karjukat, hogy vérükkel életet mentsenek. Kö-
szönjük nekik és minden véradónak!

Egy férfi:
Kardos Árpád

Egy nõ: Heckmann
Mátyásné

– Alig van ember, aki Szekszárdon
ne ismerne feltûnõ – de állandó –
külsõd miatt. Viszont azt is sokan
tudják, ez a külsõ egy szorgalmas
és önzetlen embert takar.

– Bonyhádon születtem, de már
negyven éve Szekszárdon élek. Több
állomás után állapodott meg a család
ebben a városban. Munkáscsaládból
származom, s jómagam is az lettem.
Az egykori 505-ös szakmunkásképzõ-
ben végeztem lakatosként. 

– Mikor kezdtél el vért adni?
– Budapesten voltam katona 1972-

1974 között, s a leszerelés után a
TOTÉV-nél helyezkedtem el. Egy szer-
vezett akció keretében adtam elõször
vért. Jöttek agitálni – nem kellett túlsá-
gosan – gondoltam, kipróbálom. Kap-
tunk egy nap szabadságot, a véradás-
nál sörrel, üdítõvel, uzsonnával kínál-
tak, sõt a munkahelyünk karácsony
elõtt minden véradó dolgozójának egy
külön kis ünnepséget rendezett. Ab-
ban az idõben még erény és elismert
dolog volt, ha valaki vért adott.

– És ma?
– Miután nincsenek szervezések,

így mindenkinek a lelkiismeretére
van bízva, hogy ad vagy sem. A sza-
badságot el lehet felejteni, sõt nekem
kell kivennem, ha véradásra megyek.
Az elsõ alkalmat követõen évente
négyszer adtam és adok vért a mai na-
pig. Talán egy-két alkalom maradt ki,
szigorúan vidéki munkavégzés miatt.
Akik bennünket változatlanul megbe-
csülnek, azok a Véradó Állomás mun-
katársai, az orvosok, asszisztensek.
Õk tudják a legjobban, milyen nagy
szükség van a vérre. A Magyar Vörös-
kereszt pedig nemcsak szervezi az
önkéntes véradókat, de a véradók
napján minden évben megtisztel
bennünket egy szép összejövetellel,
mûsorral, ajándékkal.

– Mennyi vért vesznek le egyszerre,
s változott-e az évek során a vérvé-
tel módszere?

– Szigorúan orvosi vizsgálat után –
ez is jól jön negyedévenként – 4 és fél

deci vért vesznek le. Elõbb az ujjhegy
végébõl nyernek úgynevezett próba-
vért, amelybõl kiderült, hogy egészsé-
ges-e a véradó, Így csak egyszer szúr-
nak vénába, ami azért is jó, mert a sok
véradástól a vénánk amúgy is össze
van hegesedve, s nehezebb a tû be-
szúrása. Egyébként soha semmit nem
éreztem, hogy nekem ez az egészsé-
gemet veszélyeztette volna, sõt...

– Elismerések? 
– Régen névnapra, születésnapra

kaptam egy lapot, amivel felköszön-
töttek. Bevallom, jólesett. Azt gondo-
lom, hogy a dicséret, a jó szó viszi elõ-
re a világot, s nincs az az ember, aki en-
nek nem örül. Ha nincs visszajelzés,
akkor gondolkodni kezd, hogy jól csi-
nálja-e. Minden nagyobb évfordulón
kapok emléklapot: az 50., 100., 125.
váradás után emlékplakettet. Utóbbit
2006-ban a Parlamentben, az egész-
ségügyi minisztertõl vettem át. 

– Aki rád néz, rögtön kitalálja, hogy
milyen szabadidõnek vagy a híve...

– A munkán kívül a párom – akivel
25 éve vagyok együtt – és a motorozás
az, ami fontos az életemben. Motoroz-
ni szélben, napsütésben, száguldani,
zenét hallgatni, barátokkal lenni, bará-
tokat szerezni az ország minden részé-
bõl. Ez egy olyan életérzés, amely erõt
ad a nehéz hétköznapokhoz.

– Beszélgetésünk közben derült ki,
hogy decemberben lesz a 75. vér-
adásod. Rendkívül szerényen mon-
dod mindezt...

– Tüke szekszárdi vagyok, viszont
kevesen tudják rólam, hogy állandó
véradó, a nyilvánosság pedig távol áll
az egyéniségemtõl. A nõvérem, aki a
Nemzeti Banknál dolgozott – sajnos
már nincs közöttünk – „szervezett be”
még 1978-ban, azóta vagyok állandó
véradó. Akkor a mûvelõdési házban
dolgoztam, aztán az Egészségbiztosítá-
si Pénztárnál, majd pedig az APEH-nél.
Onnan mentem elõnyugdíjba 2007-
ben, most töltöm az 59. évemet.

– Milyen emlékeid vannak az elsõ
véradásodról?

– Vérvétel közben arra gondoltam,
hogy én állandó önkéntes véradó le-
szek. Háromhavonta elmegyek vért
adni, ami egyrészt az orvosi vizsgálat
miatt jó, másrészt késõbb azt is megta-
pasztaltam, hogy véradás után mindig
nagyon jól éreztem magam. Mintha
megfiatalodnék, energikusabb lennék. 

– Milyen tapasztalataid vannak a
régi és a mai véradás-szervezéssel?

– Régebben a munkahely is érté-
kelte azokat az embereket, akik ön-
ként jelentkeztek, ahogy arról Árpád
is mesélt. Egy idõ után aztán már nem
nézték szívesen, a véradás után vissza

kellett menni dolgozni. Néha úgy ér-
zem, hogy a külvilág részérõl sincs
meg a tisztelet az önkéntes véradók
iránt. Bennünket a Véradó Állomás
munkatársai, és a Vöröskereszt ismer
el igazán. Nem szemrehányás, hiszen
én magamért, a lelkiismeretemért, és
azért megyek vért adni, hogy a beteg
embereken segíthessek.

– A nõvéredtõl vetted át, s már to-
vább is adtad a stafétabotot...

– Erika lányom – aki a Családsegítõ
Központban dolgozik, s épp gyesen
van – beszervezéséhez nem kellett
nagy agitálás. Látta a példát, és az em-
patikus kézsége is megvan hozzá.

– Elõfordult már, hogy azonnal be-
hívtak?

– Egy karambol miatt hívtak, egy fi-
atalembernek volt szüksége vérre, s
nem állt annyi rendelkezésre az állo-
máson. Nyilvántartásukban látják, ki
mikor adott legutóbb vért, s hogy el-
telt-e a szükséges három hónap.

– A környezeted tudja, hogy sok-
szoros véradó vagy?

