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EREDMÉNYES ÉVET
ZÁRTAK AZ SZKSE
BRINGÁSAI

KÉTSZÁZ ISKOLÁBÓL
ÖTÖDIK AZ I. BÉLA
GIMNÁZIUM

KETTŐS ÉVFORDULÓT
ÜNNEPELT A BABITS 5. OLDAL9. OLDAL 12. OLDAL

December 2-án, kedden felállítot-
ták, és a Szekszárdi Karácsony-
váró nyitó programján, délután öt
órakor kigyúltak a fények a város
karácsonyfáján. Az ünnepekig
minden nap programok várják az
érdeklődőket.

A Babits Mihály Általános Iskola di-
ákjai, a Mérey utcai óvodások, és a
Bartina Néptánc Egyesület tagjai lép-
tek fel elsõként az ünnepi díszbe öltö-
zött Garay téren. Csillagné Szántó Po-
lixéna, a közgyûlés mûvelõdési és ok-
tatási bizottságának elnöke kívánt a

városlakóknak boldog, szeretetteljes
készülõdést és ünnepet. Az elmúlt
évekhez hasonlóan a Garay téren, a
mûvelõdési házban, a Garay gimnázi-
umban, vagy a megyei múzeumban
mindennap lesz rendezvény. A prog-
ramokról a 14. oldalon olvashatnak.

Ünnepre készülõdve 
Kigyúltak a fények a Garay téren felállított karácsonyfán

A Mérey utcai óvodások „Menjünk együtt Betlehembe” címû darabjukat mutatták be
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Látogatási tilalom
a kórház szekszárdi
és palánki osztályain
A halmozódó, vírusos eredetû hasme-
néses tünetek miatt a Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa János Kórháza
vezetõsége látogatási tilalmat rendelt
el az ideggyógyászati, valamint az I.,
III. és IV. számú belgyógyászati osztá-
lyon, illetve a palánki szocioterápiás
és rehabilitációs osztály 6. pavilonjá-
ban. A III. és IV. belgyógyászaton rész-
legesen korlátozták a betegfelvételt is,
azaz csak súlyos állapotú betegeket
vesznek fel. A tilalmak visszavonásig
érvényesek.

Részletek a 3. oldalon.

Ügyfélfogadás
az okmányirodán

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a szek-
szárdi okmányiroda ügyfélfogadási
rendje december 19-tõl 31-ig az alábbi-
ak szerint alakul:
December 19. (péntek): 8-12 és
13-15.30;
december 20. (szombat): 8-12;
december 22. (hétfõ): 12-16;
december 23. (kedd): 8-12;
december 29. (hétfõ): 12-16;
december 30. (kedd): 8-12
december 31. (szerda): leltár miatt szü-
netel az ügyfélfogadás.
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Tizenegyedik alkalommal adták
át a megyeszékhely legjobb diák-
jainak és az országos versenyek-
re őket felkészítő tanároknak,
edzőknek a jutalmakat, ezúttal 
a Garay gimnázium dísztermében.

A Mecénás tehetséggondozó alap 1,4
millió forintjából 78 diák, 43 pedagó-
gus és 7 csoport kapott pénzjutalmat.
A díjat Csillagné Szántó Polixéna, a köz-
gyûlés mûvelõdési és oktatási bizott-
ságának az elnöke adta át.

A DÍJAZOTTAK:

Garay János Gimnázium: Czö-
vek Petra, Mádi Gábor (felkészítõ ta-
nár Béresné Kollár Éva); Árvay Anna,
Fehér András, Vida György (felkészítõ
tanár Pesti Gyula); Frei Ágnes (felké-
szítõ tanár dr. Gesztesi Enikõ); Fábián
Péter, Priskin Zsófia, a Garay János
Gimnázium Színpad (felkészítõ tanár
Báló Marianna); Hollósi Boglárka (fel-
készítõ tanár Ágostonné Béres Korné-
lia); Lozsányi Soma (felkészítõ tanár
Lozsányi Tamás); a Bartina táncegyüt-
tes garaysta diákjai (felkészítõ tanár
Matókné Kapási Julianna); Matos
Mirjám (felkészítõ tanár Seleljo Ale-
xandra); Bencze Barbara (felkészítõ
tanár Kesjár Erika); Gwizdala Dáriusz;
a Garay János Gimnázium Nõi kara
(felkészítõ tanár dr. Vittayné Kovács Il-
dikó); Zsigmond Elõd Zsolt, Ohn Kin-
ga, Kustos Gergõ (felkészítõ tanár Né-

meth Gyula); Gyurkó Viktor, Gyurkó
László, Póla Ákos, Kesjár Dániel, Kesjár
Csaba (felkészítõ edzõ Paszler József);
Csankó Géza Csaba (felkészítõ edzõ
Sáthi István); Mutzhausz Ágnes, Nyári
Angéla (felkészítõ tanár Radva Dóra);
Navreczki Hajnalka, Navreczki Noémi
(felkészítõ tanár Csirzó Zoltán).

I. Béla Gimnázium: V. és VI. kor-
csoportos leány kosárlabda csapat (fel-
készítõ tanár Vecsési Klára és Szabó No-
émi); Ranga Viktória (felkészítõ tanár
Németh Gyula); Deli Viktória, Prantner
Máté, Farkas András (felkészítõ tanár
Mátisné Szultos Erzsébet); Farkas Ildikó,
Mikóczi Zsófia, Selmeczi Liliána (felké-
szítõ tanár Kis Pál István); a First Béla
Brass Band, az I. Béla Kórus (felkészítõ

tanár Haffner Zsoltné); Partos Dávid,
Korcsmár Balázs (felkészítõ edzõ Hahn
János); Konyecsni Gábor, Guld Petra,
Petter Zita, Plesz Mónika, Sümegi Eve-
lin, Mohás Dóra, Spanicsek Valentina.

Garay János Általános Iskola és
AMI: Straubinger Dániel (felkészítõ
edzõ Vidéki Sándor).

Liszt Ferenc Zeneiskola: Sipos
Gergõ (felkészítõ tanár Nyemcsok Pál).

Babits Mihály Általános Iskola:
Orbán Anita, Rick Mónika (felkészí-
tõ tanár Máté Erzsébet); Solymosi
Zsófia (felkészítõ tanár Molnárné
Csiki Erika); Erõs Ditta Rebeka (fel-
készítõ tanár Erõsné Máté Éva),
Geng Dániel, Ács Balázs (felkésztõ
edzõ Patyi Károly).

Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule: Mácz Andrea, Schöck
Gyula Csanád (felkészítõ tanár Müller
Jánosné); Görgei Anna (felkészítõ ta-
nár Klézli Mária); Fülöp Áron (felké-
szítõ tanár dr. Támuly Józsefné);
Mozolai András (felkészítõ tanár
Prischetzkyné Márkus Emõke); Nagy
Olivér (felkészítõ edzõ Balogh Sán-
dor); Bogár Péter (felkészítõ tanár
Zalakovicsné Kovács Klára); Kasó Fe-
renc Áron (felkésztõ edzõ Patyi Kár-
oly); Ihos Gábor; (felkészítõ edzõ Sze-
pesi József); Erdélyi Zoltán, Halmai
Balázs, Tamás Bence (felkészítõ tanár
Scherer Tamás); a III. korcsoportos le-
ány kosárlabda csapat (felkészítõ ta-
nár Stierné Jankovics Mária).

5. számú Általános Iskola: Hunya-
di Bence; Dávid Gitta (felkészítõ tanár
Szoboszlai Edit); Elblinger Éva (felkész-
tõ tanár Pál Tibor); Király Éva Frideri-
ka (felkésztõ tanár Gyulainé Vadász
Ágnes), Dávid Donatella (felkészítõ ta-
nár Szabó Tamásné); Kun Krisztián
(felkészítõ tanár Scherer Tamás),
Märcz Péter, Märcz Tamás (felkészítõ
edzõ Szepesi József); Sümegi Tekla (fel-
készítõ tanár Rácz Nóra); Kiss Máté
(felkészítõ edzõ Steig Gábor).

Swing Mazsorett és Tánc Egye-
sület: Valkay Alexandra, Palkovics Eri-
ka, Tarr-Bera Ramóna, Csizolszki Esz-
ter, Jakab Réka, Kapéter Dóra (felké-
szítõ tanár Huszárikné Böröcz Zsófia).

Mecénások: elismerték a tehetségüket

■ A Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör vezetõsége – eleget téve
a tagok kérésének – disznóvágást szer-
vezett. Lelkes kis csapat gyülekezett no-
vember 29-én reggel a Szent István Ház
udvarán, és látott hozzá a disznóvágás
hagyományos munkálataihoz a pálin-
kaosztástól a feldolgozásig.

Gyurkovics János, a társaskör világi
elnöke elmondta: sokan ajánlották fel
a személyi jövedelemadójuk 1%-át,
összesen közel 493 ezer Ft-ot az egye-
sületnek, de a tagok aktivitása is min-
den eddigit felülmúlt. Köszönetkép-
pen a társaskör valamennyi tagját meg-
hívták a vacsorára, melyen a hagyomá-

nyos disznótor minden lényeges ele-
me képviseltette magát. A 150 fõs va-
csora orjalevessel indult, majd fõtt hús
és torma, töltött káposzta, végül sült
hurka és kolbász került az asztalokra.

A disznótoron – a jelenlevõk legna-
gyobb örömére – családjával érkezett
Horváth István polgármester, de nem
maradt távol a rendezvénytõl a társas-
kör kiemelt támogatója, dr. Csötönyi
Sándor sem. Horváth Jánosné Edit, az
egyesület önkormányzati képviselõje,
fõszervezõként a disznótor sikerén
felbuzdulva bejelentette: a disznóvá-
gással egy újabb hagyományteremtõ
rendezvény kelt életre.

Disznót vágtak Újvárosban

A disznótoros vacsorán fõtt hús és torma is került az asztalokra

Csillagné Szántó Polixéna Fehér Andrásnak gratulál
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Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2009. évi fordulójának eredménye
Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlésének Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága 162/2008. (XI. 25.)
számú határozatával elbírálta a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatra be-
nyújtott pályázatokat, és az alábbi
döntést hozta:
Az A-típusú pályázatok esetében a
bizottság 120 fõ pályázatát támogat-
ta, 37 fõ esetében született elutasító
döntés. A támogatás teljes összege
egy félévre 2.7 millió forint, a nyújtott
támogatás havi mértéke 4500 forint.
A B-típusú pályázati kiírásra érkezett két
pályázatot a bizottság nem támogatta.
A Bizottság a hallgatókat szociális
helyzetük és jövedelmi viszonyaik
alapján rangsorolta, és támogatás-
ban részesítette mindazon hallgató-
kat, akik családjában az egy fõre jutó
jövedelem nem haladta meg az öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének
200%-át, azaz az 57 000 Ft-ot. 
Az elutasításra került pályázatok
esetében:
- az egy fõre jutó jövedelem megha-
ladta a fenti jövedelemhatárt, vagy 

- a pályázat hiányosan lett benyújtva,
vagy 

- a pályázó nem felelt meg a pályáza-
ti kiírásban meghatározott feltéte-
leknek, vagy

- a pályázó nem a pályázati kiírásban
meghatározott nyomtatványon
nyújtotta be pályázatát, vagy 

- környezettanulmány készítése so-
rán megállapításra került, hogy a
pályázat nem valós adatokat tartal-
maz.

