
Az 1848-49-es magyar forradalom
és szabadságharc tizenhárom hős
tábornokát 164 éve, 1849. októ-
ber 6-án végezték ki Aradon.

Október 4-én délelőtt, Szekszárdon is
megemlékeztek a tizenhárom vérta-
núról. A Béla király téren megtartott
eseményen a Dienes Valéria Általános
Iskola diákjai adtak emlékmûsort -
Klézli Mária felkészítésében -, akik a
mártír honvéd tábornokok kivégzésük
előtti utolsó óráit, perceit elevenítet-
ték fel a halálra ítéltek családjaiknak írt
búcsúsoraik felolvasásával, visszaemlé-
kezések segítségével.

Az emlékezők így többek között tu-
domást szerezhettek arról, hogy Aulich
Lajos Horatius verseit olvasgatta az íté-
let végrehajtása előtti éjszakán, gróf Le-
iningen-Westerburg Károly az perce-
kig becsületét védte feleségének írt le-
velében, gróf Vécsey Károly – akinek
utolsóként kellett meghalnia – pedig a
halott Damjanich Jánoshoz lépve, hoz-

zá fohászkodva, kezet csókolva búcsú-
zott. Az aradi tizenhármon kívül az el-
ső felelős magyar kormány miniszter-
elnökét, gróf Batthyány Lajost ugyan-
csak október 6-án végezték ki: őt a pes-
ti Újépület udvarán gyilkolták meg.

A megemlékezés zárásaként a sza-
badságharc leverésekor halálra ítélt, ké-
sőbb kegyelmet kapott megyei elöljá-
ró, Bezerédj István szobránál helyez-
ték el koszorúikat az emlékezők.

Gyimóthy Levente
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Mártír tábornokokért égtek a mécsesek
Szekszárdon is megemlékeztek az aradi vértanúkról

Bezerédj István szobránál zajlott az idei koszorúzás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a Magyar Politikai Foglyok
Szövetsége Tolna Megyei Szervezete
és a Babits Mihály Kulturális Központ
városi emlékünnepet szervez 2013. ok-
tóber 23-án (szerdán), az 1956-os for-
radalom 57. évfordulója alkalmából.

Ünnepi program:
9.30: A POFOSZ Tolna Megyei Szer-

vezetének rendezvénye a városháza
dísztermében. Az 1956-os emléktábla
koszorúzása a városháza aulájában.

10.40: Térzene a Szent István téren
az Alisca Brass Band közremûködésé-
vel, karnagy: Kovács Zsolt.

11.00: Ünnepi mûsor és koszorúzás
az 1956-os Emlékmûnél

Ünnepi beszédet mond: Fónay Je-
nő, a POFOSZ tiszteletbeli elnöke

Díjak, kitüntetések átadása
Irodalmi összeállítás a Szent László

Szakképző Iskola Bezerédj István Tag-
intézménye diákjainak előadásában

Egyházak ünnepi áldása
Koszorúzás
Közremûködik: Magyar Nemzetőr-

ség Tolna Megyei Szervezete és a Hon-
véd Hagyományőrző Egyesület Szek-
szárdi Tagozata. (Az ünnepi megemlé-
kezés esőhelyszíne a Mûvészetek Háza.)

16.00: A Szekszárdi Kamarazenekar
ünnepi hangversenye a Mûvészetek Há-
zában, mûvészeti vezető: Földesi Lajos

Koszorúzási felhívás

Az 1956-os októberi forradalom em-
lékünnepe és a koszorúzás október 23-
án (szerdán) 11,00 órakor kezdődik a
Szent István téri 1956-os emlékmûnél.

Kérjük, hogy a koszorúzási szándé-
kot október 22-ig szíveskedjenek jelez-
ni a Babits Mihály Kulturális Központ
információ-szolgálatánál. (tel.: 74/529-
610). A koszorúkat kérjük közvetlenül
az ünnepség helyszínére szállítani.

„Köszönet a szabadság hőseinek!”
Városi ünnepség az 1956-os forradalom 57. évfordulója alkalmából
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Harminc éves a Baka István iskola
Egykori diákok ünnepi mûsora zárta a jubileumi hét programjait

Harminc éves évfordulóját ünne-
pelte a Baka István Általános Isko-
la. A jubileum alkalmából az intéz-
ményben már az elmúlt héten szá-
mos érdekes program zajlott.

A jubileumi hét zárásaként október 4-
én este nagyszabású ünnepséget tar-
tottak az iskola aulájában, melynek so-
rán az egykori „ötösbe” járt tanulók ad-
tak elő zenés, verses, prózai produkci-
ókat. Különleges fotókiállítás is fogad-
ta a látogatókat, sőt, az elmúlt három
évtizedben a versenyekről, a kirándu-
lásokról, ünnepekről készült képek is
segítették az időutazást.

Az iskola igazgatója, Parrag Katalin
(képünkön) köszöntőjében emlékez-
tetett: az intézmény 1983-as átadásakor
itt rendezték az országos tanévnyitó
ünnepélyt, s a Baka iskolában még ma
is tizenheten dolgoznak az első tantes-
tületből. „Mi hittünk abban, hogy jó is-
kolát csinálunk” – fogalmazott az igaz-
gató, majd arról beszélt, hogy az intéz-
mény pedagógusai lelkiismeretes, a di-
ákok érdekeit szem előtt tartó oktatás-
sal a pozitív jövőkép kialakítására töre-
kedtek. Bizonyítják ezt a megyei és or-
szágos versenyeredmények, a megany-

nyi sikeres nyelvvizsga, továbbá, hogy
a sport terén a tanulók több ízben az or-
szágos döntőkig jutottak.

Szekszárd polgármestere, Horváth
István arról szólt, hogy a Baka iskola si-
kerében a korábbi igazgatók munkája
is benne van. Emlékeztetett: volt olyan
év, amikor közel 1200 diák tanult és 85
pedagógus dolgozott itt. „Baka István
hagyatékának ápolásáért felelősséggel
tartozunk” – mondta a polgármester
annak kapcsán, hogy az egykori „Ötös”
iskola felvette Szekszárd egyik elismert
költője nevét. Horváth István köszö-
netet mondott az intézmény pedagó-
gusainak a tudás átadásában végzett

munkájukért. „Önök sokat tettek
azért, hogy ez az iskola kiemelkedő ok-
tatási intézménnyé váljon” – tette hoz-
zá a polgármester, majd kiemelte: a vá-
ros is próbál jó gazdája lenni az iskolá-
nak, hiszen sikerült újjá varázsolni a
tantermeket, a tornacsarnokot, s az in-
tézmény energetikai felújítása is folyik.

Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerü-
let igazgatója köszöntőjét követően az
ünnepi mûsorban egykori „ötös isko-
lás” diákok léptek fel: Kékes Kata, De-
ák Norbert, Häuszer Beáta, Szabóné
Kiss Ágnes, Tóth Vivien és Prantner
Péter, Pusztai Petra, Blumenschein Tí-
mea és Juhász Bence.  Gy. L.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával együttmûködve, az
51/2007. (III.26.) Kormányrendelet
alapján kiírja a 2014. évre a

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOKAT.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási hallgatók számára a
2013/2014. tanév második és a
2014/2015. tanév első félévére vonat-
kozóan.

A pályázatra azok a Szekszárd terü-
letén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetû felsőoktatási hallga-
tók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejû
(nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szak-

képzettséget eredményező mester-
képzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsőfokú, illetve felsőok-
tatási szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási tanulmányokat kez-
deni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok a települési ön-
kormányzat illetékességi területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek,
akik:

a) a 2013/2014. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolá-
sok; vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendel-
kező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2014/2015. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében tel-
jes idejû (nappali tagozatos), alapfo-

kozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben, vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok része-
sülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben
először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a
2014/2015. tanévben ténylegesen meg-
kezdik.

Mindkét pályázati kiírás tekinteté-
ben nem részesülhet ösztöndíjban az
a pályázó, aki:

– középiskolai akkreditált iskola-
rendszerû felsőfokú szakképzésben
vesz részt

– a Magyar Honvédség és a fegyve-
res szervek hivatásos és szerződéses ál-
lományú hallgatója 

– doktori (PhD) képzésben vesz részt 
– kizárólag külföldi intézménnyel áll

hallgatói jogviszonyban.

A pályázat rögzítésének és az ön-
kormányzathoz történő benyújtásá-
nak határideje: 2013. november 15.

A pályázatot papíralapon (nyomta-
tott formában) Szekszárd, Vörösmarty
u. 5., I. emelet 113. számú irodában kell
benyújtani.

Figyelem! Változás! 
Részletes pályázati kiírás megtalál-

ható:
ľ Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-

gálat (Szekszárd, Béla király tér 8.,)
– Humánszolgáltatási Igazgatóság

Szociális Osztály (Szekszárd, Vörös-
marty u. 5.)

– www.szekszard.hu

Információ: Busbachné Csery
Krisztina (Vörösmarty u. 5., 113.as iro-
da), telefon: 74/319-051; 74/311-630

Szekszárd MJV Közgyûlésének
Szociális- és Egészségügyi Bizottsága

Nukleáris balesetet
szimuláltak Pakson

Remélhetőleg soha nem kerül rá sor,
hogy a paksi atomerőmû szirénái egy-
szer azért szólaljanak meg, mert nuk-
leáris baleset miatt környezetre, em-
berre veszélyes szennyezőanyag ke-
rült a levegőbe. A modern katasztró-
favédelemnek azonban fel kell ké-
szülnie rá. Ehhez pedig modellezni
kell egy ilyen nem várt eseményt.

Ez történt az elhárításban érdekelt
szereplők együttmûködésével szer-
dán Pakson, a sportcsarnok melletti
„mûveleti területen”. Az ONER 3-2013
elnevezésû Nemzeti Nukleáris Bal-
esetelhárító Gyakorlaton kétszáz ka-
tasztrófavédelmis, rendőr, mentős, ka-
tona és polgárőr összehangolt mun-
káját láthattuk.