– A családom tudja és tisztel is érte.
Az ismerõseim közül kevesen tudják,
nem szoktam dicsekedni vele.

– Nyugdíjasként bizonyára több
idõd van a családodra. Más sza-
badidõs tevékenység?

– Egyedül élek, de nem vagyok ma-
gányos. Fiam és a lányom, valamint a
három unokám: a 10 éves Gréta, a 19
hónapos Míra és a 8 hónapos Bulcsú
kitöltik az életem. Ami idõm marad, azt
rejtvényfejtéssel töltöm. A régi szek-
szárdiak tudják is, hogy édesanyámtól
örököltem, aki a régi BM Klubban dol-
gozott, sokan szerették és tudták,
hogy nagy rejtvényfejtõ hírében állt.

– Mit üzennél azoknak, akik dön-
tés elõtt állnak: adjanak-e vért?

– Ma, amikor ennyi a beteg ember,
ha mással nem tudnak segíteni, akkor
legalább aki egészséges, tegye meg
ezt a lépést. Boldog lesz, hogy a véré-
vel más embereken segít.

SAS ERZSÉBET ROVATA

A betegekért és magukért teszik

Ketten több mint kétszáz alkalommal adtak már vért
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Abban, hogy 1844 decemberé-
ben az Akadémia Garay költé-
szetét száz arannyal és a mú-

zeumban ma is gondosan õrzött ezüst
serleggel ismerte el, lehetett szerepe
Vörösmartynak, kinek költõnk, „egy
ágyban fekvõ s élelemszerzési gon-
dokkal gyötrött családapa” sietett 'ki-
fogyhatatlan háláját' kifejezni. A való-
di ok az országos népszerûség lehe-
tett, amit nem utolsósorban Az obsi-
tosnak s hõsének, Háry Jánosnak kö-
szönhetett.

„A költeménynek élõ hõse volt a
költõ szülõvárosában, kit a város ki-
csinyje és nagyja ismert” – írja
Ferenczy József, aki Mehrwerth Ig-
nác levele nyomán néhány apróbb
történetkét is közöl Háryról. Obsitos
katonák persze másutt is akadtak, s
újbor idején ugyancsak megeredt a
nyelvük. Vas Gereben Adomák címû
gyûjteményében – akárcsak a mi vi-
tézünk – Itáliában is járt a hadfi.

„Magam is csak úgy éltem ott,
hogy naphosszat aludtam, s míg azt
meg nem szoktam, magam eluntá-
ból egy kis vékony ágra szalonnát
böktem föl, kitartottam az ablakon, s
alig egy pár szempillantás alatt pör-
kölve húztam be! Ennyit mondott az
obsitos elöljáróbeszédképpen, az
alatt hozták a bort: – Mózes gazda! –
kiált egyik hallgató – hadd jöjjön az a
bor, hadd folyjon annyi, mint a ten-
ger. – Tenger? szólt vissza az obsitos
– öcsém! Nagy víz ám az a tenger! Se
hossza, se vége, de feneke sincsen! S
aki még a hosszán vagy a szélességén
el nem szörnyûködött, annak ismét
elég bajlódni valója akadt azzal, hogy
a tengernek még feneke sincsen.”

Késõbb aztán elfelejtette az alkal-
mi Háry, amit a melegrõl mondott, s
Velence megépítése miatt majdnem
megszorult. „– Aztán csupa víz volna
az a szörnyûséges tenger? – kérdezé
a másik. – Ahol víz, ott egy csöppig;
– volt a magyarázat, hanem a kellõ-

közepén olyan egy város van, keresz-
tül-által tizenkét mérföldnyi! – Talán
valami sziklás helyen épült? – Nin-
csen ott egy talpalatnyi föld is, sem
egy morzsányi kõ, mégis ott áll a vá-
ros a tengernek kellõközepében. –
Vajon, hogyan építették mégis? –
Csak úgy – mondja nagy könnyen az
obsitos – mikor befagyott a tenger,
addig hordták a jégre a szalmát, meg
a fagyra addig öntözgettek újra vizet,
hogy a jég úgy megvastagodott im-
már, hogy akármi nagy házat köny-
nyen elbírhatott.” A meleg fölemle-
getésére meg azt válaszolta: „Ne is
higgyed öcsém, hogy azelõtt ilyen
volt a világ! Száz esztendõ múlva mi
miattunk újra megint fagyhat.”

Azt már a másik nagy adomava-
dásztól, Gracza Györgytõl tudjuk
meg, milyen fejlemény volt aztán a la-
gúnák városában. „– De hát mikor el-

olvadt a jég? – vág közbe a kisbíró. –
De hiszen olvadhatott már akkor! –
válaszolt öntelten az obsitos, megpö-
dörítvén kunkorgós bajuszát.”

Persze akadnak, akik év múltán ki-
sebb sós vízzel is beérik, vagy még
azzal sem Gracza szerint. „Az év utol-
só napján, szilveszterkor megható
prédikációt mondott a lelkész, s az
egybegyûlt hívek ugyancsak törül-
gették a szemeiket. Csak egy gömbö-
lyû menyecskére nem hatottak a
szent igék. – Ugyan Rozi, – súgta oda
egyik szomszédja – legyen eszed. Sír-
jál a többiekkel, mert különben szá-
jára vesz a pletyka. – Szívesen meg-
tenném nénémasszony, – válaszolt a
menyecske – de otthon felejtettem a
zsebkendõmet.” Bár sírni való ma-
radt, ez a gond elmúlt a mai papír
zsebkendõs világban…

Lanius Excubitor

ÓDON DERÛ 243.
Ódon időben

DECEMBER 14-ÉN 

130 éve, 1879-ben önkéntes tûz-
oltóink zászlót kaptak a nõegylet-
tõl. A Gróf Pál lakótelep helyén jég-
pálya mûködött. 100 éve, 1909-
ben dr. Hangel Ignác kórházigaz-
gató, majd tiszti fõorvos elhunyt, s
30 éve, 1979-ben Homoki-Nagy
István, az örökbecsû Gemenc-fil-
mek rendezõje.

DECEMBER 15-ÉN 

85 éve, 1924-ben Õrffy Imre
honatyánk tiszteletbeli asztalos-
mester lett.

DECEMBER 16-ÁN 

80 éve, 1929-ben elhunyt Bárd
Ferenc, elsõ megyei napilapunk
fõszerkesztõje.

DECEMBER 17-ÉN 

55 éve, 1954-ben Csányi László
és Letenyei György jóvoltából em-
léktábla került Babits Mihály szülõ-
házára.

DECEMBER 18-ÁN 

20 éve, 1989-ben meghalt Sar-
kantyu Simon festõmûvész: képe
házasságkötõ termünket díszíti.