Az intézmény a hallgató számára az
önkormányzati ösztöndíjrésszel
megegyezõ mértékû támogatást biz-
tosít, miután a jogosultságot megál-
lapította. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész havi
összegének kifizetése „A” típusú pá-
lyázó esetében 2009. március hó-
naptól, a hallgatói juttatásokkal azo-
nos rendben történik. A Bursa
Hungarica ösztöndíjat a felsõoktatá-
si intézmény utalja közvetlenül a hall-
gató bankszámlájára.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Szociális és

Egészségügyi Bizottsága
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Esélyt teremtettek

n November 27-én Pécsett, a Szi-
várvány Gyermekházban adták
át az „Év Esélyt Teremtõ Munkahe-
lye 2008” pályázat díjait. A pályá-
zatot három kategóriában hirdet-
ték meg a közép-dunántúli régió-
ban, az Sz+C Stúdió Kft. a kisválla-
lat kategóriában nyerte el a díjat.
A díjat minden évben azok a vál-
lalkozások nyerhetik el, melyek-
nek a társadalmi felelõsségvállalás
területén tanúsított gyakorlata a
legmegfelelõbbnek bizonyul.

Izraeli vacsoraest

nA Szekszárdi Magyar-Izraeli Bará-
ti Társaság és a Szekszárdi Izraelita
Hitközség 160 vendég részvételével
november 27-én elõször rendezett
Izraeli Vacsoraestet a fõiskola aulá-
jában. Az eseményen – melyet
Friedmann Tamás, a Baráti Társa-
ság, valamint Kovács Lászó a Ma-
gyar Izraeli-Baráti Társaságok Or-
szágos Szövetségének elnöke – nyi-
tott meg, részt vett többek között
Zoltai Gusztáv a MAZSIHISZ ügyve-
zetõ igazgatója, Krausz István, a
szervezet alelnöke, valamint dr. Pá-
los Miklós, a megyei közgyûlés alel-
nöke és a város képviselõ-testületé-
nek több tagja. A vacsoraesten a jel-
legzetes zsidó konyha ételei – Knis-
esz, Maceszgombócleves, Sólet, Flód-
ni – kerültek az asztalra, a jó han-
gulatról a szegedi Golda Méir sza-
lonzenekar gondoskodott.

HÍRSÁV

Városfejlesztési kérdésekben
zömmel egyetértés van a szek-
szárdi közgyűlésben.

I. I.

Csütörtöki ülésén a megyeszékhely
közgyûlése elfogadta a következõ há-
rom évre szóló költségvetési terveze-
tet. Az ellenzék sem szavazott ellene,
csupán tartózkodott. Mint Ács Rezsõ
(Fidesz) alpolgármester kifejtette, jö-
võre 150 milliárd forinttal csökken az
önkormányzatok állami támogatása.
Szekszárd esetében ez konkrétan 200
millió forint elvonást eredményez a
2008-as évhez képest, ráadásul a gazda-
ság visszaesése miatt várhatóan csök-
kennek a saját bevételek is. Az alpol-
gármester hangsúlyozta: a városveze-
tés nem adja fel a gazdasági program-
ban megfogalmazott fejlesztési elkép-
zeléseit, s ezzel tulajdonképpen elõre
menekül. A fejlesztésekkel ráadásul
munkát adnak a helyi vállalkozóknak.
Ács Rezsõ hangsúlyozta: a 2009-es
költségvetési számok jelentõs visszalé-

pést mutatnak a köztisztviselõk, közal-
kalmazottak vonatkozásában is.

Tóthi János, a pénzügyi bizottság
szocialista elnöke elismerte, hogy az
idei költségvetés egyensúlyban van.
Javasolta, hogy közösen határozzák

meg a jövõ évi gazdasági terv fõbb
elemeit. Kõvári László (Fidesz), a gaz-
dasági bizottság elnöke azt mondta,
hogy 1,5 milliárdról várhatóan 1,2
milliárd forintra csökken a helyi adó-
bevétel. Ennek ellenére a városüze-
meltetésben sem terveznek visszalé-
pést. Halmai Gáborné szocialista
frakcióvezetõ a helyi fejlesztési célok-
ról és tervekrõl azt mondta, azok
nagy részével egyetértenek.

A képviselõk megállapodtak, hogy
Horváth István polgármester felveszi
a kapcsolatot a regionális munkaügyi
központtal, és vállalkozói fórumot is
tartanak a szekszárdi munkahelyek
megõrzéséért.

Nem adják fel a terveiket
A közgyûlés elfogadta a hároméves pénzügyi koncepciót

Horváth István polgármester a történelmi belváros rehabilitáció-
jának terveit ismertette a közmeghallgatáson
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Látogatási tilalom
a kórházban

n December 2-án látogatási tilalmat
rendelt el a halmozódó hasmenéses
tünetek miatt a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Balassa János Kórháza veze-
tõsége az ideggyógyászati, valamint az
I., III. és IV. számú belgyógyászati osz-
tályon. A III. és IV. belgyógyászaton
részlegesen korlátozták a betegfelvé-
telt is, azaz csak súlyos állapotú bete-
geket vesznek fel. A kórházban egy
hónapja észlelték a vírusos hasmené-
ses tünetekkel járó betegségek szórvá-
nyos megjelenését, több osztály bete-
gei között kimutatták a szerkezetében
folyamatosan változó Calici vírust,
amely a kórház felvételi körzetében
élõ lakosság körében folyamatosan
járványt okoz.

Dr. Almási István higiénikus fõor-
vos utasítására ugyancsak látogatási
tilalom van érvényben a palánki
szocioterápiás és rehabilitációs osz-
tály 6. pavilonjában vírusos eredetû
hasmenéses megbetegedések miatt.
A tilalmak visszavonásig érvényesek.

Szerény érdeklődés a közmeghallgatáson
A történelmi városmag rehabilitációja, a Béla király tér, a Vármegyeháza és a
Piac tér felújítása, funkióbõvítése volt a téma a csütörtöki közmeghallgatáson.
A Horváth István polgármester által felvázolt – korábban lakossági fórumon is
bemutatott – tervek elnyerték a megjelentek tetszését. A meglévõ fejlesztések
mellett lakossági javaslatra megvizsgálják egy játszótér létrehozásának lehetõ-
ségét is. A városrehabilitáció témája mellett a hozzászólásokban terítékre ke-
rült a szemétszállítás, a buszközlekedés és a panelprogram is.
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Hatvanhat – határon innen és túl-
ról érkezett – csapat közül az elő-
kelő 13. helyet szerezte meg a
Garay János Gimnázium csapata a
Gloria Victis kárpát-medencei kö-
zépiskolai történelmi versenyen.

Gyimóthy Levente

A tizenegyedik évfolyamos diákok –
Solymosi Zsolt, Fetzer Ralf és Paksi Ist-
ván – alkotta trió felkészítõ tanáruk, An-
dorka Gábor irányításával selejtezõként
a Rákóczi Szövetségtõl kapott inter-
netes feladatlapot töltötték ki sikerrel,
így vehettek részt a fõvárosi döntõben.
A Mûszaki Egyetem épületében meg-
tartott verseny írásbeli teszttel indult, a
másnapi szóbeli fordulóba már csak a
legjobb tíz csapat jutott. A rendezõk
szállást is biztosítottak a versenyzõknek,
a garays diákok itt értesültek róla, hogy
a 13. helyen zárták a megmérettetést.
Csupán 5 pont hiányzott hozzá, hogy a
szóbeli fordulóban is megmutathassák
tudásukat, ennek ellenére nem voltak
elkeseredve, hiszen a könyvutalvány
mellett felvidéki út kárpótolta õket. An-
dorka Gábor felkészítõ tanár elmondta,
jövõre szeretnének részt venni a Kár-
pát-medencei diákok találkozóján és a
Rákóczi Szövetség „Felvidéki séták” el-
nevezésû hosszú hétvégéjén is. A túra
útvonala Pozsony, Nyitra, Révkomárom
lesz, és minden költséget a rendezõ szer-
vezet fizet majd.

A Garay gimnázium közelmúltban
megválasztott igazgatónõje, Heil-
mann Józsefné elmondta: örülnek a
helyezésnek, tekintve a versenyen in-

dult csapatok ma-
gas számát. Intéz-
ményükrõl szólva
kiemelte: stílusvál-
tás és generáció-
váltás történt a
gimnáziumban,
így a korábbi évek-
hez képest sok
mindenben nyitot-
tak a diákság felé.
Ugyanakkor szeret-
nék azt a magas
színvonalú oktató-
nevelõ munkát to-
vábbvinni, ami
mindig is jellemzõ
volt a Garayra, természetesen a 21.
század követelményeihez illesztve.

„Gimnáziumukban kiemelt szerepet
kap a továbbtanulás kérdése. Éppen
ezért az egyetemek különbözõ pályáza-
tainak eleget téve, kutatócsoportok ala-

kultak az iskolá-
ban” – fogalma-
zott az igazgató-
nõ. A közelmúlt-
ban érkezett a hír:
biológiából a Sze-
gedi Tudomány-
egyetem kutatóis-
kolája lett a Garay.
Ezt a címet mind-

össze tíz középiskola kapta meg az or-
szágban, akik egy-egy adott témában
nyújtottak be projektet. A Tempus köz-
alapítvány „Út a tudományhoz” pályáza-
tai keretében is dolgoznak a garaysok:
ezek a tanulókat felkészítik a projekt-
munkára és a kutatásra. Megyei beisko-

lázású központi szakkör mûködik törté-
nelembõl, biológiából, fizikából olyan
neves elõadókkal, mint Mellár Tamás,
Sashalmi Endre, vagy éppen Papp Lajos.
Az iskola verseny- és vizsgaközpont is kí-
ván lenni egyben, ennek elõkészítésére
támogatást is kaptak.