A gyakorlatban résztvevőknek nem
állt módjukban betekinteni a forgató-
könyvbe, ám ennek ellenére az a cir-
ka ötszáz vendég – köztük külföldi
megfigyelők, polgármesterek, helyi
védelmi bizottsági tagok és a média
képviselői – a felszereltség, az össze-
hangoltság láttán így is olyan érzé-
sekkel távozott: talán „fukusimás” szi-
tuációban is mûködne a dolog… Per-
sze ott volt mindenkiben egy nagy só-
hajjal párosuló óhaj: soha ne legyen
ilyen tapasztalatunk! B. Gy.
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A Természeti Katasztrófák Csökkenté-
sének világnapján – amely egybe esett
a vörös iszap katasztrófa harmadik év-
fordulójával – országos véradást ren-
dezett a katasztrófavédelem. A tûzoltó-
ság Mikes utcai épületében legalább tí-
zen várakoztak már reggel nyolc óra-
kor a véradás megkezdésére. Az egyen-
ruhások közül többen rendszeres vér-
adók, ám akadtak, akik csak ezen a na-
pon „álltak” donornak. 

Ugyanekkor együttmûködési meg-
állapodást kötött megyénk katasztró-
favédelmi igazgatósága és a Vöröske-
reszt megyei szervezete. A dokumen-
tumot Wéber Antal tûzoltó ezredes, ka-
tasztrófavédelmi igazgató és Gulyás
Katalin, a Vöröskereszt megyei elnöke
írta alá. Együttmunkálkodásuk eddig is
kiegyensúlyozott volt, amit egyebek
közt az évszázados rekordot döntő du-

nai árvíz okozta vészhelyzetben való
kooperációjuk is alátámasztott.

A felek hangsúlyozták: mindkét szer-
vezet alapküldetése az emberi élet ol-
talmazása veszély esetén, s éppen en-

nek érdekében még szorosabb kap-
csolatra van szükség. Ezért döntöttek
az együttmûködési megállapodás alá-
írásában, amelynek “minden pontja az
életet tükrözi”. - hm -

A katasztrófavédelem és a Vöröskereszt együttműködéseLéleképítő
dr. Csókay Andrással

Október 14-én,
hétfőn 18 órakor
folytatódik a Lé-
leképítő sorozat,
ahol dr. Csókay
András nemzetkö-
zi hírû keresztyén
agysebész profesz-
szor vall életéről, hivatásáról, hitéről. A
Garay János Gimnázium dísztermé-
ben sorra kerülő előadás címe: Agyse-
bészet imádsággal. Minden érdeklődőt
tisztelettel hív és vár a Léleképítő ház-
igazdája, dr. Tóth Csaba Attila.

A sorozat következő vendége ok-
tóber 28-án dr. Bárdi László kelet ku-
tató, a Pécsi Tudomány Egyetem
Ázsia Központjának alapító igazgató-
ja lesz, aki a magyarság keleti gyöke-
reiről tart vetítéses előadást.

Magyarország az egyik kiemelt
vendége a moszkvai Arany Ősz
élelmiszeripari kiállításnak, s a ha-
zai borászatot a szekszárdi borvi-
dék képviseli - jelentették be az el-
múlt pénteken tartott sajtótájékoz-
tatón Szekszárdon, az Eszterbauer
Borházban.

Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisz-
térium parlamenti államtitkára el-
mondta, hogy az Oroszországi Föde-
ráció és Magyarország között ismét fel-
lendülőben van az agrár-együttmûkö-
dés, egyre több magyar kiállító vesz
részt orosz nemzetközi élelmiszeripa-
ri vásárokon. A többes szám indokolt,
hiszen a mostani oroszországi bemu-
tatkozás második állomása Szentpé-
tervár lesz, ahova a szekszárdi borá-
szok szintén a legjobbnak tartott 25
borukat viszik. Budai Gyula hozzátette:
novemberben a szekszárdiak a német
fővárosban, a Berlini Szüret elnevezé-
sû kiállításon képviselik hazánkat.

Az Eszterbauer borházban tartott saj-
tótájékoztatón Horváth István polgár-
mester kifejtette: ez a két kiállítás mér-
földkő lehet a szekszárdi borászok szá-
mára, mert találkozva az ottani keres-
kedelem vezetőivel, jó minőségû bora-
ikkal egy nagy és igényes piacra tör-

hetnek be. A héten nyílt moszkvai
Arany Ősz kiállításon - ahol Magyaror-
szág kiemelt helyen kapott bemutat-
kozási lehetőséget - nyolc szekszárdi bo-
rász képviseli országunkat. Elutaz tak az
év borászai, Vesztergombi Ferenc, Tak-
ler Ferenc és Vida Péter, de vitte borait
Mészáros Pál, Bodri István, Dúzsi Ta-
más, Eszterbauer János, Fritz József és
Heimann Zoltán is. Valamennyien pré-
mium kategóriás boraikkal mutatkoz-
nak be, mert ezt igényli az orosz piac.

„Más már a világ, mint volt évtize-
dekkel ezelőtt” - mondta Heimann Zol-
tán, felidézve a hajdani Szovjetunióba

irányult borexportot. Akkor Kalocsá-
ról tankhajókban vittek ki évente több
mint egymillió hektoliter gyenge mi-
nőségû bort. Az akkori hatalmas ke-
reslet ezt igényelte. Most ennek ellen-
kezője tapasztalható, s az igényessé vált
orosz piacon a legjobb szekszárdi bo-
rokkal akarnak tartósan részt venni.

A kiállítás idején Moszkva egyik leg-
jobb éttermében borvacsorán látják
vendégül az orosz politikai és gazdasá-
gi élet képviselőit, üzletláncok tulajdo-
nosait. Az út során a borászok elutaz -
nak Szentpétervárra is, s ott is meg-
mutatják a szekszárdi borokat. - sz l -
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Hatalmas és igényes az orosz piac
Szekszárdi borászok képviselik hazánkat Moszkvában és Szentpéterváron

A sajtótájékoztatón részt vett Fodor Attila a CBA kommunikációs igaz-

gatója, Budai Gyula államtitkár, Horváth István és Heimann Zoltán

Média véradás
A Vöröskereszt megyei szervezete
2013. október 18-án (péntek) 8.00-
14.00 óráig Média Véradást tart a Vér-
adó Állomáson. Minden véradó aján-
dékot kap! A véradásra hívja el baráta-
it, ismerőseit, de TAJ-kártyáját és sze-
mélyes okmányait se hagyja otthon.

A Fehér Bot Napja 
A látássérültek nemzetközi napját
1988 óta tartják. Célja a közvélemény
figyelmének felhívása a vakok és gyen-
génlátók sajátos helyzetére, keresve
gondjaik megoldásának lehetőségeit.

Tolna megyei Család, Esélyteremté-
si és Önkéntes Ház egyik fő tevékeny-
sége a fogyatékossággal élő emberek
elfogadtatása a többségi társadalom-
mal. Ez a jelenlegi szemlélet formálá-
sával, megváltoztatásával érhető el.

Október 15-én, kedden, 14.30-kor
egy kis kirándulásra hívják a gyerme -
keket a nem látók világába: különböző
feladatokat kell bekötött szemmel vég-
rehajtani, s így megtapasztalni a látás
hiányát.  A Vakok és Gyengénlátók Tol-
na Megyei Egyesületének képviselői
segítségével személyes tapasztalatokat
is hallhatnak a mindennapok kihívá-
sairól. Reméljük a tapasztalatok pozi-
tívan befolyásolják a résztvevők gon-
dolkodását, és a jövőben nem sajnálat-
ból segítenek a rászorulókon.
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„Az összeütközéseim visznek előre”
Szatmári Juhos László volt a nyári szünet után visszatérő Önarckép Értékkel vendége

A Szamos partjáról jött Szekszárd-
ra. Érkezése előtt munkát, lakást,
egzisztenciát ígértek neki, de ha-
mar rá kellett jönnie, hogy a ki-
mondott szó olykor semmivé válik.
Olyan nagy volumenű dolgok kö-
tődnek a nevéhez, mint a Forma
Symposium nemzetközi művészte-
lep. A nyári szünet után jelentkező
Önarckép Értékkel sorozat vendé-
ge Szatmári Juhos László szobrász-
művész volt.

A Szekszárdtól 370 kilométerre fekvő
Szatmárnémetiben született Juhos
László néven. Innen ered a felvett ve-
zetékneve is. A marosvásárhelyi Mû-
vészeti Iskolában érettségizett, s már
egészen fiatalon dolgozni kezdett: bú-
torokat tervezett. 1971-ben Magyaror-
szágra jött, hogy Csuhaj Tündével ösz-
szekössék életüket. Együtt költöztek
Pestre, ahol Juhos László folytatta Ko-
lozsváron megkezdett mûvészeti ta-
nulmányait. A főiskolán ösztöndíjat íg-
értek neki: azt mondták, feleségével és
két gyermekükkel jöjjenek Szekszárd-
ra, itt a család lakást, ő pedig saját mû-
termet és biztos munkát kap. Baky Pé-
ter festőmûvész – akivel még Pesten
ismerkedtek meg – az est egyik ven-
dégeként akkor kicsit még irigyelte is

ezért a fiatal szobrászt. A látszatra irigy-
lésre méltó lehetőség végül hamar ki-
józanító valósággá vált: Szekszárdra ér-
kezve se lakás, se mûterem, de még
csak munka sem várta őket.