DECEMBER 19-ÉN 

165 éve 1844-ben Bezerédj Ist-
ván a megyeházán önként adó-
zást vállalt. 100 éve, 1909-ben
megjelent Babits Esti kérdés cí-
mû verse.

DECEMBER 20-ÁN 

165 éve, 1844-ben az Akadémiá-
nak Vörösmarty és Széchenyi ja-
vasolta: Garay János költészetét
100 arannyal ismerje el.

Advent: a megígért
Szabadító eljövetele
Az advent lényegét tökéletesen magában hordozza
és kifejezi a Református énekeskönyv 181. dicsé-
rete:

„Jer, áldott vendég, várunk tégedet
Tisztítjuk a te útadat,

Egyengetjük a te ösvényedet:
Mutasd meg nálunk magadat!

Erõs hittel szívünkbe fogadunk,
Állandó szállást ott adunk.”

A vendégvárás izgalma, az elõkészületekben való
sürgés-forgás lendülete a vendég iránt érzett szere-
tetünk kiábrázolása. Az, hogy számunkra mennyire
fontos akit várunk, nemcsak külsõségekkel, ha-
nem a léleknek a találkozás élményére történõ rá-
hangolásával is kifejezõdik.
Ezekkel a fontos kérdésekkel találja szembe ma-
gát, és ezekre keresi a választ az adventi ember: kit
várunk?, mióta várjuk?, meddig várjuk? – a meg-
ígért Szabadítót, a Messiást. Az Ószövetség népé-

hez Isten a Próféták által
szólt, nemzedékrõl nem-
zedékre megújítva, meg-
erõsítve az az ígéretet,
hogy népét és vele
együtt a bûnös emberi-
séget nem hagyja bûn-
ben veszni, hanem küldi
majd az idõk teljességé-
ben – az általa jónak ítélt
történelmi korban és idõ-
ben – a Messiást! Az Újszövetség arról tesz bizony-
ságot, hogy Isten szabadító eljövetele a Jézus
Krisztus megszületésével (elsõ advent) megtörtént.
Õbenne eljött az Isten országa, beteljesedett az
ószövetségi messiásváradalom. Az eljövetel ugyan-
akkor eszkhatologikus (a végsõ dolgokra vonatko-
zó) kategória, Jézus Krisztus visszajövetelét (máso-
dik advent) jelenti. Tehát az elsõ advent beteljese-

désekor az Istentõl jött Szabadító, Jézus Krisztus
olyan tanításokat, útmutatásokat hagyott ránk, me-
lyek az egyházat és benne a keresztyén embert al-
kalmassá teszik a dicsõséggel és hatalommal visz-
szajövõ Krisztus örömmel való fogadására. Ekkor
valósul meg a Biblián átfutó ígéret beteljesedése:
„Imé eljön a felhõkön és meglátja minden
szem.” (Jel.1:7/a)
„Európa országútjain, városaink és falvaink útcáin
át jön az Úr felénk, hogy megállva szívünk vastag aj-
tajánál, zörgessen és bebocsátást kérjen. Csak
akkor halljuk meg jelzését, ha a szívünkben dúló
háborúk dörgése, nagy vitáink zaja, fölösleges pa-
naszaink hangja elcsitul. Ha képesek leszünk egy
kis áldott csendben önmagunkba nézve, békessé-
get keresve Õt várni. Arra figyelni, aki elhozza az
annyira várt mindennapi boldogságot. S aki min-
dent felülmúlóan a mennyei boldogságot is nekünk
akarja adni.” Szívünk erre mindig legyen nyitott, ne
csak karácsonykor.

Balázsi Zoltán
református lelkész

E V A N G É L I U M

Háry és rokonai

...és a házi õrmester

(Sarkadi Emil rajzai)Munkában az obsitos... 
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n Most kedvezményes áron vásá-
rolhatja meg Pálffy István: Szek-
szárd és a régió címû útikönyvét!

December 24-ig 2490 Ft helyett
most 2190 Ft-ért veheti kézbe a
városunk és térségünk látnivalóit
és turisztikai értékeit bemutató,
számos színes fotóval és szemé-
lyes beszámolóval ellátott érdekes
kiadványt!

További kínálatunkból:
– Karácsonyi képeslap Szek-

szárdról
– Szekszárdi palackozott borok

széles választéka
– Könyvek, albumok Szekszárd

városáról

– Népmûvészeti ajándéktár-
gyak: kerámiák, sárközi hímzések,
fafaragások

– Térképek
– Pólók
– Szekszárd és a Szekszárdi Bor-

vidék falitérkép

Kollégáink hétköznap 9 és 17,
szombaton 9 és 14 óra között vár-
ják ügyfeleiket és minden kedves
érdeklõdõt!

Tourinform Iroda:
7100 Szekszárd, Béla tér 7.
Tel.: 74/315-198 Fax: 74/510-131
Elektronikus levélcím (e-mail):

szekszard@tourinform.hu

Karácsonyi akció
a Szekszárdi Turisztikai Kft. és

a Tourinform Iroda szervezésében!

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

December 14. (hétfõ) 15.30
Várostörténeti klub az I/24-es te-

remben. Vezeti: Bíró Gyula. Vendég:
Majnai Gábor. Téma: A várostörténeti
klub élete.

December 20-án, aranyvasárnap
9.00-13.00: Karácsonyi kincsesház

– ünnepváró családi játszóház
9.00-11.30: ajándékkészítõ kézmû-

ves játszóház, ahol textil és virágdí-

szek, ünnepi origami, csillogó mágne-
ses könyvjelzõk, hótündér, méhviasz
gyertyák, díszes karácsonyi mézeska-
lács, divatos gyöngyékszerek, egyéb
ajándékozható apró tárgyak készíthe-
tõk. A legkisebbeket a Játékvár-lak já-
tékkuckója és rajzoldája várja.

12.00: a Grimask Színház elõadása
„Tele…puttony” címmel. Manó itt, Ma-
nó ott, de hol vannak az ajándékok? A
feledékeny Puttony-Manókon csak a
gyerekek segíthetnek... Vidám törté-
net az ajándékozásról...

Belépõ a játszóházba és a színház-
ba: 1200 Ft/fõ (3 éves kor alatt ingye-
nes)

A játszóház látogatóit egy pohár il-
latos karácsonyi teára is vendégül lát-
juk! A program támogatói: Mentálhi-
giénés Mûhely Önkéntes Központ és
a Mûvész presszó.

Január 7., (csütörtök)
Gyermekszínház: 10.00 Micimackó,
14.00 Süsü bérlet: Bolondvár – a Pécsi
Grimaszk Színház elõadása.