„A közép- és emelt szintû érettségire
való felkészítés is igen fontos profilja
intézményünknek. Ezt igazolja, hogy a
megyében a Garayból tesznek a leg-
többen emelt szintû érettségi vizsgát”
– tette hozzá Heilmann Józsefné. Az
igazgatónõ kiemelte: az önkormány-
zattól maximális támogatást kapnak,
hiszen odafigyelnek az oktató-nevelõ
munkára és a háttérre is. A nyáron el-
készült a gimnázium teljes – végleges –
belsõ rekonstrukciója. Az intézmény
népszerûségét jelzi, hogy az utóbbi
évek legmagasabb létszámával dolgoz-
nak: 648 tanulóval és 21 tanulócso-
porttal az osztályokban.

Kutatóiskola lett a Garay
Remek szekszárdi siker a kárpát-medencei történelemversenyen

A történelmi versenyen sikerrel szerepelt garays
csapat és Andorka Gábor felkészítõ tanár

Csodavarrás:
karácsonyi és

adventi jelképek
n A Szekszárd Környéki Foltvarró
Egyesület advent idején ismét egy sze-
met gyönyörködtetõ kiállítással ked-
veskedik a mûvelõdési ház márvány-
termébe látogatóknak.

A karácsonyi várakozás jegyében
létrejött sokszínû tárlat az egyesület
tagjainak legújabb munkáit mutatja
be. A maradék textildarabokból nem-
csak az advent és a karácsony jelképe-
it (karácsonyfát, angyalkát, az ólom-
üvegre emlékeztetõ képet a szent csa-
ládról és a fényt megjelenítõ fehér-
arany faliképet) készítettek, de meg-
jelennek az õsz színei is. Az örök té-
ma a virágoskert, s hogy az egész csa-
lád élvezhesse a foltokból varrt cso-
dát: egy „gyermeksarok” is szerepel a
kiállításon. A háztartás dísztárgyai
mellett sokan az önkifejezésre lehetõ-
séget adó absztrakt faliképeket is
varrtak, vagy egy táskát, hogy cégérü-
ket mindig magukkal hordhassák.

A foltvarrók számára „szakmai talál-
kozó” is volt ez az esemény, ahol meg-
oszthatták egymással tapasztalatai-
kat, munkáik elkészítésének módját.

A november 25-ei megnyitó né-
pes közönsége tombolasorsoláson is
részt vehetett. Ennek bevételét ha-
gyományosan jótékony célra fordí-
tották. Idén a fogyatékosok nappali
intézete kapta a 82 ezer forintos
adományt, amit õk egy kis mûsorral
köszöntek meg – mondta el
Acélosné Solymár Magdolna, az
egyesület vezetõje.

A Szekszárd Környéki Foltvarró
Egyesület kiállítása december 14-ig te-
kinthetõ meg. K. E.

Heilmann Józsefné
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Egykor és ma a Babits iskolában
Kettõs jubileumot ünnepeltek a Kadarka utcai intézményben

A Babits Mihály Általános Iskola
háromnapos rendezvénnyel emlé-
kezett névadója születésének
125., s az iskola fennállásának
50. évfordulójára. 

Sas Erzsébet

Két évforduló. Visszaemlékezés és ün-
neplés jellemezte a Babits Mihály Álta-
lános Iskola három napját, amelyre pe-
dagógusok és tanulók egyaránt nagy
lelkesedéssel és odaadással készültek.
Ebben a három napban elhelyezték az
iskola jelképeit, rajzversenyt, versmon-
dó versenyt, vetélkedõket, teadélutánt,
kiállítást rendeztek a volt és jelenlegi
Babits iskolásoknak. Megkoszorúzták
és gyertyát gyújtottak a Babits-emlék-
helyeken. A gálamûsorban baráti talál-
kozón vettek részt, ahol dr. Csötönyi
Sándorral, a Nemzetközi Ökölvívó Szö-
vetség alelnökével beszélgettek, és ün-
nepi mûsort adtak az egykori diákok, az
énekkar közremûködésével. 

A Szekszárdi Vasárnap a rendez-
vénysorozat második napján járt,
amelynek az „Ilyenek vagyunk” címet
adták a szervezõ pedagógusok. A dél-
utáni programot megelõzõen zenés
irodalomórát tartott Decsi-Kiss And-
rás a Nyugat költõinek megzenésített
verseivel. Találkozhattak Máté Csabá-
val, a magyar labdarúgó válogatott pá-
lyaedzõjével, valamint a szintén a Ba-
bitsban végzett Csillag Balázs atlétával
és sporttársaival. A pekingi olimpiáról
élménybeszámolót tartott az iskola di-
ákjainak Klemné Koleszár Ildikó.

A délutáni programra zsúfolásig
megtelt az iskola tornaterme. Eljöttek

a régi diákok, pedagógusok, hogy
együtt ünnepeljenek a maiakkal a ket-
tõs évfordulón. Pappné Kutas Anna-
mária igazgató – miután köszöntötte a
régi babitsos díszvendégeket – ünne-
pi beszédében meghatóan „összefé-
sülte” a múltat és a jelent.

„Amikor 1983-ban elõször ünnepel-
tük az iskola fennállásának évforduló-
ját, elhatároztuk, hogy ötévente meg-
rendezzük ezt a találkozót régi és je-
lenlegi babitsosok között. Ezekben a
napokban két nagy évfordulót is ün-
nepelünk, és jólesõ érzés az a tudat,
hogy Szekszárdon sok család elmond-
hatja: több generációja járt ebbe az is-
kolába. Az 50 esztendõ alatt 5167 tanu-
lónk ballagott el az intézménybõl.” 

Az igazgatónõ köszöntötte Fodor
Józsefnét, Emmi nénit, aki 1958. szep-
tember 1-jén kezdett tanítani a Babits
iskolában, és 34 év után innen ment

nyugdíjba. Ide jártak gyerekei, unokái,
és dédunokái, a családban összesen ti-
zenketten. Emmi néni meghatódottan
köszönte meg a megemlékezést, a di-
csérõ szép szavakat: „Más iskolák is
csábítottak, de én hû maradtam a Ba-
bitshoz, mert innen akartam nyugdíj-
ba menni. A hûségemet régi tanítvá-
nyaim nap mint nap megköszönik. A
találkozások alkalmával annyi szerete-
tet és tiszteletet kapok tõlük, hogy úgy
érzem, megérte, s ezt a hûséget kívá-
nom a jelenlegi pedagógusoknak is.” 

Pappné Kutas Annamária emléke-
zett az iskola fél évszázados múltjára,
fejlõdésére, sikereire, de jelenlegi hely-
zetére és jövõbeni terveire is kitért.
„Babits szellemi örököseiként igyek-
szünk dolgozni, tanítani, s ezt az örök-
séget tanulóinknak átadni.”

A délután egyik legmeghatóbb mo-
mentuma volt, amikor a régi igazga-

tókra és helyettesekre emlékezett.
Köztük Módos Istvánra és Kedves
Henrikre, akik már nem lehettek je-
len. Az örökifjú Scherer Sándor a régi
humorával idézte fel a múltat, ahogy
Papp Istvánné és Landauer Géza is.
Nekik és a volt helyetteseknek – kik-
nek többsége ebben az iskolában élte
le pedagógus életét –, egy-egy csokor
virággal kedveskedtek a maiak.

A köszöntések után dr. Csötönyi
Sándor mondott rövid, ám annál szív-
hez szólóbb beszédet. 

„Elsõ diákja voltam ennek az iskolá-
nak, s meghatódtam, mint ahogy má-
sok is, akik itt vannak. Emlékezünk a
régi szép élményekre. Jómagam elsõ-
sorban a sportra, hiszen itt kezdõdött
a karrierem.” Humorral és elérzéke-
nyüléssel vegyes emlékezésében kö-
szönetet mondott az iskolának, a régi
pedagógusoknak, hogy négy testvéré-
vel ide járhattak.

A beszédek után vetítés követke-
zett: az iskola rég- és közelmúltja, vala-
mint jelene képekben. A jelenlévõk
közül többen felismerhették magukat
az elsõ évnyitókról, tantestületrõl, ün-
nepségekrõl, táborozásokról, társadal-
mi munkákról, szakkörökrõl, vízi úttö-
rõkrõl, vetélkedõkrõl, sportról, tánc-
csoportokról, zöld napokról, menza
partikról, ballagásokról, farsangokról,
papírgyûjtésrõl, táborokról, kirándulá-
sokról és évzárókról készült képeken. 

A visszaemlékezéseket az iskola ta-
nulóinak mûsora követte, akik prózá-
val, énekkel és zenével köszöntötték a
régi és jelenlegi tanulókat, pedagógu-
sokat, a jubiláló iskolát, s adóztak Ba-
bits Mihály emléke elõtt.

Régi diákok és tanárok együtt ünnepeltek a maiakkal

December 20-áig látogatható
Freund Antal Pyrrha kövei című
tárlata a Babits Mihály Művelő-
dési Ház üvegtermében.

Kosztolányi Péter

„A Föld testében a kövek a csontok” –
Ovidius sorai szerint e szavakkal gyõzi
meg a Zeusz küldte özönvizet túlélõ
egyetlen pár férfitagja, Deukalión
Pyrrhát arról, hogy a jóslatot úgy teljesít-
hetik be, ha köveket hajigálnak a hátuk
mögé. Nagy szülõanyjuk csontjait eldo-
bálva szülték újra a férfi és a nõi nemet.

Freund Antal szobrász kiállításának
letisztult, egyszerûségükben teljes al-
kotásainak izmai, erei, élete éppen így
fakad a kõbõl. Létezésüket, valóságu-
kat ekként nyerik el és egyszersmind
kapják vissza a kövek a mûvésztõl. A
márványból és mészkõbõl készített

szobrokból har-
mincegy tekint-
hetõ meg a mû-
velõdési házban,
szemlélõdés köz-
ben pedig a né-
zõ újraértelmez-
heti az õselemek-
hez és az eredet-

hez való viszonyát.
Pyrrha köveit december 1-jén aján-

lotta a megjelentek figyelmébe dr.
Horváth Béla, a Pécsi Tudományegye-
tem rektor-helyettese, kijelentve,
hogy az alapanyag mindig is magában
hordozta mindazt, amit a mûvész
meglátott és a felszínre hozott belõ-
lük. A szobrok ébresztette gondolata-
it tárta az érdeklõdõk elé Sárvári Já-
nos, az Art Contact Mozgásszínház
mûvészeti vezetõje, elbûvölõen ra-
gadva meg az eredetmítoszt.

Freund Antal kiállítása
Kövek: csontok a Föld testében

Összkép címmel nyílt meg Kiss Albert
fotókiállítása a Régi Séd Galéria Do-
hány Bárban. A tárlatot Komjáthi Má-
té fotómûvész nyitotta meg, a képek
december 19-ig tekinthetõk meg.