Szatmári Juhos Bogyiszlón vállalt
munkát, hogy a családját eltartsa. On-
nan a szekszárdi kerámiaüzembe ke-
rült, sőt annak rövid időre még az irá-
nyításáért is felelt. Hamar rájött, hogy
a tervgazdálkodás feltételei mellett le-
hetetlen profitot termelni. Üzleti ter-
vet dolgozott ki az üzem felvirágozta-
tására, a tervvel sajnos nem mindenki
értett egyet, ezért Szatmári Juhosnak
rövid időn belül mennie kellett. A ke-

rámiaüzemből a szekszárdi Úttörő-
házba vezetett az útja. Szakkörvezetés-
be fogott, miközben egy mûvészeti
alapképzést nyújtó intézet kidolgozá-
sán gondolkodott. Az ötlet aztán tettet
szült, de ezt sem nézték jó szemmel,
így az Úttörőházban sem volt maradá-
sa. Azt mondja, cseppet sem bánja,
hogy annyiszor próbára tette az élet.,
ellenkezőleg: „úgy tûnik, a konfliktu-
saim vittek előre. Sokáig ugyanis úgy
tûnt, akárhova kerültem, onnan előbb-
utóbb mennem kellett.” Az összeütkö-
zéseket sosem kerülte el, régen is, most
is kiáll azok mellett az értékek mellett,
amiket fontosnak tart.

Ez történt akkor is, amikor egy szek-
szárdi mûvésztelep ötlete megfogal-
mazódott benne. Tizennyolc évet töl-
tött egy németországi „workshop” ven-
dégeként, és úgy gondolta, az ottani
dolgoknak itt is mûködniük kell. Fele-
ségével és a fotós Rühl Gizellával
együtt – akik szintén a Mûvészetek Há-
zában megtartott est vendégei voltak –
közösen hívták életre a Forma Sympo-
siumot. Az addig egyedülálló nemzet-
közi mûvésztelepet 1993-ban indítot-
ták útjára, ami aztán - támogatók híján
- 2006-ban zárta be végleg a kapuit. Al-
kotótársával, Rühl Gizellával viszont
még ezután is sok közös munkájuk
született, és most is több alkotáson dol-
goznak együtt.

A mûsorban saját munkáiról – kissé
talán túl szerényen – csak annyit jegy-
zett meg beszélgető partnerének, Or-
bán György előadómûvésznek: „erről
nem szívesen beszélek, mert még ki-
derül, hogy nem is értek a mûvészet-
hez”. Ezt persze a nézők soraiban ülők
egy percre sem hitték el, mert leg-
többjük nagyon is jól tudta, hogy a mû-
kedvelőket Lisszabonban is várja egy
Szatmári Juhos László tárlat.

A jó hangulatú est során közremû-
ködtek: Radnai Erzsébet (ének) és a
Bartina Néptáncegyüttes tagjai. B. P.

Szatmári Juhos László (balról) és Orbán György, az est házigazdája
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„Az idő az élet, és az élet a szívben lakik”
A Momo címû darabbal indul a Magyarországi Német Színház (DBU) 2013/14-es idénye

Nincs időm – ki ne mondta volna
már ezeket a szavakat. Nem így
Momo (Caroline Schneider), a Ma-
gyarországi Német Színház legú-
jabb bemutatójának főhőse. En-
nek a kislánynak, aki egy nagyvá-
ros egykor színjátékkal teli amfite-
átrumának maradványai között él,
mindenre van ideje, de legfőképp
a barátaira.

„Az idő az élet, és az élet a szívben la-
kik”- hallhatjuk Hóra mester szavait a
darab elején. Momót mindenki szereti,
mert úgy tud hallgatni, ahogy senki
más. Nála megtalálják a megfelelő sza-
vakat, hogy kifejezzék nagy gondola-
taikat, mint az egyik legjobb barátja,
Utcaseprő Beppo (Robert Martin): „Az
ember előtt néha egy hosszú utca van.
Azt gondolná, sose ér a végére. Sose
szabad egyszerre az egész utcára gon-
dolni. (…) Csak a következő lépésre, a
következő lélegzetvételre, a következő
söprûvonásra.”

Egy idő után aztán elmaradoztak a
barátok Momo mellől, másik jó barátja,
Gigi, az idegenvezető (Horgász Dezső)
sem adott már elő több fantáziadús me-
sét. Az amfiteátrum színes játékai he-
lyett a háttérben szürke urak gyülekez-
tek. Az ügynökök egészen észrevétle-

nül szőtték be áldozataikat, és lopták el
tőlük „felesleges” dolgokra szánt idejü-
ket. Az első szürke úr (Michael Kehr)
könnyen győzte meg Fusit, a fodrászt
(Tom Pilath), hogy nem érdemes süket
édesanyját naponta meglátogatnia, ész-
szerûbb lenne beadni egy kedves ott-
honba. Egy tolókocsis hölgynek udva-
rolni, dalárdába járni, egy könyvet elol-
vasni, az ablaknál gondolkodni, és
egyáltalán minden, ami szép az életben
- merő időpocsékolás. Gyûjtötte is szor-
galmasan az időt a hamuszürke urak-

nak, akár a többiek, akiket megkör-
nyékezetek. Momo viszont nem értet-
te, miért kellene szeretnie Bibi bébit
(Christine Heller), a babát, és mindig
több holmit adnia neki az estélyi ruhá-
tól a nercbundáig. A második szürke úr
(Tom Pilath) hiába erőlködött, Momo
nem értette, miért szeresse ezt az élet-
telen csodababát, miközben ő csakis a
barátait szereti. Momo ugyanis nem fe-
lejtette el őket, mint a többiek, akiktől
sikerült a szürke uraknak időt lopnia. A
kislány és barátai, akik érezték, hogy itt

nincs minden rendben, tüntetést szer-
vetek. Idősporolást ellenző transzpa-
rensekkel vonultak végig a városon, de
hiába. Vajon ez a csöpp kislány, Momo,
aki még azt sem tudja, hány éves, meg
tudja menteni az egyre inkább elszür-
külő világot?

A német színház családi előadása Mi-
chael Ende 1973-ban megjelent mese-
regénye alapján íródott. A fantázia szül-
te, régmúlt korokat idéző világban ját-
szódik, de nem tagadhatjuk, hogy mo-
dern korunk sejlik fel benne. Minima-
lista, játékos díszletet álmodott a da-
rabhoz Sarah Haas. Éppúgy megmu-
tatkozhatnak benne az ókori amfiteát-
rum romjai, mint az időtolvajok szigo-
rú, szürke világa. Minden díszletelem
felépíthető belőle, mint egy építőjá-
tékból.

Bár a Momóban játszik az előző évad
színésze, Lotz Kata és a társulat által
legjobbnak választott Tom Pilath is, a
színlapra tekintve úgy gondolhatnánk,
hogy számos vendégmûvész szerepel
az előadásban. Valójában mind a négy,
Szekszárdon eddig ismeretlen színész
- Christine Heller, Michael Kehr, Rap-
hael Koeb és Robert Martin - ettől az
évadtól a német színház társulatának
tagja. A darabot Bianca Lehnard ren-
dezte. Kovács Etelka

Tom Pilath (balról), Christine Heller, Raphael Koeb, Robert Martin

és Caroline Schneider a Momo címû darab bemutatóján

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala • Felelős szerkesztő: 

Fekete László • A szerkesztőség címe:
Polgármesteri Hivatal, jegyzői titkárság,

Szekszárd, Béla király tér 8. 
• E-mail: szekvas@gmail.com 

• Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663
• Terjesztés: Kék Bt. 30/213-4373 HUISSN
1215-4679 • Nyomtatás: Szekszárdi Nyomda
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• Tördelés: Kiss Eszter
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Új életre kelnek
a hazai tájak

A Mátrától Siklósig csodaszép vidéke-
ket járhatunk be Nemessányi Gyöngyi
mûvésztanárnak a megyei könyvtár-
ban „Hazai tájak” címmel megnyílt ki-
állításán.

Viruló színekkel festett akvarelljei
lélekmelengetőek. Bár a mûvésznő
minden alkotása látvány után készül,
nem törekszik a fotografikus hûségre.
Alkotásai mégis többet adnak ennél:
átérezhetővé teszik azt a felemelő él-
ményt, amit a táj atmoszférája nyújt a
szemlélőnek. A színfoltok harmonikus
játéka nyugalmat áraszt.

A könyvtár felkérésére összeállított
kiállítás a 9. önálló tárlata. Mint mond-
ja: nem állít ki gyakran, bár több cso-
portos tárlatokon is rendszeresen
részt vesz. Úgy gondolja, egy évben
egy kiállítás elég, hogy az ember be-
mutassa a munkáit.

Most kiállított 22 mûvét október 7.
és 13. között lehetett megtekinteni a
megyei könyvtárban. Nemessányi
Gyöngyi legközelebb a budaörsi
könyvtár galériájában mutatja be al-
kotásait. K. E.

Nem a kadarka éve lesz a 2013-as
Noha a szőlősgazdák eddig sem lehet-
tek elégedettek az érés szempontjából
oly fontos szeptemberrel - amely ke-
véssé volt „mézelően érlelő” -, különö-
sebb panaszra mégsem lehetett volna
okuk, ha a hónap legvégén nem zúdul
le mintegy 40 mm csapadék, ami a sző-
lőnek inkább ártott, mint használt. Fő-
leg a kadarkának, amit az eddigi gyen-
ge „paraméterek” miatt korábban nem
szüreteltek le.

Ferenc Vilmos, a szekszárdi kertba-
rátok elnöke azt mondja, aki nem szü-
retelte időben le a kadarkát, annak már
ezután nem nagyon lesz mit, az eső
ugyanis elvihette a termés jelentős ré-
szét. Úgy tûnik, nem a kadarka éve lesz
a 2013-as. Ferenc Vilmos, aki munkájá-
ból adódóan állandóan feltûnik a köze-
lebbi és távolabbi borvidékeken, állítja:
a késői érésû fajtáknál a csapadékkal
együtt érkező lehûlés egy-két fokot ron-
tott az addigi cukorfokokon. Márpedig
a nagyborászok és a minőségben gon-
dolkozó kisebbek sem szeretnék így
szüretelni a kékfrankost, a merlot-ot és
cabernet fajtákat. Várnak, várnának

akár még két-három hetet is a szürettel,
bízván az októberi napsütésben. Ezt a
nagyok kivétel nélkül meg is teszik.