Jegy: 700 Ft

Mûvészetek Háza
December 18. (péntek), 19.30 óra

„Karácsony” - a Szekszárdi Kamara-
zenekar jubileumi koncertje 

Mûsoron:
Händel: Tûzijáték-szvit
Mozart: c-moll adagio és fúga
Rossini: G-dúr szonáta vonósokra
Mendelssohn: h-moll vonósszim-

fónia
Mûvészeti vezetõ: Földesi Lajos
Belépõjegy elõvételben 1000 Ft.
Elõadás elõtt a helyszínen: 1500 Ft
„Zenebarát” bérlettel: 750 Ft

Remekmûvek – Magángyûjtemé-
nyek Kiállítás szekszárdi és Tolna
megyei magángyûjtõk tulajdonában
lévõ festményekbõl.

Újévi koncert a Mûvészetek Házában

Makó András festõmûvész kiállí-
tása a Mûvész presszóban (Szent Ist-
ván tér 10.).

Megtekinthetõ: 2009. december 2-
tõl 2010. február 2-ig.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

December 10-16.
17:30: Fel! – színes szinkronizált

amerikai animációs film
20:00: Poligamy – színes magyar

romantikus vígjáték

December 17-22.
17:30, 20:00: Alkonyat – Újhold –

színes feliratos amerikai fantasy
(szombaton és vasárnap 15.30-kor is!)

ART TEREM

December 10-22.
17:00: Poligamy – színes magyar

romantikus vígjáték

December 10-17.
19:00: Tiszta napfény – színes fel-

iratos amerikai film

December 17-22.
19:00: Slágerfilm – színes magyar

dokumentum film

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Lepje meg szeretteit
karácsonyra - színházi
élménnyel!
December 6-tól kaphatók jegyek a
következõ elõadásokra:
Január 8. (péntek), 19 óra:
Sárdy bérlet II. elõadása: Müller Pé-
ter: Szomorú vasárnap – zenés já-
ték Seres Rezsõ dalaival a Veszpré-
mi Pannon Várszínház elõadásában.
Szereplõk: Szacsvay László, Götz
Anna, Egyed Brigitta, Sashalmi
József.
Január 19. (kedd), 19 óra:
Hegedûs bérlet III. elõadás: Arthur
Miller: Édes fiaim – dráma két
részben a Soproni Petõfi Színház
elõadása.
Szereposztásból:Huszti Péter, Pi-
ros Ildikó, Viczián Ottó, Laklóth Ala-
dár, Hûvösvölgyi Ildikó.
Jegyek 2400 Ft-os áron válthatók
hétköznapokon 14-18 óra között a
színházi jegypénztárban.

Városi
Örömünnep

2009. DECEMBER 31-ÉN

látványos, szórakoztató zenés prog-
ramokkal búcsúztatjuk az óévet 
Béla király tér, 23 órától:
filmvetítéssel idézzük fel a 2009-es
év eseményeit, de lesz tûzzsonglõ-
rök bemutatója, musical összeállí-
tás, tûzijáték, forraltbor és tea várja
a kedves közönséget!
Az est fõtámogatója: Paksi Atom-
erõmû Zrt.

n A karácsonyi bevásárlási roham idõ-
szaka sok veszélyt rejteget üzletekre,
vásárlókra, parkoló autókra… egyaránt.
Szabácsy Szabolcs alezredes, a Szek-
szárdi Rendõrkapitányság közrendvé-
delmi osztályvezetõje kérésünkre né-
hány praktikus tanácsot adott. 

Rövid idõre se álljunk le tilos helye-
ken, mert azzal zavarjuk a többi közle-
kedõt, ráadásul a rendõrök bírságol-
nak. Aki jogtalanul foglalja el a moz-
gás-korlátozottaknak fenntartott he-
lyet, azt szabálysértésért jelentik fel.
Százezerszer írtuk le mi is, hogy a le-
parkolt autókban látható helyen ne
tartsunk értékeket és a már megvásá-
rolt holmikat. Épp a napokban kap-
tak el városunkban a rendõrök há-
rom fiatalból álló kocsi feltörõ ban-
dát. Maradva az autósoknál, a követke-
zõ idõszakban gyakran elõfordul
majd, hogy a Tesco és az elkerülõ út

keresztezõdésében rendõrök irányít-
ják a forgalmat, nehogy beduguljon.

A bevásárló helyeken szintén meg-
erõsített közrendvédelmi szolgálatot
teljesítenek a rend õrei. Mivel a nagy
üzletek megfelelõ védelmükrõl jó-
részt kamerákkal, személyzettel gon-
doskodnak, a tolvajok - elterelve az el-
adók figyelmét - a butikokban, ékszer-
üzletekben próbálkoznak. A nagyobb
üzletekben fõként a zsebesek „dol-
goznak”. Az alezredes kéri: ne dobják
táskáikat a bevásárlókocsiba, hanem
tartsák maguk elõtt, minden rekeszét
bezárva.

Óvakodjunk a trükkös tolvajoktól
is, akik például a szolgáltatóktól, vagy
a polgármesteri hivatalból „viszik” a
visszatérítést, illetve a segélyt. Ne en-
gedjük be õket lakásunkba, hiszen a
pénzeket általában csekken küldik, és
a postás kézbesíti. - hm -

Zsebbe vágó tanácsok
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SZEKSZÁRDI KARÁCSONYVÁRÓ
2009. december 3 – 22.

DECEMBER 12., SZOMBAT
17.00: A Magyar Nótakedvelõk Baráti körének mûso-
ra (Garay tér)

DECEMBER 13., VASÁRNAP
17.00: A Tücsök Zenés Színpad mûsora (Garay tér)

DECEMBER 14., HÉTFÕ
16.00: Családi meseest (Gyermekkönyvtár)
17.00: „Advent” – a Garay János Gimnázium diákjai-
nak elõadása (Garay tér)

DECEMBER 15., KEDD
14.00: Karácsonyi recept-túra (megyei múzeum)
16.30: „Karácsonyi hangulat” – a Kolping Katolikus
Szakképzõ Iskola elõadásában (Garay tér)
17.00: „Sürgõs levél” – bábmûsor a Mérey utcai óvó-
nõk elõdásában (Garay tér)

DECEMBER 16., SZERDA
15.00: „Együtt egymásért” – az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár és a segítséggel élõk szervezeteinek közös
karácsonyi mûsora (mûvelõdési ház, táncterem)
17.00: „Fölesnek a dolgok” – a PAD Irodalmi Egyesü-
let mûsora (Garay tér)
17.15: „Áldott éj” – karácsonyváró éneklés a Szekszár-
di Madrigálkórussal a kórház betegei és dolgozói ré-
szére (Balassa János Kórház, Belgyógyászati osztá-
ly, ebédlõ)
18.00: A Liszt Társaság Karácsonyi Hangversenye
(Liszt Ferenc Zeneiskola)