A kiállítás anyaga az Összkéz Egyesü-
let tagjairól hat-hét éve készült fotókból
került ki – tájékoztatott Kiss Albert.
Mintegy három-négy év felvételeibõl
válogatott, és végül olyan eredményt
ért el, amely szinte egy elõre megterve-
zett, tudatos sorozatot feltételez. Elége-
dett a tárlattal, bár a képeket túlzottan
nagynak és az adott helyen zsúfoltnak
tartja, így érzése szerint kissé ránehe-
zednek a szemlélõre. Hangulatuk mon-
tázsosra sikeredett, kevéssé különül-
nek el egymástól a fotók.

Mégis ez a megfelelõ helyszín, hi-
szen itt volt az elsõ fotólaborja, és a té-
ma is adott volt – mutatott rá Kiss Al-
bert, hiszen egykor éppen azért kez-

dett el a fényképezéssel foglalkozni,
hogy az egyesület eseményeit doku-
mentálja. Ez az elsõ önálló kiállítása,
és a képek eleget tesznek a fotografi-
kus igényesség követelményeinek: a
mûfaj, az irány elõre meghatározásra
került a felvételeknél, a témát pedig a
helyszínen komponálta meg, nem ké-
sõbbi vágásokkal alakította.

Egy kép akkor saját, ha mindent
maga a fotós végez el vele kapcsolat-
ban – mutatott rá Kiss Albert. Ez eset-
ben így történt, bár itt szkennelt és di-
gitálisan nyomtatott képeket láthat-
nak az érdeklõdõk, a még jobb minõ-
ségû laborálás, a baritált papír az árat
képenként körülbelül 20 ezer forint-
ra emelték volna. A legközelebbi kiál-
lítás anyaga már gyûlik, de még éve-
kig készít felvételeket az adott témá-
ban. Addig is érdemes az Összképet
megtekinteni. KoP

Mûvészi igényû összkép
Kiss Albert fotókiállítása a Régi Sédben

Freund Antal
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„Édes az otthon”
Babits-versek szekszárdi elõadómûvészek tolmácsolásában

Húsz gyöngycsepp a költõfejedelem
korszak-kedveibõl. Fölvillannak – hisz-
szük elsõre… Valahány betû olvasásá-
val, valahány hang-ismerõs üdvözlésé-
vel mélyítenek. Otthont vonnak kö-
rénk, medret vájnak lépteinknek. Né-
meth Judit és Orbán György elõadó-
mûvészek vállalták az ólomsúlyú,
egyúttal nemes feladatot: talentumuk,
szívük legjobbja szerint ajándékozzák
karácsony havában Babits sorait az iro-
dalombarátoknak. 

Sunt lacrimae rerum, Édes az ott-
hon, Halavány téli rajz, Cigány a si-
ralomházban, Csak posta voltál, Jó-
nás könyve negyedik rész – a teljes-
ség igénye nélkül néhány mû a CD-
rõl, amelyet a helyi fõiskolai kar adott
ki a költõ születésének 125. esztende-
jében. A megjelenést Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának,
az Illyés Gyula Megyei Könyvtárnak,
valamint a Babits-emlékbizottság tá-
mogatásának köszönhetjük. A felvéte-
lek az idei év nyarán készültek Szek-
szárdon, a SZJQ-EWS Stúdióban; Bé-
res János keze és füle munkáját dicsé-
ri a hangrögzítés, a Schubert Grafikai
Stúdiót pedig az igényes, árnyalatai-

ban az emlékév eddigi kiadványaihoz
illeszkedõ borító- és CD-terv. 

Amikor az emberek újra kezdenek
olvasmányélményeket gyûjteni, nyit-
nak a líra felé is, mind többen jelen-
nek meg irodalmi rendezvényeken,
jelzés ez: éppen most és éppen ily kö-
rülmények között éledezik igény az
önmagában való szép iránt! Közele-
dünk egymáshoz… 

Németh Judit és Orbán György
munkásságát nem szükséges a me-
gyeszékhelyen ismertetni, ahogyan a
környezõ településeken is aligha…
Bárhová mennek, szeretettel fogad-
ják õket, állomásaiban ismerik elmúlt
verses évtizedeiket. Meleg kézfogással
állítják meg Szekszárd élõ „hangos
könyveit” fiatal szülõk, idõsödõ né-
nik-bácsik, hogy elmondják, melyik
mûvet hallották elõadásukban fel-
csendülni sûrû évek távlatából akár…
A magyartanárok örömmel vihetik be
a hanghordozót irodalomóráikra, s ta-
lán mesélnek a köztünk élõ két mû-
vészrõl is, akik hangszínükkel, gondo-
lataikkal tán egész gyermekkorukat
csempészték titkon a vájt fülû rokon-
lelkeknek a korongra… Ahol egy-egy

sort ízlelve felsejlik az almakompót, a
töltött paprika és az uborkasaláta illa-
ta, ahol diófa ágán leng óriási hinta az
udvarban, rajta pöttöm kislány sik-
kangat nagyokat, ahol vizsla barna
szemek motozzák a járda délelõttjét,
ott nem nehéz… 

Meg aztán „kell ma a bástya az om-
ló világban”! Legyen az hangzó formá-
ban vers, legyen kézzel írott sor. Ne le-
gyen igaz, hogy mindent, mi nem
nyomtatott, digitalizált, úgy vág ki az
utókor…! Nem került még épp elég
napló, szófa, sublót és ember a ganaj-
dombra?  N. S.

Záró részletek Panyi Zita eszéjébõl. A teljes mû az író
és Szekszárd irodalombarátainak örömére jövõre tel-
jes terjedelemben olvasható a H. Nagy Péter által fõ-
szerkesztett, határainkon túl (is) megjelenõ irodalmi,
kulturális periodika, a Szõrös Kõ évindító számai-
ban. A folyóirat ezzel tiszteleg Szekszárd szülötte
elõtt, egyben kifejezi örömét, amiért a jelenben is tá-
mogatva figyel fiatal alkotóira. 

A mûvész (fogyó)eszköz, önmagáé, ha tetszik,
egy nálánál magasabb létezõé. Hatalomé? Szócsõ-
féle, rezonõr ferdítve. A múzsák, ihletõk használati
tárgyak, eldobhatóak. Az egykor létezõ-lélegzõ
anyag, a megírt anyag kipusztul, nem dühösköd-
nek jogutódok, sem örökösök. Nos ha mégis közöt-
tük élünk, melegükért dobban szívünk, a minden-
ség atomjaként örökítjük õket, nem utolsó sorban
jövend generációjuk szorgalmában, elméjében és
érzékeiben bízunk, ajánlatos végiggondolni: ha kö-
zeledünk és nyitunk, üdvös lenne azt reális jóság-lá-
tás, -tapasztalás végett tenni, nem mint vízbefúló
kétségbeesett kalimpálása, hinni, szûk határ-vé-
günk - nevezhetjük pátriánknak - ismert foltjain kí-
vül bármi éltetõ, csak mert arra szomjazunk.  Le-
gyen az másik hely, másik ember.

Az ember különben is csalárd. Az író e tekintet-
ben legjobban önmagára veszélyes. Ha attól kap
erõre, tündér, máskor sátán, szerelmet szít agyá-
ban, produkálja környezetének, jámboran hagyja
magát megvezetni, hogy majd alattomban, kifun-
dáltan görnyessze agyon porszem ellenségét, egy-
szerre sakkozik bajnokin, imádkozik, csábít és el-
árul. Ki követhetné õt, ki érthetné ezt meg jobban,
mint egy másik író? S ki dolgozhatna férges-irigy

manipulációval ve-
szejtésén, szellemi-al-
kotói megsemmisíté-
sén, érzelmi nyomorí-
tásán eredményeseb-
ben, mint egy másik
író? Kivételek akad-
nak. Nekik fülükbe
szabad súgni tévedé-
seink. Nem hagyják,
hogy velük bocsáttas-
suk meg magunknak,
ha hazugon írtunk a
korai években hipnó-
zis béklyójától kötöt-
ten, nem hagynak
minket magunk-mél-
tatlan cselekedni. Õk
nem jönnek zavarba a
folyondárként kísérõ
tájat benépesítõk má-
sod-, sokadrangjától, hisz egy város a táj, egy város
a benne élõ. (Kellemes uniót e páros egyedül mû-
ben alkothat.) Evidenciának könyvelik a látszólag
érdektelen motívumok iránti rajongásunk, mert
érzékenyen fölmérik, korszakalkotó találmányok
azok. Babitsi hátrahagyott sorok: "Lehet-e élni ev-
vel a szeszélyes / érzékenységgel, evvel a bolond /
reszketegséggel ebben a veszélyes / világban?"
Merész elégedetlenséggel továbbfonva idézzük Én
is fa vagyok címû munkáját: "Ó a fák élete! egy
helybe kötve élni! / hiába vágyni föl! nyúlni a
nap felé! / megunt gyökereken, miket nincs mód

kitépni, / hiába nõni a szomszéd
cserjék fölé!"

*
Babits egyetlen szava kódexnyi tudás
és évszaknyi emlék, látta, amit mi utá-
na jövõk, látta, egészen ókorig, s az
elõtt… Sajátja volt. S még mi minden! 

*
Harapjuk a cukrát - kemény cukor-
göröngyöket rágtatva széjjelõrölni.
Nyelvünk végét csiklandozza édes,
langyos teje, elálmosít, meleg taka-
róval föd, szeret! Cinkosan, komo-
lyan, bajusz alatt, hát tényleg! Min-
denhogyan! 

*
Barbárság hozzátartozókat, a még
élõ családtagokat pellengérre ültetni;
a köz pásztázza arcvonásaikat, hozzá-
férni akar, sajtolni, kivájni - milyen
jó, hogy Babitsnak nincsen már élõ

apja és anyja, felesége, nem hivatkozhatunk csontig
vetkõztetõ kínnal állapotuk, egészségük fogy-
atékosságaira… 

*
Vannak emberek, akik társaságában törpe vagyok
érvényre juttatni személyiségem, egyáltalán meg-
nyilvánulni, hallgatagon ülök belsõ zavaromban to-
csogva a széken. Ilyet szélhámos rosszindulat és fény-
lõ nagyság közelében szintúgy érezni. Gyöngéden
gondolunk afelé, ki segít legyõzni ezt. Általában a leg-
nagyobbak teszik. Tán nekik sincs érzékük hozzá, ki-
nek mikor kell gratulálni. Köszönöm.