A szeptember közepén megjelent a
botritisz (szürkerothadás) az ültetvé-
nyekben. Már ahol. Dr. Fûzi István, a
BASF szekszárdi növényvédelmi szak-
embere azonban megnyugtató hírek-
kel szolgál e tekintetben. A szekszárdi
borvidék 1-2 százalékát érinti csak, ko-
molyabb fertőzöttség nem alakult ki.
„A rothadás beindulását, mértékét a
fekvés, a talaj, annak tápanyag-ellátott-
sága együttesen befolyásolja, de a szek-
szárdi borvidéken nem látott szep-
tember utolsó napjáig terjedően ko-
molyabb problémát. Az éjszakai mí-
nuszok a mélyebb fekvésû területeken
levő szőlőknek nem használ, de példá-
ul – Füzi doktor szerint  – a botritiszt
végleg kiiktathatja. 

Ha megérkezik a „vénasszonyok
nyara”, és tartósabb lesz a napsütés,
akár „happy enddel” is zárulhat a késői
fajták szürete. Mint egy izgalmas foci-
meccsen, úgy tûnik, a „hosszabbítás-
ban” dől el a sorsuk.  B. Gy.

Múzeumpedagógiai
tanévnyitó

Családias hangulatú megnyitóval kez-
dődött a múzeumpedagógiai tanév és
ezzel együtt a Múzeumok Őszi Feszti-
válja is a Wosinsky Mór Megyei Múze-
umban október 1-jén.

A múzeum idén is színes kínálattal
áll az óvodák és az iskolák rendelkezé-
sére. Elsőként Lovas Csilla irodalom-
történész, muzeológus ismertette a Ba-
bits Mihály Emlékház általános és a kö-
zépiskolásoknak szóló programjait,
majd Andrásné Marton Zsuzsanna tá-
jékoztatta a résztvevőket a múzeum-
pedagógiai programkínálatról. Beszélt
a tárlatvezetési lehetőségekről, óvodás
foglalkozásokról, múzeumi órákról, a
„Múzeumi barangoló Mamut Marci-
val” sorozatról, a „Mûhelytitkok”, a „Fe-
dezd fel!” és a „MûvészKEDDj!” soro-
zatról, tematikus foglalkozásokról, ját-
szóházi programokról. A felnőtteknek
szóló programok közül legnépszerûb-
bek a Tájak-Korok-Múzeumok Klub
rendezvényei. Az évente ismétlődő
Múzeumok Éjszakája, a Múzeumok
Őszi Fesztiválja minden évben látoga-
tott programok. K. E.
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Két és fél hónapja a Nap termelte
áram hajtja Szekszárd egyik tíz-
emeletes lakóházában a lift mo-
torját, s az így nyert árammal vilá-
gítanak is a lépcsőházban.

A tetőre felszerelt napelem-park, s a
hozzá tartozó áramátalakító majdnem
hét millió forintba került, de a lakók-
nak nem kell több közös költséget fi-
zetni, mert az ingyen áram ára annyi,
amennyi a felvett kölcsön törlesztése.
A részletekről a héten tájékoztatót tar-
tottak a Bormúzeum konferenciater-
mében.

Foltinné Götz Ágnes, az OTP szek-
szárdi fiókigazgatója a pénzről, Erős
István, az Alisca Lakásszövetkezet igaz-
gatója a beruházás tapasztalatairól be-
szélt.  Utóbbi elmondta, a tetőre fel-
szerelt 44 napelem-panel július 27. óta
3200 kilowattóra áramot termelt, a ház
ezalatt ennek mintegy felét fogyasz-
totta. A különbséget átadtak az áram-
szolgáltatónak. A következő hónapok-
ban persze majd kevesebbet süt a nap,
gyakrabban kell a lámpákat is felkap-
csolni, így az arány változni fog. 

A statisztika szerint Szekszárdon évi
1100 a napfényes órák száma, s vagyis
ez a 11 kW-os napelem-park 12-13 ezer
kilowattórányi áramot ad majd évente.

A lakóépület áramdíja tavaly 640 ezer
forint volt, ez jövőre minimálisra csök-
ken, s ha a hitel lejár, a pénz megmarad.

Solti János, a Nap-Energetika Kft. ve-
zetője elmondta, a környéken már sok
településen szereltek fel napelemeket.
Megemlítette azt is, hogy az áramszol-
gáltató az utóbbi időben sokkal gyor-
sabban megadja a szükséges engedé-
lyeket, így könnyebben lehet ezeket a
korszerûsítéseket megvalósítani.

A Mészáros Lázár utca 3. szám alatti
ház tetején a kátránypapír borítást
megbontása nélkül, egy 8 milliméter
vastag gumilemezre fektetve helyezték
el az egyenként 40 kilós betontalpakon

nyugvó alumínium tartókat, majd 35
fokban dél felé döntve a napelemeket.
A tájékoztatót nagy érdeklődés kísérte:
a székesfehérvári lakásszövetkezet
igazgatója és a Lakásszövetkezetek és
Társasházak Országos Szövetségének
elnöke is eljött.

Ács Rezső alpolgármester arra a kér-
désre, hogy anyagiakkal támogatja-e a
város ezt a fejlesztést, úgy reagált: Szek-
szárd tagja a Klímabarát Városok Szö-
vetségének, s majd, mikor a költségve-
tés készül, erre is fordítanak pénzt. 

A beszélgetés a helyszínen, a Mészá-
ros Lázár utcai ház tetején, a napele-
mek között folytatódott. - szepesi -

FO
 T

Ó
: A

 S
Z

ER
Z

Ő
 F

EL
V

ÉT
EL

E

2013. október 13. 7MOZAIK

Ingyen áram érkezik a tetőről
Napelemek mûködése fedezi a szekszárdi toronyház villanyköltségét

Terepszemle a Mészáros Lázár utcai toronyház tetején

A fonnyadt alma
is kisimult

Szeptember utolsó péntekén tartották
a Kutatók éjszakája elnevezésû prog-
ramsorozatot, amelynek keretében a
Garay János Gimnázium is megnyitot-
ta a nagyközönség előtt új, impozáns
laborját. Az érdeklődőknek diákok is
mutattak be érdekes kísérleteket.

Morvai Rudolf és Wessel Ármin kü-
lönféle vákuumjelenségekkel szóra-
koztatta a megjelenteket. Egy gyors el-
méleti összefoglaló után következtek a
mérések és a kísérletek. Léggömböt
növesztette, majd a fonnyadt paprikal
és alma ráncait simították ki, ahogy el-
szívtuk körülöttük a levegőt. Bebizo-
nyították,hogy vákuumban nem ter-
jed a hang: a légüres térben az elktro-
mos csegő nem tudott mit rezegtetni,
így nem keletkezhetett hanghullám.

Weber Ádám osztálytársával az ej-
tőgép rejtelmeibe vezette be a főleg
általános iskolásokból álló közönségét.
Az eszközt a nehézségi gyorsulás mé-
résére alkalmazzák. Béda Ármin és
Dombai Tamás a KöMal matematikai
lap által meghirdetett fizika mérési fel-
adatok levelezős versenyén már szere-
pelt feladatok közül mutattak be pá-
rat, például hogy mekkora lehet a süly-
lyedési sebessége egy lefelé eső lufi-
nak? A fiúk rengeteg mérést végeztek,
s ehhez ideális terep volt a gimnázium
új laborja.
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Megújult az Alisca Terra irodája
A fedett uszoda épületében várják az ügyfeleket

Az Alisca Terra Kft. régi-új helyen,
az uszoda épületében kibővített és
felújított ügyfélszolgálati irodájá-
ban várja ügyfeleit.

A vasútállomás, a helyi- és távolsági
buszpályaudvar közelsége, a jó parko-
lási lehetőségek miatt egyre többen ke-
resték fel a Toldi utcai irodát, ahol kul-
turált körülmények között intézhették
a hulladékszállítással kapcsolatos ügye-
iket a szekszárdi és a környéken élő la-

kosok. Ezért döntött úgy a vállalat,
hogy fejleszti és kibővíti belvárosi
ügyfélszolgálatát, s ezzel párhuzamo-
san megszünteti hasonló jellegû tevé-
kenységét a cég Epreskert utcai telep-
helyén.

Cím: 7100 Szekszárd, Toldi u. 6.
Telefon: 74/528-858, fax: 74/510-218,
e-mail: ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu.

Nyitva, hétfő: 8.00-15.00, kedd: 9.30-
17.00, szerda: 8.00-15.00, csütörtök:
12.30-20.00, péntek: 8.00-12.00.

Egyre többen szelektálják a hulladékot Szekszárdon
Az Alisca Terra Kft 2013. augusztus 12-
én indította el Szekszárdon a házhoz
menő szelektív gyûjtés társasházi min-
taprogramját. Ennek keretében a bel-
városban 30 tömbházban vannak sár-
ga és kék színû edények. Elsőként a Jó-
kai utcában lévő hat társasházba ke-
rültek ki a szelektív kukák, majd lépés-
ről-lépésre a Mikes, Arany J. Wesselényi
, Csokonai, Perczel és Wosinsky utcák
lépcsőházaiba is szállított gyûjtőedé-
nyeket az önkormányzat közmûcége.