DECEMBER 17., CSÜTÖRTÖK
17.00: Garay János Általános Iskola és AMI karácso-
nyi mûsora (Babits Mihály Mûvelõdési Ház, szín-
házterem)

17.00: A Comenius Általános Iskola diákjainak télkö-
szöntõje (Garay tér)

DECEMBER 18., PÉNTEK
17.00: Az Ifjú Szív Német Nemzetiségi Táncegyüttes
bemutatója (Garay tér)
19.30 Karácsonyi koncert A Szekszárdi Kamarazene-
kar jubileumi elõadása (Mûvészetek Háza)

DECEMBER 19., SZOMBAT
19.00: A Gagliarda kórus karácsonyi koncertje (PTE
IGYFK aulája)

DECEMBER 20., VASÁRNAP
9.00: „Karácsonyi kincsesház” – ünnepváró családi
játszóház és bábszínház (Babits Mihály Mûvelõdési
Ház, üveg- és táncterem)
10.00: Gyermekek karácsonya – verses, zenés bizony-
ság tétel, ajándékosztás (Református Templom)
19.00: A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus karácsonyi
koncertje (Belvárosi Római Katolikus Templom)

DECEMBER 21., HÉTFÕ
11.15: A Garay János Gimnázium karácsonyi mûso-
ra (Garay gimnázium díszterme)
16.00: Idõsek karácsonya (Wosinsky Közösségi Ház)
17.00: „Pásztorjáték” – a Szent József Iskolaközpont
karácsonyi mûsora (Garay tér)
19.00 Az „Iberican” Táncegyüttes karácsonyi mûso-
ra (mûvelõdési ház, színházterem)

DECEMBER 22., KEDD
17.00: A Szekszárdi Karácsonyváró záró mûsora a
Tücsök Zenés Színpad közremûködésével (Garay
tér)
19 30: „Korok és karácsonyok” a Szekszárdi Madrigál-
kórus koncertje Evangélikus templom

Adománygyûjtés a Szekszárdi Karácsony-
váró ideje alatt: a Nõk Szekszárdért Közhasznú
Egyesület és a Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata forró teával és süte-
ménnyel várja a támogatók adományait a rászoruló
iskolások és az egyedül élõ nyugdíjasok számára
(vasárnap, hétfõ, kedd, szerda 15.00–18.00)

A Rotary Klub forralt borral várja az adományo-
zókat (csütörtök, péntek, szombat 15.00–18.00)

A rendezvénysorozat programgazdája: Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza, info:
74/529-610.

(A Garay téri rendezvények és a kiadvány támo-
gatója: Szekszárd Megyei jogú Város Önkormány-
zata, Szekszárd Megyei Jogú Város Hivatásos Tûz-
oltósága, Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasz-
nú Kft., Szilfa Sörözõ)

A Nemzeti Közlekedési Hatóság
a jogszabályokban meghatáro-
zott felhatalmazás alapján végzi
a közúti, vasúti, vízi, valamint a
légi közlekedéssel kapcsolatos
hatósági feladatokat, a közleke-
désbiztonság állandó javításának
szem előtt tartásával. Az ország
hét regionális igazgatóságának
egyike a Dél-dunántúli, amelynek
Szekszárd a központja.

Rendkívül fontos számunkra, hogy
a hozzánk kérelemmel forduló ügyfél
az ügyintézésünkkel elégedett legyen.
Éppen ezért valamennyi fõosztályun-
kon kérdõívek segítségével rendsze-
resen és folyamatosan mérjük ügyfe-
leink elégedettségét. Ennek értéke je-
lenleg az ötös skálán 4,4. Ez a jó ered-
mény munkatársaim szakmai felké-
szültségét dicséri.

Az útügyi hatósági feladatokat elsõ
fokon a területileg illetékes regionális
igazgatóság Közlekedési Alágazatok
Fõosztálya látja el.  

A régiónkat érintõ legjelentõsebb
útépítési engedélyezés az M6-os au-
tópálya Szekszárd–Dunaújváros és

Szekszárd–Bóly közötti szakaszához
kapcsolódó országos és helyi köz-
utak, valamint az autópályával pár-
huzamos és az autópályát keresztezõ
földutak engedélyezése, illetve már
megkezdõdtek, és folyamatosan zaj-
lanak egyes szakaszokon a forgalom-
ba helyezési eljárások is. Az M6-os
autópálya jövõ évi átadása javítja me-
gyénk, illetve régiónk közlekedésbiz-
tonsági helyzetét.

A Mohácson mûködõ hajózási hiva-
talunk látja el a többségében belvízi,
kedvtelési célú hajózáshoz kapcsoló-
dó hatósági feladatokat, de eljár a ví-
zen üzemelõ egyes létesítmények el-
sõ fokú ügyeiben is. (pl. kishajóveze-
tõi vizsgáztatás, kompok, révek, úszó-
mûves kikötõk engedélyezése, kisha-
jók idõszakos vizsgáztatása.) 

Közúti ellenõr kollégáimmal gyak-
ran találkozhatnak a gépjármûveze-
tõk, hiszen rendszeresen ellenõrizzük
többek között a tehergépjármûvek
össztömegét, tengelyterhelését és a
sofõrök által kivett pihenõidõt. Ki-
emelt figyelmet fordítunk a veszélyes
árut szállító gépjármûvek ellenõrzé-
sére is. Ez év elejétõl hatóságunk ha-
táskörébe tartozik a tehergépjármû-
vek számára díjköteles útszakaszok
jogszerû használatának ellenõrzése.
Megyénkben jelenleg öt ilyen útsza-
kasz található.

A közúti jármûvek forgalomba he-
lyezés elõtti és idõszakos mûszaki vizs-
gát a Sárvíz utcai vizsgáló állomásun-
kon végezzük. A közremûködõ vizsgá-
ló állomásokkal együtt ma Tolna me-
gyében 28, Szekszárdon pedig nyolc
helyen vizsgáztatnak. Megyénkben

évente mintegy 50 000 ilyen jellegû
megvizsgálást végzünk. A környezet-
védelmi vizsgálatok száma 60 000 kö-
rüli. Megyénkben idén október végé-
ig - valamennyi kategóriában – 3205
fõ jelentkezett gépjármûvezetõi vizs-
gára hatóságnál. Közülük 2923-an sze-
rezték meg a jogosítványt. Legtöbben
a „B” kategóriát kívánják megszerezni.
A 2005 fõbõl elsõre 1463-an tettek si-
keres elméleti vizsgát, ami 73%-os
eredményesség, a forgalmi vizsga
eredményessége elsõ próbálkozásra
66%-os. Ez a jó eredmény abból adó-
dik, hogy az autós iskolák oktatói ala-
posan felkészítik a tanulókat a vizsgák-
ra, ami rendkívül fontos.