Indigószín jeggyel...
Fõhajtás Babits Mihály elõtt - följegyzett gondolatok (3. rész)

Tisztelgés
Babits elõtt

verssel, prózával
A Társadalmi Egyesülések Tolna Me-
gyei Szövetsége és a Nõk Szekszárdért
Egyesület szervezésében verssel és
prózával tisztelegtek a résztvevõk Ba-
bits Mihály születésének 125. évfordu-
lóján. A Wosinsky Mór Megyei Múze-
um könyvtárában 25 amatõr elõadó
állt a hallgatóság elé. Szekszárdról az
„Életet az éveknek” és a „Platán” nyug-
díjasklub tagjai, valamint két fõisko-
lás is képviseltette magát. A fellépõk
nemcsak Babits-verssel emlékeztek az
évfordulón, elhangzott Ady Endre-, Jó-
zsef Attila-, Garay János-, Petõfi Sán-
dor- és Wass Albert-vers is. 

A moderátori tisztet Simon László,
Kismányok polgármestere látta el, aki
megnyitójában összefoglalta Babits
Mihály életét és munkásságát. Kö-
szöntõjében Babitsra és a költõ Szek-
szárdhoz fûzõdõ kapcsolatára emlé-
kezett Halmai Gáborné országgyûlési
képviselõ. A versmondók emléklapot
és egy szál rózsát kaptak a szervezõk-
tõl, majd a rendezvény befejezése
után közös koszorúzással és gyertya-
gyújtással emlékeztek városunk szü-
löttére a mûvelõdési ház elõtti szo-
bornál. -sas-

Bucsányi Endre grafikája
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A kudarc ellenére még kitartanak
Tõke kell még a szekszárdi pinceszövetkezet életre keltéséhez

Milyen szépen is indult minden.
Már ami a Szekszárdi Pinceszö-
vetkezés Kht. 2006 év végi be-
jegyzését, majd nagy ívű, de a re-
alitás talaján álló terveit illeti.

Bálint György

A tavaszi ötlettõl alig telt el néhány hó-
nap, és kezdésként több mint harmin-
can beszálltak – ki egymillió, ki ötszáz-
ezer forinttal – a tízezer hektósra ter-
vezett szõlõfelvásárlást végzõ, jó minõ-
ségû standardborokat nagy mennyi-
ségben elõállító pinceszövetkezetbe.
Az érdeklõdés egyre nõtt: rövid idõn
belül negyvenhatra futott fel a szövet-
kezeti tagság száma. Az érdeklõdés el-
érte a Sióagárdtól Bátáig húzódó teljes
szekszárdi történelmi borvidéket. Na-
ná! A jó minõségû szõlõt termeszteni
képes, a minõségi borászatban gondol-
kodó, a mesterségbeli tudást is fokoza-
tosan magukévá tevõ, de kilátástalanul
tõkehiányos gazdák, kisebb termelõi
csoportosulások száma nem kevés a
már említett, kétezer hektáros, kitûnõ
adottságokkal bíró területen.

Becsapós pályázat
Elöljáróban minden annyira „klap-

polt”, hogy az úgynevezett objektív té-
nyezõk „betették azt a bizonyos ka-
put” – emlékeztetve a korai kapitaliz-
mus magyarországi valóságára. Az ér-
deklõdéssel párhuzamosan a feszült-
ség is fokozódott. Látszatra a „nemzet-
közi helyzet” begyûrûzése nélkül, de
lehet, hogy annak is van kártékony
hatása ez ügyben, merthogy a kor-
mányzat uniós forintokkal is számolt,
amikor cirka 250-300 milliós vissza
nem térítendõ támogatás mézesma-
dzagát húzta el a szövetkezõ szekszár-
di és környékbeli gazdák elõtt. A
2007-es évet kínos csend jellemezte,
merthogy az illetékesek nem írták ki a
pályázatot. Ez még olyan nagy gondot
nem jelentett, de az már igen, amikor
az idén tavasszal napvilágot látott.

Takács István ügyvezetõ, pénz-
ügyekben járatos. Volt városi legfõbb
pénzügyér, jelenleg nyugdíjasként fe-
lettébb aktív szõlõmûvelõ és borké-
szítõ ráncolta is a homlokát rendesen,
amikor kiderült: a remélt 250-300 mil-
lió legfeljebb fele nyerhetõ el az állam
bácsitól, de ehhez is kellene közel
százmillió önrész. Nekik legfeljebb 34
milliójuk van momentán készpénz-
ben az erre a célra átengedett egy
hektáros önkormányzati terület mel-
lett. Nem egészen errõl szólt a fáma,
kedves agrárkormányzat, de ez van,
alkalmazkodni kell a helyzethez.

– A füstbe ment terv tipikus eseté-
vel állunk szemben?

– A helyzet eléggé képlékeny, a fo-
gódzókat nem nagyon látjuk, de a szö-
vetkezésünk ennek ellenére mégis
erõs lábakon áll. Mindössze hárman-
négyen jelezték, hogy üzletrészüket
visszakérnék.

– Mi a perspektíva? Mitõl lesznek
pályázóképesek?

– Tõkeemelést kellene végrehajta-
nunk, hogy a mai 34 millióról elérjük

a támogatás elnyeréséhez szükséges
közel százmilliós önrészt. Ez a mai
ránk köszöntött világban járhatóbb
út, mint a hitelfelvétel. Tisztában va-
gyunk azzal is, hogy sok tagunk nem
tud erre a célra újabb százezreket elõ-
venni.

Megduplázni az önrészt
– Szelídíteni kellene a nagy ívû ter-
veket. Esetleg feleannyi költségve-
tésbõl egy kisebb, ötezer hektós
üzemet létrehozni. Vagy újabb be-
szálló tagokat toborozni, akár a
szomszédos borvidékek nehéz
helyzetben levõ termelõinek bevo-
násával.

– Nincs értelme kisebb kapacitás-
ban gondolkodni. A majdani piaci
versenyképességünk abban állna,
hogy elfogadható minõségû borokat
bármikor a kért mennyiségben tud-
juk a lehetõ leggyorsabban leszállíta-
ni. Tanulmánytervünkben ez a tíz-
ezer hektós kapacitás szerepel, eh-
hez ragaszkodni kell. No és ahhoz is,
hogy ez az üzem a szekszárdi fajták
dominálásával állítsa elõ különbözõ
borait, ezért a kérdésben fölvetett

„szomszédolás” marketingszempont-
ból kavarodást okozna. Abban még
látok lehetõséget, hogy újabb tagok
jelentkezésével erõsödjünk a „sok ki-
csi sokra megy” mondásnak érvényt
szerezve, de az igazi megoldást az je-
lentené, ha olyan tíz-tizenöt hektáros
termelõket sikerülne megnyernünk
új típusú szövetkezetünkbe, akiket
eddig nem tudtunk megszólítani,
akik zömmel szõlõtermelõk, de a pia-
caik meginogtak, akiknek értékesíté-
si gondjaik voltak.

– S akiknek pénzük is van arra,
hogy minimum egy millióval be-
szálljanak...

– Az õ esetükben azért nagyobb
összegre számítunk.

– Mivel lehet motiválni õket, hogy
a pénzüket belátható idõn belül
profitáltan viszontlátják?

– Gondolom, hogy az már kellõ ösz-
tönzés, hogy a szövetkezet megveszi
tõlük a teljes termést. Aztán ott lenne
a borértékesítés után az üzletrészük
arányában rájuk esõ nyereség. Szóval
újabb kicsik jelentkezése, és több szá-
mottevõ termelõ belépése együtte-
sen hozhat megoldást a gondjainkra.

Nem szabad veszni hagyni
Nincs semmi fogódzó a mi taga-

dás, eléggé bizonytalan helyzetben
lévõ szekszárdi pinceszövetkezés
ügyében. Ott motoszkál azonban az
emberben: a következõ pályázat be-
adásáig valamiféle pozitív fordulat
nem kerülheti el ezt a helyi viszo-
nyokra építõ szövetkezést. A tagok
zöme a bevállalható kockázatig a je-
lekbõl ítélve úgyis elmegy, mert el-
szánt, és nem látja másban a kiutat. A
város húszmilliót érõ telek ingyen át-
adásával már szerepet vállal, de biz-
tos, hogy a materiális segítség más
módjai is létezhetnek még önkor-
mányzati részrõl a hõn óhajtott
üzem megszületéséhez.

A pinceszövetkezet felvásárolná a termést
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A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft ud-
varias kiszolgálással és menü válasz-
tási lehetõséggel várja a Tolna Megyei
Önkormányzat Éttermébe (Szent Ist-
ván tér 11-13.) korábbi és leendõ ven-
dégeit. 

50. HETI ÉTLAP (12. 08-12. 12.)
Hétfõ: Burgonyaleves
A: Milánói makaróni
B: Tökfõzelék sertéssülttel
Kedd: Zöldborsóleves
A: Párizsi sertésszelet, petrezsely-

mes burgonya, savanyúság
B: Rántott tonhal, párolt rizs, tartár

Szerda: Húsleves
A: Rakott káposzta
B: Vadas marhasült spagettivel
Csütörtök: Zöldségleves
A: Töltött csirkecomb rizi-bizivel,

savanyúság.
B: Sertésborda Budapest módra pi-

rított burgonyával, savanyúság 
Péntek: Szárazbableves
A: Almás lepény, túrós lepény
B: Burgonyafõzelék sertéssülttel

***
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.

(Bezerédj I. u. 2.) Telefon: 74/314-580.
E-mail: diaketkeztetes@freemail.hu.

Menüajánló az 50. hétre
A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht. felhívást tesz közzé a
Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapból finanszírozandó pályázatok
szakmai értékelése céljából szakértõi
névjegyzékbe való feliratkozásra. 

Az innovációs alapból finanszíro-
zott valamennyi pályázatot szakmai
szempontok alapján két független
szakértõ értékeli. Egy-egy pályázat el-
bírálására a szakértõi névjegyzékbõl
az ügynökség választja ki azt a két kül-
sõ, független szakértõt, akik a legal-
kalmasabbak az adott pályázat értéke-
lésére.

Amennyiben feliratkozna a szakér-
tõi névjegyzékbe, küldje el szakmai
önéletrajzát a peszter@ddrft.hu, vagy
a bjudit@ddrft.hu e-mail címre. Jelöl-
je meg a bírálni kívánt szakterületet,
és mutassa be eddigi bírálói tevékeny-
ségét. Az ügynökség öt szakterületen
(1. élelmiszeripar, agrárinnováció, 2.
környezeti ipar, alternatív energetika,
3. egészségipar, 4. textil-, bõr- és ruhá-
zati ipar, 5. gépipar, fémfeldolgozás,
elektronika, informatika) várja a szak-
értõk jelentkezését. Bõvebb info: Hal-
mai Nagy Róbert marketing asszisz-
tens, 72/518-642 és a 70/240-49-16.

Jelentkezés a szakértõi névjegyzékbe



Hogy miként kapcsolódik egy-
máshoz fent nevezett két dolog,
arról beszélgettünk Dr. Kovács
Zoltán főorvos úrral, a fül-orr-gé-
gészeti osztály vezetőjével.