A szelektív edényeket a lakosság ha-
mar elfogadta és használatba vette. A
kisebb épületekben az edényeket he-
tente egyszer ürítik, míg a tízemeletes
társasházakban hetente háromszor –
hétfőn, szerdán és pénteken szállítja el
az Alisca Terra a papír és mûanyag hul-
ladékokat. Az edények oldalán részle-
tes tájékoztatót olvashatnak a lakosok,
hogy a speciális edényekbe milyen tí-
pusú hulladékot lehet beledobni és azt

is, hogy azokat tisztán, lapítva kell el-
helyezni, hogy minél több férjen belő-
lük a gyûjtőedényekbe. 

Az Alisca Terra Kft. tovább bővítet-
te szolgáltatását és szeptember 16-tól
Szekszárd teljes területén bevezette a
hulladékok házhoz menő, zsákos sze-
lektív gyûjtését. Ezzel lehetővé vált,
hogy hétfőn, a kommunális hulladékok
szállításának napján reggel nyolc óráig

bárki a szemétgyûjtő edénye mellé ki-
rakhatja szelektálva az újrahasznosít-
ható papír, mûanyag, fém és zöld hul-
ladékát.

A fenti programoknak köszönhető-
en jelentősen nőtt a szelektív hulladé-
kok gyûjtésének mennyisége, és csök-
kent a lerakóra vitt kommunális hulla-
dékok mértéke. Ezeknek köszönhető-
en augusztusban 980 kg papír és 110

kg mûanyag hulladék gyûlt össze, míg
szeptemberben 2360 kg papír és 840
kg mûanyag kerülhetett újrahasznosí-
tó üzemekbe. 

„Zsákoljunk minél többen!”

Az Alisca Terra Kft. új akcióját több
szekszárdi civilszervezet is jó kezde-
ményezésnek tartja. Az Összefogás
Szekszárdért Egyesület (ÖSZE) elnök-
sége lapunkhoz eljuttatott levelében
úgy fogalmaz: kérik az egyesület tagja-
it, a város minden lakóját, hogy aktív
közremûködésükkel segítse elő az ak-
ció sikerét. „Ez a kezdeményezés, akkor
lenne igazán eredményes, hasznos, ha
egy-két év múlva a város lakóinak dön-
tő többsége szinte természetesnek tar-
taná a szelektív hulladékgyûjtés ilyen
gyakorlatát. Közös akarattal, összefo-
gással tegyünk meg mindent annak ér-
dekében, hogy a fenti cél megvalósul -
jon.” - áll az ÖSZE levelében.
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A Babits Mihály Kulturális Központ
Agóra Színháztermében ünnepelte
fennállásának 35. évfordulóját a
„Mondschein” Szekszárdi Német
Nemzetiségi Kórus Egyesület.

A telt házas rendezvényen jelen voltak
Szekszárd város és a német nemzetisé-
gi önkormányzat vezetői, a németor-
szági testvérváros kórusainak képvise-
lői.  A jubileumi mûsort a helyi német
óvoda és iskolák, valamint Tolna, Ka-
kasd és Zomba kórusai tették teljessé.
A svábság jelképes virágaival díszített
színpadon az ünnepeltek szülőfalujuk
eredeti ruháiba öltözve, a közönséggel
együtt énekelték el a magyar és a ma-
gyarországi németek himnuszát.

Elsőként Horváth István, Szekszárd
polgármestere - a közönségnek megle-
petést, a kórustagoknak nagy örömet
szerezve - németül köszöntötte a 35 éves
kórust. „Szeretettel köszöntöm Önöket
ezen a szép őszi délutánon, a megújult
kulturális központban. Egy város erejét
az mutatja meg, mennyire tiszteli az itt
élő nemzetiségeket, azok kultúráját.
Önök szinte minden városi ünnepségen
színesítik, és teszik tartalmassá Szek-
szárd kulturális életét, s ezt szeretném
Önöknek megköszönni. Kívánom, hogy
továbbra is ilyen lelkesedéssel ápolják
hagyományaikat, s adják át nemzedékről
nemzedékre kulturális értékeiket.”

Dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke beszédében hangsúlyozta: „Mis-
szió az, amit Önök végeznek, s ezért kö-
szönet jár.” Az elnök németül elhangzó
beszédében visszatekintést adott a kó-
rus múltjára: „Az 1950-60-as években a
svábok családi házaknál és tanyáknál
gyûltek össze, és tartották meg zenés-
táncos estjeiket, a svábbálokat.
Később ezeket már hivatalo-
san is megtarthatták a „sváb-
bál rendezőség” irányításával.
Az így összehozott emberek-
ből alakult meg a Szekszárdi
Németek Baráti Köre, amely
aztán Klézli János vezetésével
1978-ban létrehozta a kórust.

A köszöntők után az ünne-
pelt kórus három dalt énekelt,
elsőként a „Du schönes Un-
garland”,  azaz „Te szép Ma-
gyarország” címût. Az énekek

folyamát díjátadás szakította meg: Hor-
váth István polgármestertől a „Szek-
szárd városért a mûvészet erejével” el-
ismerést vehetett át Moizes Gyuláné kó-
rusalapító, vezetőségi tag, akinek je-
lentős érdemei voltak és vannak a kórus
fejlődésében, sikereiben, valamint Taba
József, aki 20 éve tagja a kórusnak - éve-
kig annak titkára volt -, és szólóéneklé-
sével teszi színvonalassá a Mondschein
fellépéseit.

A jubileumi ünnepségen fellépő cso-
portok váltották egymást a színpadon.
Elsőként a minden nézőt tapsra és mo-
solyra késztetető Wunderland Óvoda
„Regenbogen” gyermektánccsoportja
Häfner Adél vezetésével. Őket a Kakas-
di Német Nemzetiségi Kórus (karnagy:
Szily Lajos), a Tolnai Német Nemzetisé-
gi Baráti Kör Kórusa (Hoós Ernő veze-
tésével), a Babits Mihály Általános Isko-
la Német Nemzetiségi Kamara Kórusa
(karnagy: Naszladi Judit), a zombai Son-
nenblume Chor (karnagy: Szily Lajos),

majd a Dienes Valéria Általános Iskola és
Grundschule Német Nemzetiségi Kó-
rusa (karnagy: Häuszer Beáta) követte.

Szekszárd német testvérvárosa, Bie-
tigheim-Bissingen legnevesebb kóru-
sa, a „Chorvereinigung Bietigheim” ve-
zetőjének, Walter Schietingernek „Tisz-
teletbeli tag” oklevelet adományozott a
„Mondschein”. A díjazott távollétében
az oklevelet Renate Grimm elnökhe-
lyettes vette át, aki üdvözölte a jubiláló
kórust, átadta ajándékaikat, és remé-
nyét fejezte ki, hogy a két kórus barát-
sága megbonthatatlan. Mikola Péter-
nétől, az egyesület elnökétől „Örökös
tag” oklevelet vehetett át Jéhn Mihály-
né kórusalapító, aki sok eredeti dal szö-
vegével és dallamával ajándékozta meg
a kórust, és a sváb népviselet autenti-
kus viselésére is megtanította a fiata-
labb tagokat. Grósz Józsefné meghatá-
rozó személyiség a kórusban, építő jel-
legû véleményét a tagság örömmel fo-
gadja ma is. „Alapító tagként 35 éve

énekel” oklevelet vehetett át Moizes
Gyuláné.

A 35. éves „Mondschein” kórust a né-
met „Frankenthaler Chor” kamara-
együttes egy erre az alkalomra írt dallal
köszöntötte, a Dienes iskola nemzetisé-
gi kórusa pedig egy gyönyörû hangzású,
modern dallal ajándékozta meg a
„Mondscheint.” Szeretetteljes szavakkal
mondott köszöntőt a Madrigálkórus, a
Gagliarda és a Gárdonyi kórus képvise-
lője. Előremutató, szívhez szóló köszön-
tőt mondott Pócs Margit Szekszárd város
önkormányzatának Humán Bizottsága
nevében, de köszöntötte a kórust a Pécs-
váradi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, Baumann Mihály is.

A kórus meghívta korábbi karnagya-
it is, egymásnak igazi örömet és megle-
petést szerezve. A régi karnagyok
ugyanis kórust alakítva adták át az alka-
lomhoz illő ajándékukat: egy Brahms
dalt. A régi karnagyok – Kocsis Imre An-
tal, a kórust 10 éven át irányító Eicher-
Müller Katalin, Müller János, Haász Já-
nosné, Sudár Boglárka, Mikola Péter, Hä-
uszer Beáta, s az immár egy évtizede a
Mondschein szakmai munkájáért felelő
Molnár Márta - ezután az általuk válasz-
tott dalt vezényelték az ünneplő kórus-
nak. A felsorolásából nem maradhat ki
három muzsikus neve, akik nagyon so-
kat tesznek a dalok szép hangzásáért.
Keller Antal harmonikásé, aki az idei
Megyenapon „Tolna Megye Németsé-
gért” nívódíjat vehetett át, Dobó Péteré,
aki fiatal kora ellenére nagy odaadással
játszik nagypapája „gombos” harmoni-
káján, s végül a zenei anyagot gondozó
Mikola Péteré. Az ünnepeltek a „Dona-
uschwaben werden wir genannt” („Du-
na-menti svábok vagyunk mi…”) címû
dallal búcsúztak a velük éneklő közön-
ségtől. Sas Erzsébet

Az est létrejöttét Szekszárd MJV Ön-
kormányzata Közgyûlésének Humán
Bizottsága, a Szekszárdi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat, a Szekszárdi Né-
met Nemzetiségi Egyesület, a „Svábbál
rendezőség”, az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő, a Nemzeti Együttmûkö-
dési Alap, a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, a Mikola Stúdió Kft., a JAKO Fémá-
rugyár Kft., a Schubert Grafikai Stúdió
Bt. és a Szekszárdi Nyomda Kft. segítette,
lapunk, a Szekszárdi Vasárnap média-
támogatóként állt a rendezvény mögött.