Mint tudjuk, hazánk közútjain év-
rõl évre több százan halnak meg köz-
úti közlekedési balesetben. Ennek
kapcsán hívom fel a figyelmet a biz-
tonsági öv indulás elõtti bekapcsolá-
sára. A biztonsági öv életet ment!

A Szekszárdi Vasárnap minden ked-
ves olvasójának egészségben és sike-
rekben gazdag boldog újévet kívánok
munkatársaim és a magam nevében!

Baumann Péter
Nemzeti Közlekedési Hatóság

régiós igazgató

Jó munka az ügyfelek elégedettségére

Baumann Péter, az NKH régiós
igazgatója
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Egy ígéretes bringás testvérpár
Kiss Máté páratlan idei sorozata: öt bajnokság, öt aranyérem

Csendes, visszafogott srácok a
Kiss testvérek. Máté és Ákos
mindketten a Szekszárdi Kerék-
páros SE versenyzői. A kezdés is
a nagy elődökhöz (Halászék,
Steigék) hasonló a 14 éves Máté
esetében, aki jóllehet még túl is
szárnyalta a korábbi, hazai vi-
szonylatban korszakos egyénisé-
geket, merthogy korosztályában
mind az öt országos bajnokságot
megnyerte.

Bálint György

A Mátrában a hegyit, Miskolcon az idõ-
futamot, Tamásiban a legértékesebbet,
az országúti hosszú távút, de a kritéri-
um ob elsõségét sem engedte át más-
nak, és gyõzelmet ünnepelhetett a pá-
ros országos bajnokság után is! Párját
ritkító produkcióról van szó: az öt
arannyal – no és a pályabajnokságo-
kon begyûjtött két ezüsttel – megyei
viszonylatban is a legeredményesebb
sportoló lehet Kiss Máté az olimpia
sportágak összehasonlításában.

Sikere még most, a korábbinál
gyengébb mezõnyöket felvonultató
idõszakban is kiemelkedõ. Máté le-
gyen csak büszke erre az évre, nyu-
godtan dicsekedjen vele. Jusson eszé-
be az elsõ diadal is, amit két évvel ez-
elõtt ért el a 12 évesek országúti baj-
nokságán. A Baka István Általános Is-
kola nyolcadik osztályos tanulója kéré-
semre rögtön felidézi a befutót: „Hu-
szonegy kilométer volt a táv, s az egyik
csapattársammal, valamint egy pécsi
riválissal küzdöttem a hajrában. Mind-
kettõt megelõztem.” Ez adott kellõ im-
pulzust a folytatásra. Talán a szülõk-
ben is ekkor érlelõdött meg a gondo-
lat: életüket, mindennapjaikat a gyere-
kek további sikerei okán szívesen állít-
ják a kerékpársport szolgálatába. An-

nál is inkább, mert a nagyobbik fiú, a
most 16 éves Ákos már korábban úgy
döntött: a kerékpár lesz az elsõszámú
sport, az úszás pedig megmarad ki-
egészítõnek. Õt kezdetben nem kör-
nyékezték olyan sikerek, mint az öcs-
köst, de egyáltalán nem zavarta, mert
nem ez volt a fontos, hanem az a sport-
ági miliõ, amit a bringa képes teremte-
ni maga körül. Persze az hamar kide-
rült: alapadottságai, szorgalma, takti-
kai érzéke alapján nem a „futottak
még” kategória az övé. Lassabban érõ
típus, aki immáron 16 évesen, a legér-
tékesebb hazai bajnokságon is bizo-
nyított. „Ha kicsit elõbb indítom a haj-
rát, akkor talán megfogom a célban a
KSI-s Bedike Marcelt. Általában nem
túl gyorsan indítok, de ahogy elérem a
végsebességemet, akkor már az én pil-
lanataim jönnek” – emlékezett vissza a
Szent László Középiskola 10. évfolya-
mának elektronika szakos tanulója.
Ákos a hegyi ob-n is harmadik tudott
lenni, s már eldöntötte, hogy profi
hozzáállást tanúsít választott sportágá-

ban, mert máshogyan nem érdemes
csinálni. „Jövõre egy évvel idõsebbek-
kel versenyzek majd, de már most lát-
szott, hogy nem sokkal jobbak nálam.”

Elszántak az
újabb sikerekre

Máté is mondhatná ezt, aki jövõre
szintén idõsebbek ellen pattan nyereg-
be, de nagyon bízik benne, hogy nem
lesz látványos visszaesés az eredmé-
nyességben. Neki volt az idén egy nem-
zetközi megmérettetése: a cseh körver-
senyen a több mint helytállásnak ne-
vezhetõ 21. helyen végzett az ötven kis
bringást fölvonultató mezõnyben. Erre
már csettint az elsõségektõl amúgy
cseppet sem elájuló edzõ, Steig Gábor
is. Õ tudja, hogy nem szokványos, hogy
egy magyar kerékpáros a mezõny elsõ
felében végezzen egy nemzetközi via-
dal összetett versenyében.

– Persze, hogy örülök annak, hogy
egy ilyen páratlanul sikeres év van mö-
göttünk, hogy egy testvérpár bonto-
gatja szárnyait, hogy öt bajnoki cím,

egy második és egy harmadik helye-
zés is van az idei kirakatban. Most is
azt mondom, mint tavaly: várjuk ki,
még eljön az ifi korosztály, a junior,
majd a felnõtt, s akkor is legyen végre
Szekszárdnak kiemelkedõ versenyzõ-
je, aki a két legfõbb magyar viadalon, a
Gemenci Nagydíjon és a magyar kör-
versenyen is elindul. Én ezért dolgo-
zom a jelenlegi mostoha körülmények
között is. Máté gyõzelmei mellett leg-
alább annyira örülök Ákos fejlõdésé-
nek a nagyobbak között. Annak, hogy
most már a Kiss testvérekrõl úgy be-
szélhetünk, mint nagy ígéretekrõl, de
ne kiabáljunk el még semmit!

Hasonló alapadottságok
– Mi a közös bennük, és mi az eltérõ?

– Mind a ketten jól mennek a hegy-
re, meg van a hajrákészségük, az edzés-
munkával megszerezték a kellõ állóké-
pességet is. Ákosnak arra kell figyelnie,
hogy a különbözõ helyzetekre (például
bukásokra, elmenésekre) még hama-
rabb reagáljon, Máté pedig egy siker-
széria után még nagyobb önbizalom-
mal álljon oda a rajthoz, ne izguljon.
Bár ezek a látszólag fölösleges önmar-
cangolásai a jelekbõl ítélve még inkább
motiválták a jobb teljesítményben. Úgy
tûnik, így vezeti le a verseny elõtti fe-
szültséget.
– Hova várod õket jövõre?