N. S.

– Jelen helyzetben csak kapkodjuk
a fejünket. Mi lesz az orvosok sor-
sa velünk együtt, mit tehetünk, mi-
be kell beletörõdnünk? Ezek vetüle-
tében nem csoda, ha kevesek kísér-
ték figyelemmel az Audiológiai Ál-
lomás kialakulását, funkcióját.

– Az állomást 2006 nyarán adták át,
a Rendelõintézet alagsorából költöz-
tünk a „lila épületbe”. Több helyiség
áll rendelkezésünkre, mint korábban,
praktikus bútorzat jellemzi a teret, s a
könnyebb megközelíthetõség is elõ-
nye az állomásnak. Létrejöttében a
Victofon hallókészülékeket forgalma-
zó cég vállalt oroszlánrészt. Az állomá-
son végzünk objektív audiológiai vizs-
gálatot (BERA-vizsgálat), ami az agy-
törzsi kiváltott potenciálmérésén
alapszik, és a belsõfül mögötti agytör-
zsi, központi idegrendszeri károsodá-
sok kimutatására szolgál. Ezenkívül
asszisztenseink végzik a csecsemõko-
ri szûrõ audiológiai vizsgálatokat. Me-
gyeszerte beszélhetünk fotoakuszti-
kus emisszióról, ami veleszületett na-
gyothallás kimutatására, igazolására
szolgál. Ez rendkívül lényeges az idõ-
beni beszédfejlõdés megindulása, a
beszédtanulás szempontjából. Azon
központi idegrendszeri pályáknak,
amik részt vesznek a beszéd tanulásá-
ban, optimális esetben 6-8 hónapos
korra kell kifejlõdniük. A másfél, két-
évesen beszélni kezdõ gyerekeknél
elméletben fennáll az esélye, hogy
szervi rendellenesség miatt „lekésték”
a dolgot. Major Györgyné volt egyik
elsõ kolléganõnk, aki 2001-ben foglal-
kozni kezdett a csecsemõkori szûré-
sekkel. 

– Mit fontos tudnunk a nagyothallás
idõskorban jelentkezõ változatról?

– Sajnos mára szinte evidenciának
számít az idõs korban jelentkezõ na-
gyothallás, ami elsõsorban a nyolcvan
év körüli embereket érinti. Koráb-
ban is mutatkozhatnak a tünetei, de
az kevéssé jellemzõ. Örvendetes hír
viszont, hogy a mai digitális hallóké-
szülékek már jó minõségû erõsítést
produkálnak, ráadásul kiszûrik a
nem kívánatos zörejeket. Érdemes

megemlíteni: a hallókészülék-rende-
léshez szükséges készülékek teljes
skálájával rendelkezünk, bátran ke-
reshetnek minket az emberek. Ha
megfigyeljük, jóval több szemüveges
emberrel találkozunk, mint hallóké-
szüléket viselõvel, pedig a minõségi
életvitelhez éppoly fontos lenne a
hallás támogatása, mint a látásé. A di-
gitális készülékek alkalmazását köve-
tõen a hangérzékenységbõl fakadó
kellemetlenségek nem keserítik bete-
geink életét. Mirõl is van szó? A csa-
ládtagok, a környezetben élõk ön-
kéntelenül is felemelik hangjukat, ha
idõs hozzátartozójuk, ismerõsük ál-
landóan visszakérdez. A hangosabb
beszédre viszont a betegek sértõdöt-

ten reagálhatnak. Olyan ez, mint ami-
kor az éles napfénytõl fáj a nemrég
szemmûtéten átesett beteg szeme és
feje: hasonló fájdalomérzetet kelt a
hangos beszéd is nagyothallóknál.

– A halláscsökkenésnek két fajtáját
különböztetjük meg. A vezetéses hal-
láscsökkenésnél a beszédkészség
megmarad. Kialakulhat például fül-
zsírdugó miatt, az idegi jellegûnél
többségében mûtéttel sem korrigál-
ható a probléma, ami a belsõfül vérke-
ringésének elégtelenségébõl adódik.
Egyetlen artéria látja el feladatát, s ta-
lán meglepõ, de az agy jobban elviseli
az oxigénhiányt, mint a fül csigája!
Ezért ha elégtelenül kap oxigént, ha-
marabb is károsodik. A prevenció itt

is hangsúlyos: érdemes évente egy-
szer jelentkezni hallásvizsgálatra a kö-
zépkorúaknak. 

– Térjünk vissza a fülzúgás problé-
májához!

– Amint a reflux, így ez is népbe-
tegségnek számít napjainkra. Leg-
többször a kezeletlen stressz váltja ki,
vagy a folyamatos zajártalom. A pszi-
ché a legkülönfélébb módokat képes
kieszelni, hogy figyelmeztessen min-
ket idült bajainkra. Egyike ezeknek a
fülzúgás. Ami jó hír: eredményt, javu-
lást is részint ott és úgy lehet elérni,
ahol, és ahogyan kialakult. Nevezete-
sen agykontrollal, pozitív gondolko-
dással. A félreértés elkerülése végett
ez nem jelenti azt, hogy valaki hagyja
ki a tíznapos infúziókúrát, mellyel ér-
tágító hatása miatt a belsõfül keringé-
sét javítják. Mindenesetre nem érde-
mes fokozottan figyelni magunkat,
jelentkezik-e avagy nem, erõsödik-e,
vagy sem. Létezik egy „elmaszkoló”
készülék is (Tinnitus-masker), ami
ugyanazt a hangot produkálja, amit a
beteg hall, s így kioltható a zúgás.
Nyugaton nem egy helyen külön te-
am foglalkozik a kérdéssel, tehát fül-
orr-gégész, pszichiáter és több szak-
ember együttesen próbálja enyhíte-
ni, megszüntetni a panaszokat. Való-
ban nem lehet eléggé hangsúlyozni:
amit megtehetünk a stressz csökken-
tése érdekében, arra ne legyünk res-
tek. Testi, lelki egészségünk üdvözli
majd a napról napra beiktatott lazí-
tást, a kezdetben tudatos, késõbb gya-
korlattá váló derûs szemléletet.

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Sípolás, kattogás, zúgás, morajlás. Állandó, vagy idõszakosan jelentke-
zõ tüneteket soroltunk fel, melyeket fülzúgáskor érzékel a panaszos. A
hangérzetek a legkülönfélébbek lehetnek, többnyire jellegzetesen mély
vagy magas hangúak. Számtalan kiváltó okkal számolhatunk, nõk és fér-
fiak közel azonos arányban érintettek. Kevesen tudják, még keveseb-
ben gondolnák, de a felgyorsult, zajos és vibráló világunkban egyre töb-

ben és többen szenvednek ettõl a kellemetlen tünettõl. Szerencsére ja-
varészt ártalmatlan, de annál kínzóbb. Hazánkban több mint félmillióan
éltek már át hosszabb-rövidebb ideig tartó hasonló periódust. A fülzúgós
betegek egy része általában nem fordul orvoshoz panaszával. A szélsõ-
séges tünetekkel élõknél az állandó, elviselhetetlen zúgás miatt teljes
testi-lelki kimerültség jelentkezhet.

Fontos a veleszületett nagyothallás korai felismerése

Több mint há-
rom évtizede
dolgozik a
Balassa János
K ó r h á z b a n ,
amely a Pécsi
Orvostudomá-
nyi Egyetem
b e f e j e z é s e
(1971) óta elsõ

munkahelye. Fül-orr-gégészeti
szakvizsgát 1975-ben tett, a '90-es
évek végén pedig dr. Péter József-
fel együtt lézeres tanfolyamot vég-
zett, amellyel az osztályon lehetõvé

vált a gégészeti betegek ilyen jelle-
gû ellátása is.
Magas színvonalon végzi gyógyító
munkáját, tudományos publikációi,
elõadásai pedig jelzik, hogy a min-
dennapi rutinmunkán túl a szakma
számos kérdése mélyebben érdekli. 
Elévülhetetlen érdemei vannak a fül-
orr-gégészeti osztály közösségének
összetartásában, hiszen az elmúlt
évtizedek során, a többszöri fõor-
vos-váltások idején több alkalommal
is vezette az osztályt mindenki meg-
elégedésére. Jelenleg is õ a megbí-
zott osztályvezetõ.

Dr. Kovács Zoltán
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Dr. Kovács Zoltán 
megbízott osztályvezető főorvos

Természetfotó-
kiállítás nyílik

Audiológiai kontra jobb életminõség

8 2008. december 7.TEST ÉS LÉLEK

December 12-én, pénteken, 17 óra-
kor a Balassa János kórház fõigazga-
tóságának folyosóján nyílik meg a du-
naújvárosi Mezõföld Természetfotó
Klub „Mi világunk 2007” címû kiállítá-
sa. A tárlatot dr. Streit Béla ny. fõor-
vos, természetfotós ajánlja az érdeklõ-
dõk figyelmébe.
A megnyitó után dr. Szendrõy István, a
Mezõföld fotóklub tagja „Mégis eljutot-
tam Kelet-Afrikába” címmel tart vetí-
tést az igazgatóság tárgyalótermében.
A kiállítás és a vetítés helyszíne a szü-
lészet Wesselényi utcai portája felõl
közelíthetõ meg. A részvétel díjtalan,
minden érdeklõdõt várnak.
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Kétszáz közül ötödik az I. Béla
Hajós Éva: „Az eredményesség szükséges, de önmagában nem biztos, hogy elégséges”

A két kiváló ifjú kosaras hölgy,
Bálint Réka és Tamis Dorka, az
I. Béla Gimnázium végzős diák-
jai a jelképes stafétabotot Ha-
jós Évának, iskolájuk igazgató-
jának adták tovább, mert „min-
denhez nagyon jól és empatiku-
san áll hozzá”.

V. Horváth Mária

A gimnázium – ahol 513 nappalis és
60 levelezõs diák tanul, a pedagógu-
sok létszáma pedig 36, átlagéletkoruk
41 év – rendre kiemelkedõ eredmé-
nyeket ér el.

– Réka és Dorka hamarosan befe-
jezik középiskolai tanulmányai-
kat, úgyhogy semmi érdekük nem
fûzõdhet ahhoz, hogy önre voksol-
tak. Ez igen komoly elismerést je-
lenthet egy pedagógusnak, különö-
sen az igazgatónak.

– Komolyan meglepett a nagy is-
meretségi körrel rendelkezõ lányok
döntése, és meg is hatott. Meg is kö-
szöntem nekik, hogy rám gondoltak.
Igazgatóként régen ért ehhez fogható
méltánylás – különösen diákok részé-
rõl. Inkább a szülõktõl érkeznek visz-
szajelzések.

– Úgy tudom, olykor elégedettség-
méréseket bonyolítanak az isko-
lában.