2013. október 13. 9KÓRUS-ÜNNEP

Du schönes Ungarnland…” („Te szép Magyarország”)
Jubileumi mûsort adott a 35 éves szekszárdi „Mondschein” német nemzetiségi kórus

Moizes Gyuláné kórusalapító a „Szekszárd városért a mûvészet erejé-

vel” elismerést vehette át Horváth István polgármestertől
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A meg fej té st október 21-ig vár juk címünkre: 7100 Szek szárd, Bé la ki rály tér 8. Szeptember 29-i rejt vé nyünk meg fej té se:
Ráday Gedeon: Ladány. A Babits Kiadó köny vajándékát Bachmann Antalné (Bonyhád, Bartók u. 7.) nyerte. Gratulálunk!

A legaranyosabb korszakok egyike az
gyermekeink életében, amikor minden
adódó alkalommal előkeresik, és a saját
lábukra húzzák a szüleik cipőjét. Áhí-
tattal vegyes kíváncsisággal veszik fel a
lábbelit, amiben a „nagyok” járnak. Ha
sikerült lecsapniuk a kiszemelt prédá-
ra, suta járásukra büszkén, ragyogó te-
kintettel fürkészik, mit szólunk hozzá.
Egész magatartásukkal visszajelzést
provokálnak: vajon mit mondunk arra,
ahogyan megpróbálják a nyomunkba
lépve új élettel megtölteni a megtalált
kereteket. 

Mosolyt csalhat az arcunkra, mert ked-
ves ez a büszkeséggel párosuló, ügyet-
lenkedő igyekezet. Fontos, hogy vissza-
jelezzünk arra a kérdésre, amit a gyer-
mek egész lényével pajkosan megjelenít.
Az egész bájos feszültség ugyanis csak
addig tartható fenn, amíg adott a cipő, az

élettel megtölthető keret, és emellett
mindkét részről megvan az egymásra
hangolt nyitottság a párbeszédre. 

A legtöbb esetben már jóval azelőtt
erejét veszíti a játékos tûz, hogy a cipő,
az új élettel megtölthető keret, kinőtté
válna. Gyakran abba hal bele a kíváncsi-
ság, hogy féltjük a gyereket, vagy féltjük
a cipőt – az esetek döntő többségében
alaptalanul. A félelmek vagy előítéletek
nyomán elhal a párbeszéd, és ott marad
a megüresedett cipő, amit már csak mi
töltünk meg valamelyest élettel. Végül
pedig fájlaljuk, hogy gyermekeinktől
anélkül maradunk le, hogy utolértek vol-
na. Utólag már nagyon nehéz kíváncsi-
ságot ébreszteni a régi cipő iránt.

Hasonló a helyzet az egyházzal is.
Adottak a gazdag keretek, amiket nem

tudunk teljesen megtölteni élettel.
Adott a „cipő”, ami még nekünk is túl
nagy. Vár és hívogat, hogy megtöltsük
életünkkel, hogy kíváncsian gazda-
godhassunk Istentapasztalatban. Gyer-
mekeink részéről fel is bukkan a kí-
váncsiság, ami - mihelyt lehetősége van
- megkérdezi: „mit jelent ez a szertar-
tás”? De vajon adott-e a válaszkészség
a mi oldalunkon? Van-e egyáltalán kí-
váncsiság bennünk – vagy hasonlóan
vagyunk az egyházzal, mint fiataljaink
velünk: el-, vagy lehagyjuk anélkül,
hogy utolértük volna?

Merjük-e megtölteni az előkészített
gazdag kereteket új élettel, Istennel és
egymással folytatott párbeszéddel, pezs-
dítő kíváncsisággal? Októberben a re-
formáció emlékünnepe is segít szem-

besülnünk ezzel a kérdéssel, és arra bíz-
tat, hogy érdemes újra és újra felfedez-
ni Isten felénk közvetített örömüzene-
tének, szabadításának tág terét. Szabad
együtt indulni Isten felé gyermekeink-
kel, és együtt tanulni járni! Szabad ki-
használni a kereteket és nem elkese-
redni a botladozás miatt, hanem lép-
kedni új lendülettel, kíváncsisággal, jó-
kedvvel. Ha ez sikerül – és Urunk kész
segíteni abban, hogy lépésről-lépésre
megtaláljuk az Általa előkészített, élet-
gazdagító tartalmakat –, akkor az Isten
dolgait illetően is eleven párbeszédben
tudunk maradni gyermekeinkkel, és
nem lesz ijesztő, hanem bíztatássá válik
az ige: „És ha majd megkérdezik tőletek
fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás,
akkor feleljetek…” (2Móz 12,26).

Kaszó Gyula
református lelkipásztor

Evan gé li um

Ha majd megkérdezik a fiaitok...

Egészség nap
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör értesíti tagjait és minden ér-
deklődőt, hogy október 18-án, pénte-
ken 8-tól 15 óráig rendezi meg hagyo-
mányos Egészségügyi napját, melynek
keretében ingyenes BMI-testtömegin-
dex számítást, vérnyomás-, pulzus-, il-
letve vércukorszint-mérést, masszíro-
zást és látásvizsgálatot, valamint Alz-
heimer-kór szûrést tartanak, ezen felül
ÍRISZ-diagnosztikán, csontsûrûség-
vizsgálaton, elektro-akupunktúrás ál-
lapotfelmérésen, neurológiai szûrő-
vizsgálaton, alvászavar felmérésen,
depresszió-szûrésen is részt vehetnek
a Szent István Házba (Rákóczi u. 69.)
ellátogatók. Lehetőség lesz ortopéd
gyógycipő készíttetésére. A szervezők
kérik, hogy a szûréseken résztvevők a
TAJ kártyájukat hozzák magukkal!

Újvárosi vásár
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör a korábbi nagy sikerre való
tekintettel október 18-án, pénteken 8
óra és 15 óra között újra kedvezmé-
nyes vásárt tart a Szent István Házban. 

A vásáron kapható lesz: alma, méz,
törött fûszerpaprika és fokhagyma. To-
vábbi információ, illetve előjegyzés:
Horváth Jánosné, Edit (telefon: 74/313-
175, vagy 20/52-46-820, e-mail: hor-
vathne.edit@citromail.hu).
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Őszi lomtalanítás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a 2013. évi őszi lomtalanítást Szekszárd
városában október 14. és 18. között
végzi az Alisca Terra Kft. Az egészségügyi
miniszter rendelete szerint a nagydara-
bos hulladékot a közterületre kirakni
csak az elszállítás napján lehet. Kérünk
mindenkit, aki igénybe kívánja venni az
ingyenes szolgáltatást, hogy a lomtalaní-
tási programban megjelölt lakóhely sze-
rinti szállítás napján reggel 6 óráig he-
lyezze ki hulladéktároló edénye mellé az
elszállítandó hulladékot. A szállítás nap-
ján késve kihelyezett hulladékot a köz-
szolgáltató nem szállítja el! Az akció során
gumiabroncsot, építési törmeléket, ve-
szélyes hulladékot, elektronikai hulladé-
kot, üzemszerû tevékenységből eredő
ipari hulladékot, egyéb ömlesztve kihe-
lyezett hulladékot az Alisca Terra Kft.
nem szállít el. 

Figyelem! A hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 43. § (2) bekezdé-
se szerint a lomtalanítás során közterü-
letre helyezett hulladék a közszolgál-
tató tulajdonát képezi. Aki ezekből el-
tulajdonít, az lopást követ el. Ha a jogta-
lan eltulajdonítás miatt az Alisca Terra
Kft-t ért kár meghaladja az 50 ezer fo-
rintot és a lopást üzletszerûen – vagyis
rendszeres haszonszerzésre törekedve –
követik el, az elkövető akár 2 évig terje-
dő szabadságvesztéssel is büntethető. A
kisebb értékre - 50 és 500 ezer forint kö-
zött - elkövetett lopás szintén vétségnek
számít, az 50 ezer forint alatti értéknél
pedig szabálysértésnek. A szabálysértési
törvény alapján a tulajdon elleni szabály-
sértés akár 60 napos elzárással is bün-
tethető. A kiszabható pénzbírság legala-
csonyabb összege 5 ezer, legmagasabb
összege pedig 300 ezer forint. 

A lomtalanítással kapcsolatban to-
vábbi információ kapható az Alisca
Terra Kft. ügyfélszolgálatán (74/528-
850).

Pszichológia
mindenkinek

Mozgás - kommunikáció - tánc. A moz-
gásterápia lehetőségei. dr. Wágner Fe-
renc pszichológus, mozgás- , és tánc-
terapeuta előadása Szekszárdon, a Ze-
neiskola nagytermében, október 16-
án 17 órakor. Az előadás ingyenes, a
hallgatóságot egy kis büfével várja szer-
vező  Kristály Lélekvédő Egyesület.

Újra Békemenet
A Civil Összefogás Fórum október 23-
ára Békemenetet szervez a fővárosba.
A szervezők összefogva a közerkölcs
tisztelőivel, a rezsicsökkentést támo-
gatókkal visszautasítják a balliberáli-
sok barbár, erőszakos kampányát, és
csendben vonulva emlékeznek a hős
szabadságharcosokra. A békemenetre
Szekszárdról is indul különbusz.
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Tovább bonyolódott a helyzet a női
kosárlabdában, ami kihat az idei
bajnokságra, s annak furcsa, kö-
rülményes, késleltetett indulására.

A Győr csapatának szeptemberi tragé-
diája, a lábadozó sérültek garmadája
miatt a tavalyi ezüstérmes nem tudott
elindulni a már zajló magyar-szlovák
bajnokságban. A győriek helyére a
Cegléd jelentkezett be, a Rába-partiak
pedig az ő helyükre lépnek majd be
novemberben, a magyar bajnokság iga-
zi kezdetére. Mit csinál addig a Szek-
szárd, a ZTE, az MTK és a Vasas? Az egy-
más elleni, tétnélküli meccsekkel való-
jában rátesznek még egy hónapot a fel-
készülésre, s bevárják a Győrt.  Akkor
veszi kezdetét igazándiból az NB I A-
csoportjának alapszakasza. Tragikomi-
kus helyzetkép, de sajnos idáig jutott a
női szakág: elfogytak a csapatok a hát-
országban, a B-csoport gárdái képtele-
nek megfelelni az élvonal pénzügyi és
szakmai követelményeknek.