– Mindenképpen a dobogóra, de
már most úgy sejlik: valamelyik ob-n
valamelyikük akár elcsípheti az aranyat
is, ami persze nem realitás, de ilyen
gondolkodást, hozzáállást várok tõlük.
– Van-e remény szponzorációra, ép-
pen a két srác produktuma alapján.

– Személyes kapcsolat, ismeretség
nélkül szinte semmi! Abban bízom,
hogy önkormányzat talán jobban
„észrevesz” bennünket, mint eddig,
és a várostól többet kapunk jövõre...

A Kiss fivérek, Ákos (balról) és Máté Steig Gábor edzõvel

HELYESBÍTÉS. A Szekszárdi UFC õszi
idényét értékelõ múlt heti írásunkban
sajnálatos hiba csúszott: Dienes Pál
együttesébõl ugyanis nem a Mohács,
hanem a Baja elleni mérkõzésen állítot-
tak ki három játékost. A tévedésért ol-
vasóink elnézését kérjük.

FALLABDA. A Kerekes Teniszcent-
rumban megrendezett Mikulás Kupá-
ra az influenza-járvány okán a vártnál
kevesebb versenyzõ érkezett. Az U15-
ös korosztályban ifj. Kerekes László
gyõzött, Szentgyörgyi Flóra pedig a 3.
helyet szerezte meg a szekszárdi ver-
senyzõk közül. A gyerekek versenyét
élvonalbeli felnõtt sportolók bemuta-
tó mérkõzése követte.

KÉZILABDA. A nõi NB I/B õszi idény-
záró mérkõzésén az UKSE Szekszárd
könnyed játékkal verte a VLK Gyõr
csapatát (35-22). A Kovács Jenõ gárdá-
ja 11 gyõzelemmel és 1 vereséggel a ta-
bella második helyén telel, két ponttal
elmaradva az Érdtõl, és ugyanennyivel
megelõzve a Gyõri ETO II. csapatát.

KOSÁRLABDA.Gyõzelemmel zárta az
alapszakasz elsõ körét az Atomerõmû-
KSC Szekszárd nõi csapata az NB I A-
csoportjában, amely a BEAC otthoná-
ban nyert biztosan (66-90). Öt gyõze-
lemmel és hat vereséggel a 7. helyet
foglalja el Ujhelyi Gábor együttese,
mindössze egy gyõzelemmel elmarad-
va a Zalaegerszegtõl és a BSE-tõl.

■ November 28-án immár 33. alkalom-
mal rendezték meg a Szekszárd Kupa
egyéni és csapat sakkversenyt. 

A diadalt mindkét kiírásban a Hó-
bagoly SE szerezte meg, miután az
egyéni verseny elsõ két helyén is a
fõvárosi klub sakkozói végeztek. A
legjobb Tolna megyei a paksi Vidéki
Sándor lett, aki harmadikként zárt.
Csapatban a decsiek értek fel a dobo-
góra, a Papp T., Szabó R., Amstadt,
Szuhai kvartett a második helyen vé-
geztek.

Végeredmény, egyéni: 1. Tamás-
sy Zoltán 9.0 pont, 2. Martini Balázs
(mindkettõ Hóbagoly SE) 8.5, 3. Vidé-
ki Sándor 8.0, 4. Lizák Péter 8.0
(mindkettõ Atomerõmû SE), 5. Papp

Tamás (HungaroPharma Decs) 8.0, 6.
Szalánczy Emil (Hóbagoly SE) 7.5, 7.
Szabó Richárd 7.5, 8. dr. Papp Csaba
(mindkettõ Decs) 7.5, 9. Ljubomir
Vranic 7.0, 10. Dosztán János (mind-
kettõ Zenta SK) 7.0.

Csapat: 1. Hóbagoly SE (Martini,
Seres, Szalánczy, Tamássy) 32.0 pont,
1. HungaroPharma Decs 28.5, 3.
Zenta SK 26.0.

A legjobb pontszerzõk: Tolna
megyei: Vidéki Sándor (ASE). Nõi:
Horváth Viktória (Dombóvár SE) 6.0
pont. Ifjúsági (nem díjazott): Amstadt
Áron (Decs) 7.0 pont. Szenior (nem
díjazott): Csáki Gáspár (Zenta) 6.5
pont. Szekszárdi (nem díjazott):
Prantner János 6.0 pont.

Pesti siker a Szekszárd Kupán Sporthírek, eredmények
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A pénzügyminiszter
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A rejtvény megfejtését 2010. január 5-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
November 29-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Hályogos szemmel pillogat olykor néhányat még a nap”
(Kányádi Sándor: Novemberi szél).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Simon I. Zsolt, Béri B. Á. u. 75. és Bachmann Antalné, Bony-
hád, Bartók B. u. 7. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Hol vannak már azok a régi szép daliás
idõk, amikor még egy pénzügyminiszter

olyan nagy potentát (hatalmasság) volt, hogy
még a reggelijérõl is remekmûvet írhatott Mik-
száth Kálmán országgyûlési képviselõ úr? Ma-
napság (legalábbis Magyarországon) a pénz-
ügyminiszter már nem olyan félelmetesen min-
denható szereplõje a kormánynak/parlament-
nek, mint volt Mikszáth Kálmán idejében. Má-
ra már õ is csak az IMF és az EU illetékes veze-
tõinek a mamelukja lett, saját maga bevallása
szerint is. Hiszen a parlament által elfogadott
2010-es költségvetés ellenzéki és sok más egyéb
nem politikai indíttatású bírálójának tv-inter-
jújában azt üzente, hogy az egész világon irigy-
ség tárgyát képezi a remekbeszabott 2010-es ma-
gyar költségvetés, amire az IMF és az EU illeté-
kes vezérkara is áldását adta, és be nem tartá-
sa esetére büntetõ szankciókat helyezett kilátás-
ba. A pénzügyminiszter szerint ez a sok fájdal-
mas megszorító intézkedést is tartalmazó költ-
ségvetés 2011-tõl kezdõdõen akár 3-4 %-os GDP-
növekedést is eredményezhet, ha 2010-ben az
egész világ pénzügyi/gazdasági élete a magyar
költségvetés sarokszámaihoz igazodik.