– Igen, de azok elsõsorban a mun-
kára vonatkozó megállapításokat tar-
talmaznak. A pedagógusok hozzáállá-
sára, empátiájára csak néha és a „so-
rok között” lehet következtetni.

– A diákok szabad véleménynyilvá-
nítása...

– Ez az I. Bélára abszolút jellemzõ.
Problémáikat bármikor megbeszélhe-
tik osztályfõnökükkel, de hozzám is
fordulhatnak. Kidolgozott módszere-
ink vannak, amit úgy mondanék,
hogy egy minõségbiztosítási eljárás
„bélásított” változata. A problémák
megoldását úgy bonyolítjuk, hogy ne
érje sérülés se a tanár, se a diák, se a
szülõ lelkét, személyiségét.

– Jogos a tanárhiányról érdeklõd-
nöm?

– Hogyne, hiszen most is van egy
betöltetlen magyar-történelem szakos
állásunk, egyik kollégánk ugyanis
nyugdíjba vonult.

– Miként véleményezi a tanárok
egyre gyakoribb inzultálását?

– Szerintem a pedagógusok nem
okai, vagy okozói a tanulói agresszió-
nak, viszont hozzájárulhatnak ahhoz.
Az tény, hogy a pedagógus ezt képes
oldani, de gerjeszteni is.

– Kezdetekben az I. Béla nem gim-
náziumként mûködött.

– Sokáig úgynevezett vegyes típusú
középiskola volt. Póla Károly igazgató
1993-ban elindította a gimnáziumi
képzést, mellette funkcionáltak a mû-
szaki szakközépiskolai osztályok,
majd az informatikai szakközépisko-
lai osztályok.

– Elõször általános tantervû gim-
náziumi osztályaik voltak.

– Igen, ám egyre jobb képességû
gyerekek jöttek hozzánk, amivel pár-
huzamosan érkeztek az igények a
specializálódásra. Ekkor kezdtünk el
profilt adni a gimnáziumi osztályok-
nak. Közben az informatikai osztá-
lyok szakközépiskolai kategóriában
egyre jobb, sõt kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtottak. 

– Ez mit jelent országos viszony-
latban?

– Miután öt év eredményeit össze-
gezve állapítják meg az országos
rangsort, ezért még mindig a vegyes
típusú középiskolák közé tartozunk.
Évek óta az ország 196 ilyen középis-
kolája közül a felvételi rangsor ötödik
helyén állunk. Amennyiben az ország
összes – közel ezer – érettségit adó

középiskolájának felvételi rangsorát
nézzük, akkor a mi iskolánk a 84. he-
lyen szerepel.

– A felsõ tíz százalékban lenni na-
gyon elõkelõ helyet jelent.

– Lassacskán elérkezik számunkra
az a próba, amikor az öt esztendõ ér-
tékelését végzõk már tiszta profilú
gimnáziumként mérik az eredmé-
nyeinket.

– Mit prognosztizál?
– Jó reményeink vannak, ugyanis

a tizedik évfolyamon 2003 óta éven-
te magyarból és matematikából or-
szágos és objektív kompetenciamé-
réseket végeznek központi feladatla-
pokkal. A legutóbbi mérés adatai sze-
rint a mi tizedikeseink megelõzték
valamennyi Tolna megyei középisko-
lát. Másrészt 2008 szeptemberében
az ország 18 jó hírû középiskolájával
együtt – de a régióban egyedüliként
– elnyertük az Oktatási Minisztéri-
umtól a „Tehetséggondozó középis-
kola” címet.

– Igazgatónõ végzettsége szerint
geológus és matematika szakos ta-
nár, ám mint mondják, profi „rend-
szergazda”. Nem létezik olyan szá-

mítógépes mûvelet, ami kifogna
rajta. És a munkatársain?

– Az utóbbi öt-hat évben e téren is
nagyot fordult a világ. Azok a kollégák,
akik tíz éve érettségiztek, nem gon-
dolták volna, hogy napjainkban egy –
akár a nyugdíjkorhatár közelében le-
võ – tanár, vagy tanárnõ laptoppal jár-
kál a folyosón, e-mailen kommunikál
a világgal, s olyan prezentációkat
használ a tanórákon, amit maga ké-
szít, vagy úgy tölt le. A számítógépek
beszerzése részben az iskola erõforrá-
sainak koncentrálásával, másrészt gaz-
dálkodó szervezetek támogatása ré-
vén történt. Modern informatikai par-
kunkkal sikerült megkönnyítenünk
tanáraink munkáját, egyben a peda-
gógiai kultúra megújulását is. Hozzá-
teszem: iskolánkban oktatás-techni-
kus is mûködik, aki a technikai felté-
teleket teremti meg.

– Úgy tapasztalom, hogy a lehetõ
legfontosabb dolgok mellett a lát-
szólag apróbbaknak tûnõket is
egyaránt alapfeltételként kezelik
az iskolájukban.

– Ez így van, hiszen az eredmé-
nyességhez valamennyi szükséges,
de nem biztos, hogy elégséges. Ezt
azért mondom, mert a középiskolai
évek a felnõtt létet nagymértékben
befolyásolják. Gondolhatunk akár a
baráti kör kialakulására, azokra a
mintákra, amelyek meghatározzák az
életvezetést, vagy akár a megszerzett
értékekre, amelyekhez a késõbbiek-
ben igazodik az ember. Ezért is va-
gyunk nagyon büszkék az I. Bélában
folyó aktív diákéletre, ami jórészt az
élénk pályázati tevékenységünk ré-
vén valósulhat meg. Intézményünk-
ben színjátszás, énekkar, iskolarádió,
diákújság, és több közkedvelt iskolai
klub is mûködik.

– Sajnos, a család bemutatására
csupán néhány sornyi hely ma-
radt.

– Eredetileg szálkai vagyok, nyugdí-
jas tanár szüleim most is ott élnek.
Amikor tehetjük, „kiszaladunk” hozzá-
juk. Férjem Komjáthy Péter építész, a
„Négy Komjáthy” zenekar tagja. Két
lányunk van: Júlia matematikus, most
doktori képzésben vesz részt a mûsza-
ki egyetemen, Zsuzsika pedig böl-
csész, s így a családi vonal kiegyenlítõ-
dik, hiszen egyaránt jelen van a mûvé-
szet és a racionalitás.

– Ki következzék?
– Csele Lajost, a Szekszárdi Gitár

Kvartett vezetõjét szeretném. Õ szá-
momra arra minta, hogy a tehetség ki-
bontakoztatható és folyamatosan fej-
leszthetõ. Szeretném tudni, hogy õt
mi hajtja az együttes összetartásáért?

A Hajós Éva irányította I. Béla gimnázium jól teljesít
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A Közérdek 1908. december 5-i negye-
dik oldalán kis tudósítás jelent meg e
címmel. Anélkül, hogy szétfeszülne raj-
tunk az amúgy is sokszor szûk mellény,
jogos büszkeséggel állapíthatjuk meg:
az elsõ honi szõlõtermesztésrõl szóló
filmet mutatta be. Dõljünk hátra, pe-
regjen a képsor…

„Egy ördöngös masina révén Szek-
szárdnak maholnap ismét világ – vagy
hát mondjuk – országos híre lesz. Be-
lekerültünk a mozgófényképszínház-
ba, vagyis új magyarsággal a moziba.
Lapunknak egy budapesti munkatár-
sa írja, hogy november közepe óta az
Apolló, Budapest legelsõ mozgófény-
képszínháza szekszárdi vonatkozású,
saját felvételû filmet szerepeltet a mû-
soron, címe: Szõlõtermelés Szekszár-
don. A felvétel a Martin-féle szõlõben
történt. Elõször is a hegyoldal jelenik
meg a képsorozaton – a tanyával. Ez-
után indul meg a mozgó, kissé gyors
tempóban ugyan, mert pár percnyi
kapálás után már a permetezés jön, er-
re pedig a szedés következik, ugyan-
olyan rövid idõre, de ez nem zavarja
meg az illúziót. Gyors változás, s a put-
tonyosok hosszú sora jelenik meg,
még egy kis alig 7-8 éves puttonyos is,

s buzgón hozzák lefelé
a szõlõt a raibliba.

Ugyanígy a szedõ-
asszonyok is, fejükön
sajtárral. Majd a prés
tûnik fel szemünk
elõtt, amint két jó
markos szekszárdi
buzgón forgatja, s ví-
gan csurog az édes ne-
dû. Kicsit amerikai
tempóban megy min-
den, de nagyon szem-
léltetõ a képsorozat.
Megjelen egy kocsi,
fölraknak rá két hor-
dót, s az megindul le-
felé a szurdikban. A
szüretelõ asszonyok és lányok ezután
ebédhez látnak! Mozgalmas érdekes
kép ez is. Odahozzák a nagy bográ-
csot, tele paprikással, kimernek belõ-
le a tálakban, letelepszenek a földre, s
buzgón falatozni kezdenek.

De az arckifejezésük – vagy ko-
molyság, vagy elfojtott
mosoly – mutatja, tud-
ják, mily fontos szere-
pet töltenek be õk
most. Ebéd után táncra
perdülnek a lányok, nö-
veli a hatást, hogy a mo-
zi zenekara is friss csár-
dásba kezd, s emellett
járják rezgõsen. De
csakhamar vége van
ennek is. Eltûnnek a
táncoló párok, s ismét a
tanya elõtt vagyunk,
hol buzgó mustkóstol-
gatás folyik. Itt isme-
rõsre akadunk: dr. Mar-

tin József sürög-forog a képen, s azért
gondolja munkatársunk, hogy az õ
szõlejében történt a felvétel.

Eddig tart tudósítónk értesítése.
Most még csak az volna kívánatos,
hogy hamisítatlan szekszárdival is
sorba kínálják a mozi látogatóit. Ez
lenne csak igazi amerikai reklám ki-
tûnõ termésünk mellett, mert a mozi-
látogatók között bizonyára akad –
borkereskedõ is.„

Ahhoz, hogy megértsük, miként
készülhetett itt a filmfelvétel, kanya-
rodjuk vissza kissé az idõben. „Az ör-
dögbe is! Már egy szerelem is sok
ilyenkor. De hátha valaki nyolcezer
szerelmet érez! Pedig úgy áll a dolog.
Gajári szerelmes a nyolcezer elõfize-
tõjébe.” Ezt Mikszáth írta Az Újság na-
pilap alapítójáról, a kiváló sajtókap-
csolatokkal rendelkezõ, újdonságokra
is fogékony Gajári Ödönrõl. 

A közérdek november 27-i számá-
ban búvik a következõ hírt: „Dr. Mar-

tin József szekszárdi bornagykereske-
dõ és szõlõbirtokos múlt szombaton
tartotta esküvõjét Budapesten Gajári
Ilonka úrhölggyel…” A szõlõk megújí-
tóinak munkáján kívül ezért készül-
hetett az a 123 méteres mozgófilm.