Az Atomerőmû-KSC Szekszárdot,
mint a hazai élvonal immáron több év-
tizede stabil középcsapatát nem külö-
nösebben zavarja, hogy mintegy más-
fél hónapig „csak” tét nélküli meccse-
ket játszik majd. Több új játékos érke-
zett, lényegében megint egy új csapat
formálódik, aminek összecsiszolásá-
hoz idő kell. A klub immáron gyûjtő-
helye a megszûnt, vagy az A-csoport-
ból kiesett csapatok jobb sorsra érde-
mes fiatal tehetségeinek. Közben per-
sze azzal is okkal büszkélkedhet, hogy
immáron hat saját nevelésû játékosa -
Tamis, Hajdú, Studer Zs., Studer Á, Si-
mon, Árvay - van a 12-es keretben, akik
közül többen is versenyben vannak a
csapatba kerülésért, a minél több já-
tékpercért.

A tavalyi év után visszatérő Scsekics,
az újonnan igazolt szintén szerb Dusa-
nics, és a tengerentúlról a közelmúlt-
ban érkezett Singleton személyében
továbbra is három légiósa van a csa-
patnak. Az átlagéletkor 23 év alatti, a
„korelnök” a két éve Bajáról érkező
Szepsi Gina, a maga 28 esztendejével. 

A papírforma alapján a szekszárdi
csapatnak versenyben kell lennie a do-
bogóért a novemberben kezdődő éles,
addigra már újra ötcsapatos bajnokság
alapszakaszában, amely februárig tart.
Nem lesz könnyû, mert a hajdani BSE-
ből lett – és tovább erősített - MTK, va-
lamint a Zalaegerszegi TE kerete több
rutinos, a meccsek eldöntésére alkal-
mas kosarast vonultat fel, mint a szek-
szárdi. A Győrnek novemberre már
biztosan erős kerete lesz, hiszen ezüs-
térmesként az Euroliga szereplést is
bevállalják.

– Szeretnénk odaérni a dobogóra az
alapszakasz végén, de ennél is fonto-
sabb, hogy folytatódjon az a csapat-
építés, ami Magyar Gergő érkezésével
2011 őszén elkezdődött. Lássuk, hogy

önmagukhoz képest előrelépnek a sa-
játnevelésû és más klubokból érkezett,
a pályafutásuk elején járó játékosok –
mondta Herr Péter. A KSC ügyvezető-
je hozzátette: ha így lesz, akkor ebből
a csapat is profitál előbb-utóbb. Cél,
hogy versenybe tudjanak lenni az ötö-
dik, hatodik helyért, de ezt már az idei
évben elvárni most erőn felülinek tû-
nik. Éppen ezért kell odatennie magát
már most mindenkinek, hogy ez a terv
a lehető leggyorsabban megvalósuljon.

– Stabilnak tûnik a támogatói hát-
tér, s az utánpótlásra-képzésre – kö-
szönhetően a társasági adóból befolyt
összegnek – a korábbiaknál többet
tudnak fordítani. Megeshet, hogy a ver-
senyképesség okán áldoznak majd egy
drágább játékosra is?

– Ezt akár már most megtehetnénk,
de elvből nem tesszük. Mi elsősorban
a fiatal magyar játékosokra építünk, s
olyan külföldiekre, akik elfogadják a
mi szerény, de mindig időben kifize-
tésre kerülő ajánlatunkat, s ők is itt ná-
lunk akarnak fejlődni, továbblépni.
Nem árt tudni: nálunk a három külföl-

di javadalmazása együttesen sem éri el
a hazai elit csapatokban szereplő egyet-
len, nem kiemelkedő tudású légiós fi-
zetését. A jelenlegi keret játékosainak
szeretnénk majd a mostaninál többet
fizetni - ha a teljesítményükkel erre rá
is szolgálnak -, és ezzel próbálnánk
megtartani őket. Persze nem kizárt,
hogy a későbbiek során – ha például a
magas posztokon esetleg kiesik a há-
rom hadra fogható játékosunk közül
valaki –, egy játékost a rájátszásra még
igazolunk...

A 32 éves Magyar Gergely vezető-
edzőben - a magyar élvonal legfiatalabb
trénerében - nagyon munkál a bizo-
nyítási vágy. Saját téglából építkezve,
több ezer dolláros/eurós zsoldosok nél-
kül is bizonyítani szeretne a szakmá-
nak, önmagának, és nem utolsó sorban
a szekszárdiaknak, ahol lehetőséget ka-
pott.

– Ahogyan korábban nyilatkoztam,
szeretnénk átállni egy gyorsabb, ame-
rikai stílusú kosárlabdára, olyanra, amit
a keret tagjainak is el kell sajátítani. Na-
gyon hiszek benne, hogy koruknál és
tehetségüknél fogva erre alkalmasak
is játékosaink! Ami az eredményessé-
get illeti, nagyon remélem, hogy az
MTK-val és Zalaegerszeggel nívós, kö-
zönségcsalogató meccseket játszunk
majd. Úgy gondolom, hogy a hazai üt-
közeteket meg is nyerhetjük, s majd
meglátjuk, ez mire lesz elég. Egyáltalán
nem kizárt, hogy egy-két meglepetés
győzelemre is képesek lehetünk a baj-
nokságban, és kupában is a kiemelt
csapatok valamelyike ellen a későbbi-
ek során.

A vasárnapi bajnoki nyitányon az
Atomerőmû-KSC Szekszárd a mezőny
leggyengébb csapatának tartott Vasast
látja vendégül 18 órától. B. Gy.

KSC Szekszárd: reális cél a dobogó az alapszakaszban
Ilyen még nem volt: tétnélküli meccsekkel indul a női kosárlabda NB I

Magyar Gergely edző csapata a Vasas ellen kezdi az idényt

KIADÓ IRODÁK
A városi sportcsarnokban

november 1-től kiadó egy 11
nm-es és egy 20 nm-es iroda.

Jó megközelíthetőség,
ingyenes parkolás,

takarítás.
Érdeklődni lehet munka -

időben a 20/385-2223-as
telefonszámon.
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Városi bajnokság
Szekszárd város Kosárlabda Szervező
Bizottsága ez évben is meghirdeti a vá-
rosi kosárlabda bajnokságot. Nevezni
személyesen vagy e-mail-ben lehet ok-
tóber 25-ig. Cím: Szekszárdi Sport-
központ NKft., 7100 Szekszárd, Kese-
lyûsi u. 3. Telefon: 74/ 315-733, e-mail:
titkarsag@sportcsarnokszekszard.hu.
Info: www.sportcsarnokszekszard.hu.
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JÁTÉKOS TUDOMÁNY-A FIZIKA
CSODÁJA - ELMÉS JÁTÉKOK IN-
TERAKTÍV KIÁLLÍTÁSA

2013. október 14-19. Babits Mihály
Kulturális Központ, Bakta terem

•érdekes jelenségeket bemutató
eszközök

•csalafinta képek galériája
•otthon elkészíthető kísérletek
•ördöglakatok, logikai játékok
Iskolás csoportoknak előzetes beje-

lentkezés alapján
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8,00-18.00
szombaton: 8.00-13.00
Belépődíj: 400 Ft/fő

CLASSIC CLUB SINGERS KON-
CERT - VERDIN’ THE MOOD...

2013. október 14-én, hétfőn 19.00
óra, Agóra színházterem

Verdin’ the mood…. A Verdi év kü-
lönleges eseménye Szekszárdon!

László Boldizsár a Cotton Club Sin-
gers alapítója operaénekes mûvésztár-
saival közösen a 2013-as Verdi-évre lét-
rehozta vadonatúj koncertmûsorát. A
zenei anyag eddig nem hallott formá-
ban, szving-jazz hangszerelésekben
mutatja be Verdi leghíresebb operaá-
riáit, duettjeit, quartettjeit.

Ezen dalok, áriák a hét főből álló Ke-
resztapák zenekar kíséretében szólal-
nak meg jazz-szving-latin-lounge stí-
lusban. A mûsorban elhangzó átiratok
eredeti hangnemekben, sok humorral,

és a szving lendületével egy sodró han-
gulatú estét garantálnak.

Szólisták: Mester Viktória (mezzo-

szoprán), Nánási Helga (szoprán),
László Boldizsár (tenor), Geiger Lajos
(bariton)

A zenekar java részét a Fábry Show
ismert zenészei alkotják. Az est zenei
vezetője a Showder Band kíváló szólis-
tája, Kuzbelt Péter.

Belépőjegy: 2800 Ft

SZÜRETI OPERETT GÁLA
2013. október 18., péntek 19 óra,

Agóra színházterem
Magyarország leglátványosabb ope-

rett showja.
A HungarOperett bemutatja:Ferge-

teges Szüreti Operett Gála az operett
csillagaival: Bangó Margit és a Hunga-
rOperett sztárjai

Jegyár: 2.900 és 3.900 Ft.

BALOGH ÁDÁM zongoraestje
2013. október 21-én, hétfőn 19:00

órakor a Mûvészetek Házában
A milánói "Piano Talents 2013” nem-

zetközi verseny fődíjasának zongora-
estje Liszt Ferenc születésnapjának elő-
estéjén

Jegyár: 1500 F, nyugdíjasoknak és di-
ákoknak 800 Ft

Az előadásokra jegyek kaphatók a
Babits Mihály Kulturális Központ jegy-
irodájában és a ticketportal.hu-n.