Ezen akár már diszkréten el is mosolyodhat-
tam volna, mert az esetek túlnyomó többsé-

gében nem a farok csóválja a kutyát, de ettõl a
nem túl szimpatikus cselekedetemtõl a mások
tiszteletére intõ gondos családi neveltetésem visz-
szatartott. Egyébként se helyénvaló a vidámko-
dás akkor, amikor már odáig süllyedt egy szabad
és független ország pénzügyminisztere, hogy
kénytelen beérni azzal, hogy az IMF és az EU ve-
zérkarának alázatos, jelentéktelen kis beosztott-
ja legyen. Ilyen kiszolgáltatott és megalázó eset-
ben megbocsáthatatlanul illetlen magatartás az,
ha ezen az elszomorítóan siralmas helyzeten
akár csak egyetlenegy magyar állampolgár is vi-
horászni merészel, lenézõen és szánakozva.

Tehát, nincs vesztegetni való idõnk, azonnal
meg kell kezdeni az adománygyûjtést, hogy

a mindenkori magyar pénzügyminiszternek
mindig meglegyen legalább reggelije, hogy még
véletlenül se szoruljon rá szégyenszemre az IMF,
vagy az EU kegyelemkenyerére.

Bálint György Lajos

VASÁRNAPI REJTVÉNY
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Ünnepnap is
nyitva tart

a mûjégpálya
Az év végi ünnepek közeledtével sem
kell lemondaniuk szenvedélyükrõl a
korcsolyázás szekszárdi és környékbe-
li szerelmeseinek, hiszen a városi
sportcsarnok melletti fedett mûjégpá-
lya az ünnepek alatt is várja vendégeit.

Ünnepi nyitva tartás: december 19-
én 14 és 20, december 24-én 9 és 12
óra között tart nyitva, majd 13 és 16
óra között ingyenes lesz a csúszkálás.
December 25-én, 26-án és 31-én egész
nap, 9-tõl 12.30-ig, és 14-tõl 20 óráig
várják a korcsolyázókat, míg január 1-
jén 14-tõl 20 óráig korizhatunk.

A szervezett óvodai, iskolai csopor-
tokat 9-tõl 12.30 ig várják, a nagykö-
zönség 16 órától veheti birtokba a
jégpályát. A napijegy 600, a 10 alkal-
mas bérlet 5000, a látogatói és cso-
portos belépõ 300 Ft. Elõjegyzést leg-
alább 1 nappal az igényelt idõpont
elõtt vesznek fel a 06/70-609-4186-es
telefonon, vagy személyesen a pályán
Müller Tibornál.

„Út a munkához”
■ A kormány az „Út a munkához”
programra 2010-ben is forrást bizto-
sít. Ennek a programnak a kiemelt cél-
ja, hogy hozzájáruljon a munkára ké-
pes, tartósan munkanélküli személyek
nagyobb mértékû közfoglalkoztatásá-
hoz, így segítve õket, hogy rendszeres
munkajövedelemhez jussanak, és kö-
zelebb kerüljenek a munka világához. 

A tartós munkanélküliek társadal-
mi és munkaerõ-piaci integrációjá-
nak elõsegítése érdekében indult a
szekszárdi Családsegítõ Központban
a Beilleszkedést segítõ program 2009
májusában. A program megvalósulá-
sát az Országos Foglalkoztatási Köz-
alapítvány támogatja. 

A programban résztvevõk kötele-
zõen mûködnek együtt a Családsegí-
tõ Központ munkatársaival. A Beil-
leszkedési Programba bevont ügyfe-
lek az aktív korúak ellátására (mely le-
het rendszeres szociális segély, vagy
rendelkezésre állási támogatás) jogo-
sultak közül kerülnek ki.

A Beilleszkedési Program szolgálta-
tásai: egyéni esetkezelés, családgon-
dozás, tanácsadás, feltáró csoportok
mûködtetése, önsegítõ csoportok
mûködtetése és munkába állást támo-
gató csoportok mûködtetése.

Várjuk belvárosi üzletünkben Szekszárdon
az E.ON-nal szemben, a Taxiállomásnál!
Szekszárd, Széchenyi u. 42. (74) 511 300, (30) 850 8899
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KÖZLEMÉNYEK

KÖZMEGHALLGATÁS. Szekszárd
Megyei Jogú Város Közgyûlése
2009. december 17-én, 16 órától,
a Polgármesteri Hivatal konferen-
ciatermében közmeghallgatást tart.
Téma: Szépítsük Együtt Szekszár-
dot Program tapasztalatai és kihívá-
sai. Minden érdeklõdõ városlakót
szeretettel várnak.

VÉRADÁS A VÁROSHÁZÁN. A Vörös-
kereszt megyei szervezete az idén
december 16-án, szerdán, 14 és 16
óra között véradást szervez a Pol-
gármesteri Hivatal házasságkötõ ter-
mében. Most Ön is megmenthet há-
rom életet, ha segít.

FÜSTÖLT ÁRU, CSIRKE. A Szekszár-
di Nyugdíjasok Területi Érdekszövet-
sége és a megyei Vöröskereszt
nyugdíjas alapszervezete december
14-én (hétfõ) 6.30 órától akciós füs-
töltáru- és frissen vágott csirke árusí-
tást tart a Hunyadi u. 4. szám alatt. 

„EGYÜTT EGYMÁSÉRT” 2009. Az Ily-
lyés Gyula Megyei Könyvtár és a se-
gítséggel élõk szervezetei szeretet-
tel várnak minden érdeklõdõt hagyo-
mányos közös karácsonyi rendezvé-
nyükre december 16-án (szerda),
15 órakor a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Házba (táncterem).

NEMZETÕR-TORBORZÓ. A Magyar
Nemzetõrség Tolna Megyei Egysé-
ge Szekszárdi Alegységéhez nem-
zetõröket toboroz. Elsõsorban kato-
naviselt személyek jelentkezését
várják. Információ a 20/432-6625-
ös telefonszámon.

ÁRAMSZÜNET. Az E.ON értesíti a
fogyasztókat, hogy december 15-
én, kedden, 8.30-tól várhatóan
15.30 óráig a Zrínyi utcában a Dam-
janich utcától páros oldalon a 92.,
páratlan oldalon a 83.számig, a Nyár
u., Baka u., Kiss J. u., Batthyány u.,
Szakály testvérek u., Kapisztrán u.,
Pollack u. a Mátyás király utcától a
végéig, Liszt F. u., Soós S. u., Ber-
csényi u., Tormai B. utcában az Ál-
lategészségügyi Állomás, a Damja-
nich utcának a Zrínyi és Páskum u.
közötti részén, a Palánki utcának a
Szentmiklósi utcától Palánk felé esõ
részén áramszünet lesz.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
December 15. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:

December 22. (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
December 14. (hétfõ) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület

December 22. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar Gya-
korló Iskolája (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 elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola (Kadarka u.
25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola
DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület

December 8. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület

December 7. (hétfõ) 17-18 óráig

Baka István Általános Iskola
FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
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 képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
December 18. (péntek) 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

APRÓHIRDETÉS

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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