Kovács Ferenc festőmûvész ki-
állítása a Mûvészetek Házában

A kiállítás kurátora: Baky Péter
A tárlat megtekinthető október 31-

ig, hétfő kivételével naponta 10.00-től
18.00 óráig.

14 2013. október 13.AJÁNLÓ

Október 10-16.
17 óra: DON JON - színes szinkron+fel-
iratos amerikai vígjáték (12)

19 óra (hétfőn 15 órakor is): GRA-
VITÁCIÓ (GRA VITY) - színes feliratos
angol-amerikai sci-fi (12)

Október 17-23.
17 óra: CSALÁDI ÜZELMEK (WE’RE

THE MILLERS) - színes szinkronizált
amerikai vígjáték (16)

19 óra: METALLICA THROUGH THE
NEVER - színes feliratos amerikai ze-
nés film (12). 3D

Október 24-30.
17 óra (péntek, szombat 15-kor is):
GLADIÁTOROK GYÖNGYE - színes

szinkronizált olasz animáci-
ós film (6). 3D

Október 24-30.
19 óra (hétfőn 15 órakor is):
IDŐRŐL IDŐRE (ABOUT TI-
ME) - színes szinkronizált an-
gol vígjáték (12)

Jegyek: 1000 Ft (2D), 1200
Ft (3D). Vasárnap szünnap!

Az Agóra Mozi októberi műsora

A Babits Mihály Kulturális Központ programjai

A Pannonia Allstars Ska Orchestra röviden: PASO  kihagyhatatlan szereplője az
itthoni nyári fesztiváloknak, de a jamaicai eredetû ska zenét magyar motívu-
mokkal fûszerező csapat energikus élő koncertjei már 17 ország közönségét hó-
dították meg.  Nem véletlen, hogy a Pannonia Allstars Ska Orchestrát a ska zene
magyarországi nagyköveteiként emlegetik külföldön.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. OKTÓBERI FOGADÓÓRÁI

HOR VÁTH IST VÁN pol gár mes ter
Október 17. (csütörtök), 16-18 óráig
Pol gár mes te ri Hi va tal, I. em., pol gár -
mes te ri tár gya ló

DR. GÖT TLINGER ISTVÁN
al jegy ző, min den szer dán 10-12 órá ig.
Pol gár mes te ri Hiv., I. em. 40. sz. iro da

DR. HAAG ÉVA al pol gár mes ter
II. sz. vá lasz tó ke rü let
Október 17. (csütörtök), 16-17 órá ig
Garay J. Ált. Is ko la és AMI (Zrí nyi u.)

ÁCS RE ZSŐ al pol gár mes ter
A hó nap har ma dik hét fő jén 14-15 órá ig.
Pol gár mes te ri Hiv., I. em. 36. sz. iro da. 
III. sz. vá lasz tó ke rü let
Október 3-án tartotta.
I. Bé la Gim ná zi um és In for ma ti kai Szak-
 kö zép is ko la, Ka dar ka u. 25-27.

DR. HOR VÁTH KÁL MÁN kép vi se lő
I. sz. vá lasz tó ke rü let
A képviselő úr fogadóórája elmarad, de
a 20/463-5795-ös telefonon elérhető.

DR. TÓTH GYU LA kép vi se lő
IV. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap har ma dik hét fő jén 16-17ig.
Ba bits Mi hály Ál ta lá nos Is ko la.

KŐVÁ RI LÁSZ LÓ kép vi se lő
V. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap má so dik hét fő jén, 18-19 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fsz. 4.

CSIL LAGNÉ SZÁN THÓ PO LI XÉ NA
kép vi se lő, VI. sz. vá lasz tó ke rü let
A hó nap má so dik kedd jén 16-17 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

LEM LE BÉLÁNÉ kép vi se lő
VII. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap el ső szer dá ján, 17-18 órá ig
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

MÁ TÉ PÉ TER kép vi se lő
VI II. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap má so dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

DR. HAD HÁZY ÁKOS kép vi se lő
IX. sz. vá lasz tó ke rü let.

Ba ka Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
Bejelentkezés a 30/551-4653-es számon.

FA JSZI LA JOS kép vi se lő
X. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap har ma dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Sző lő he gyi Óvo da, könyv tár épü let

HAL MAI GÁBORNÉ kép vi se lő
A hó nap el ső és har ma dik csü tör tök jén.
16.30-18.00 órá ig.
Szek szárd, Mi kes u. 24.
Be je lent ke zés: 74/510-663 te le fo non. 

ILOS FAI GÁ BOR kép vi se lő.
A hó nap má so dik szer dá ján 17-18 órá ig,
Mi kes u. 24.

DR. TÓTH CSA BA AT TI LA
kép vi se lő
A hó nap har ma dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

ZA JÁK RI TA kép vi se lő
A hó nap utol só hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

Civil fórum
A Tolna Megyei Civil Információs
Centrum és a Szekszárdi Városfejlesz-
tési Kft. civil fórumot szervez, melyre
ezúton tisztelettel meghívjuk. A fóru-
mon a Városfejlesztési Kft. munkatár-
sai ismertetik a Kft. által kiírt pályáza-
tokat, látják el hasznos információval
a leendő pályázókat.

Időpont: október 16., 15.00 óra
Helyszín: Tolna Megyei Civil In-

formációs Centrum konferenciater-
me, Szekszárd, Béla király tér 6.

Program:
15.00: Köszöntőt mond Horváth Ist-

ván, Szekszárd polgármester
15.15: Projektismertetőt tart Moso-

nyi Eszter, a Szekszárdi Városfejleszté-
si Kft. pályázatkezelője

16.00: Új pályázati lehetőségekről és
az eddigi kiírások tapasztalatairól is-
mertetőt és konzultációt tart Mosonyi
Eszter pályázatkezelő.

A civil szervezetek képviselőinek
megjelenésére feltétlenül számítanak!

Programajánló
„SÉTA A MELLRÁK MEGELŐZÉSÉÉRT!”
A Nők Szekszárdért Közhasznú Egye-
sület a Garay tértől a vasútállomásig
tartó sétára hívja a civil szervezetek
tagjait és a város lakóit, hogy együtt
irányítsák a figyelmet a mellrák meg-
előzésére. A séta időpontja: október
17. (csütörtök), 15.30 óra.

ÚJBOROK KEZELÉSE. A Dicenty De-
zső Kertbarát Kör minden érdeklődőt
szeretettel vár október 14-én (hétfő)
17.00 órakor, a Babits Mihály Kulturá-
lis Központban sorra kerülő rendez-
vényére, amelyen „Az újborok kezelé-
se és javítása – mesterfogások a mo-
dern borászatban” címmel tart elő-
adást Rutka Zoltán az Inter-Ker Wein
szakértője.

DINNYÉS JÓZSEF DALAI. Az Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtárban október 17-én
14 órakor Dinnyés József daltulajdo-
nos mutatja be „Dalaim 45 éve” címû
DVD-jét. A szervezők minden érdek-
lődőt szeretettel várnak.

Fesztivál jellegű iskolai KRESZ-FESZT
A színes közlekedési program során
már az élmény okán is rögzülnek a gye-
rekekben a szabályok, de különösen
fontos, hogy a gyakorlottakkal szüleik-
re is hatnak. Elvárják tehát tőlük is a
közlekedési előírások betartását - így
összegzett Megyeri Zsolt őrnagy, a Tol-
na Megyei Rendőr-főkapitányság köz-
lekedésrendészeti osztályvezetője
Szekszárdon, a gyakorlóiskolában meg-
rendezett program során.

„Az iskola rendőre” program kere-
tében lezajlott kampány záróesemé-
nyeként közel egy napos, fesztivál jel-
legû prevenciós programot rendeztek
a megyei szervek minden megyeszék-
helyen óvódások és általános iskolások
részvételével. Szekszárdon a gyakorló-
iskola és óvoda volt a helyszíne a
KRESZ-FESZT-nek. 

Az ovisok, az alsósok, illetve a felső-
sök koruknak megfelelő feladatokat ol-
dottak meg gyalogosként és kerékpár-
ral közlekedve. Az osztályvezető kie-
melte, hogy mivel már a 3-4 éves kor-
osztályba tartozók elméje „szivacs-

ként” veszi fel az információkat, érde-
mes már ebben a korban megkezdeni
a közlekedéssel kapcsolatos ismeretek
tanítását. Legyen szó a KRESZ táblák-
ról, a gyalogos- és kerékpáros közleke-
dési szabályokról, bebizonyosodott,
hogy ezeket minél többször hallják és
gyakorolják a gyerekek, annál erőseb-
ben rögzül bennük a tudás, amit biz-
tonságosan alkalmaznak a gyakorlat-
ban. A 6-10 éves korosztály tagjai gyak-
ran hirtelen lépnek az úttestre, sokszor
álló jármû takarásából, sőt a tilos jelzé-
sen is át-átszaladnak. A tíz esztendő fe-
letti bringások sokszor szabálytalanul
kanyarodnak, és az elindulásnál sem
elég körültekintőek.

A program megyénkben kiemelke-
dő jelentőségû volt, hiszen a balesetek
- különös tekintettel a könnyû sérülé-
sekkel járókra - száma az utóbbi időben
jelentősen emelkedett. A program be-
fejező részében szakemberek nézték át
a gyerekek kerékpárjait, amelyekhez ki-
egészítőket is kaptak, és egyéb ajándé-
koknak is örülhettek. V.H.M. 

FÜSTÖLTÁRU. A Mentálhigiénés Mû-
hely Önkéntes Központ Nyugdíjas Ta-
gozat szervezésében a Rákóczi u. 8. és
a Béri Balogh Ádám u. 79. szám alatti
húsboltok október 17-én kedvezmé-
nyes áron füstöltárú árúsítást tartanak
7-től 11 óráig.
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