Dr. Töttõs Gábor

Szekszárd a moziban (1908)
EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 129.

Ódon időben
DECEMBER 8-ÁN

160 éve, 1848-ban született Szek-
szárdon Mórágyi István vincelléris-
kolai igazgató-tanár.
DECEMBER 9-ÉN

140 éve, 1868-ban a megyei kór-
ház névadója, Balassa János pro-
fesszor, akadémikus, a honi or-
vosképzés korszakos alakja halt
meg, és 105 éve, 1903-ban Spá-
nyi Antal '48-as tiszt, szekszárdi
várkapitány.
DECEMBER 10-ÉN

110 éve, 1898-ban a honvédelmi
miniszter Szekszárd fiának, Ferdi-
nánd Lajosnak haditengerészeti
mérnöki ösztöndíjat adott.
DECEMBER 11-ÉN

110 éve, 1898-ban sajtónk megír-
ta: a „sok csavargó nép a sírok kö-
zött csintalankodik és kártyázgat”.
DECEMBER 12-ÉN

130 éve, 1878-ban babérkoszorú-
val és szavalattal ünnepelték Ara-
don Szekszárd leányát, Ditróiné
Eibenschütz Mari színésznõt.
DECEMBER 13-ÁN

120 éve, 1888-ban a Szekszárd
Vidéke az elszegényedésrõl szóló
vezércikkében úgy látta: a sok
adó, a közmunka hiánya bûnre és
kivándorlásra csábít.
DECEMBER 14-ÉN

110 éve, 1898-ban született Peli-
kán Erzsébet, a megyei kórház el-
sõ igazgatónõje.

„Íme a Szûz fogan, és Fiút szül,
s nevét Emmanuelnek fogja hív-
ni.” (Iz 7,14)

Egy hete Keresztelõ Jánosról olvas-
hattunk, most Advent másik nagy
alakjáról, Máriáról szeretnék meg-
emlékezni. Annál is inkább, mert
december 8-án ünnepeljük, az Õ
Szeplõtelen Fogantatását.

Isten megteremtette az embert,
szabad akaratot adott neki, és ezért
az ember választhatott jó és rossz
között. Az õsbûn elkövetése után Is-
ten nem vetette el végleg az embe-
riséget, hanem az ellenszegülés
után is fölvillantotta a reményt, hogy
amit az ember, vagyis Ádám - ami
annyit jelent földbõl való ember - el-
rontott, azt egy másik ember - aki
megtestesül -, vagyis Jézus Krisztus
helyrehozza. Ennek a helyrehozó-
nak az anyja az Új Éva - ami annyit
jelent, minden élõ anyja - Mária, aki

megszüli a Megváltót, aki után a sá-
tán leselkedik, de õ széttiporja a sá-
tán fejét az õ kereszthalálával és fel-
támadásával.
Ennek az új Ádámnak, vagyis Jé-
zusnak az édesanyja Mária, akit Is-
ten léte elsõ pillanatától fogva kivá-
lasztott és arra rendelt, hogy a Mes-
siásnak az édesanyja legyen. Azért,
hogy Mária méltó hajléka legyen az
Örök Igének, megóvta õt az átere-
dõ bûntõl és minden személyes
bûntõl, és kísértésektõl is. Ezt ün-
nepeljük a mai napon, hogy Mária
az õ édesanyja Szent Anna méhé-
ben Szent Joáchimtól fogant de,
szeplõtelenül, vagyis az áteredõ
bûn szennye nélkül, Jézus kereszt-
halálára való tekintettel megelõle-
gezve. Isten Máriának megelõle-
gezte a Megváltás kegyelmeit. Né-
ha mi emberek is megelõlegezzük a

másiknak a bizalmunkat.

Mi katolikusok szeretjük a Szûz-
anyát, és tiszteljük szeplõtelensé-
gét, bûntelenségét, s amennyire le-
het, igyekszünk követni õt. Nagyon
fontos tudni azt, hogy mi katolikusok
soha sem imádtuk a Szûzanyát, ha-
nem a legfõbb tiszteletet adjuk meg
neki. Mert ha szeretem Jézust, ak-
kor méltán tisztelhetem és szerethe-
tem édesanyját is. Mária nemcsak
Jézus édesanyja, hanem a mi
anyánk is lett a kereszt alatt. Ahogy
földi édesanyánkat szeretjük, vagy
szerettük, úgy kell szeretnünk égi
édesanyánkat is.

Megköszönjük Istennek, hogy égi
édesanyát adott nekünk, akinek a
szívébõl tiszta szép szeretet áradt.
Szeplõtelen, bûntelen és mégis me-

nedéke a bûnösöknek. Messze fe-
lettünk áll, és mégis annyira közeli-
nek érezzük magunkat hozzá, hogy
bárminemû szorongatásunkban,
bajunkban hozzá siethetünk. Ezért
szoktuk imádkozni: Oltalmad alá fu-
tunk Istennek szent anyja, könyör-
gésünket meg ne vesd szükségünk
idején, hanem oltalmazz meg min-
ket minden veszedelemtõl, ó dicsõ-
séges és áldott Szûz. Ámen.

Bacsmai László
plébános

E V A N G É L I U M

Adventi lelkigyakorlat a Belvárosi
templomban december 12-tõl 14-ig,
a 18 órás szentmise keretében. Lelki-
gyakorlatos beszédet mond Lendvai
Zoltán rédicsi plébános. Elõtte egy
órával már lehet gyónni karácsonyra.

RORATE – hajnali misék az ad-
venti idõben, keddtõl szombatig
reggel fél 7-tõl a Belvárosi templom-
ban. Mindenkit szeretettel várnak.

Az egykori Apolló székháza

Szüretelõk – az elõzõ (1907-es) évbõl
Kovách Aladár felvétele
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Quo vadis, Benõkém?
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A rejtvény megfejtését 2008. december 16-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
November 23-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Híg madarak szárnya hull szememre” (Füst és korom).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Kircz Lászlóné, Dr. Hirling Á. u. 11. és Fehér Klára, Benczúr
u. 9. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Z igóta Benõ, régi jóbarátom és még régebbi megátal-
kodott ellenségem, hipp-hopp batyut kötött a hátá-

ra, és nagy-nagy elszántsággal elindult nyugati irányba:
– Hová, hová lesz a séta ebben a gazdasági válságos
zord idõben? – Hová, hová? – méltatlankodott Benõ –,
hát megyek (törölgette pityeregve a szemét) az én jósá-
gos, gyöngéd kezû ápolónõm és a doktorom után Fran-
ciaországba. Láttam õket a tévé híradójában. Tudod te
– hajolt közelebb hozzám Benõ –, hogy mennyit keres
ott kint egy ápolónõ? Na én elárulom neked, de aztán el
ne járjon a szád valakinek arról, hogy mit lehet megtud-
ni félóránként egy jól értesült televízióból az itthon sem-
mibevett munkanélkülieknek és munkavállalóknak!
Azt gügyögte azzal a csöpp kis aranyos szájacskájával
az én felejthetetlen volt ápolónõm, hogy még kétezer eu-
rónál is több pénzt vihet haza havonta, ha egy-két egy-
általán nem megerõltetõ (legalább is számára nem meg-
erõltetõ) éjszakai mûszakot is bevállal. (Ó, az én drá-
gám, emlékezetem szerint mindig is nagyon bevállalós
volt itthon is.) Azt mondta, abból a pénzbõl még arra is
telik, hogy Kubában nyaralhasson.. emlékszem, min-
dig is gyengéi voltak a szakállas férfiak, de nem ez a lé-
nyeg. Képzeld el, csak egy kicsit nagyon óvatosan gon-
dolj bele, hogy mennyi pénzt kaszálhat ott kint az én volt
dokim, ha az asszisztense ilyen sokat keres.. megyek.. me-
gyek utánuk – és dalolni kezdett: „Hej, de lekopik a lábam
térdig, elkutyagolok én mégis.. mer a doktorom orleán-
si, ott lakik a mennyországban!” – Talán Franciaország-
ban – javítottam ki –, de nem ez a baj.. te részeg vagy,
Benõ! – Csodálkozol? Hát lehet azt az óriási örömmá-
mort józanul kibírni, hogy az EU munkaerõpiaca tárt
karokkal vár bennünket, magyarokat?! Az ápolónõk,
orvosok után majd jönnek a jobbnál jobb varrónõink,
szövõnõink, vasutasaink, szemétszállítóink.. minden-
ki.. mindenki.. mindenkit alkalmazni fog az EU mun-
kaerõhiánnyal küszködõ munkaerõpiaca! Csak azért
nem lesz teljesen elnéptelenedve az ország, mert politi-
kusokból jelenleg mindenhol túlkínálat van.

L egyintettem: – Hát csak menj, Benõkém, menj, Is-
ten hírével. De mondd, mindent viszel magaddal?

A lakókocsidat, az egész EU-ra érvényes betegbiztosítá-
sodat, a több milliárd eurós vagyonodat? Mert ha jól
tudom, neked politológus végzettséged van, és hát azok-
ból is túlkínálat van az egész világon.

Benõ kicsit elgondolkodott, majd nagyon szomorú-
an levette a hátáról a batyuját és ráült. – Te – nézett
rám Benõ kétségbeesetten –, nincs valami jó ötleted,
amivel meg lehetne akadályozni a jó szakemberek
külföldi munkavállalását? Bálint György Lajos



A Szekszárdi Kerékpáros SE lét-
számát tekintve ugyan kisebb,
mint az előző számunkban „érté-
kelt” SZSZKE, de figyelemremél-
tó eredményekben az idén sem
volt hiány a Steig Gábor dirigálta
klubnál.

Bálint György

Gyõzelmeik értékét növeli, hogy azok
közül több az U15-ös korosztályban
született. „Kirakatembereik” közül Ba-
ka Zoli teljesítménye kívánkozik az él-
re, hiszen õ nyerni tudott az országúti
bajnokságon, csak hajszálnyival kapott
ki a hegyen, második lett két nemzetkö-
zi versenyen. Utóbbiak közül az egyik
éppen a Sajó Péter-emlékverseny volt.
Nem tûnt el a tavalyi év legjobbja, az ak-
kor bajnoki címet szerzõ Kis Máté sem,
aki korcsoportváltás után a nála erõseb-
bekkel, rutinosabbakkal versenyzett.

– Akiben van tehetség és ez munká-
val is párosul, az ebben a szituációban
is képes helytállni –  mondja Steig Gá-
bor. – Máté elsõ éves létére mindhá-
rom országos bajnokságon (ország-
úton, hegyen és kritériumon) fel tu-
dott állni a dobogóra, a következõ év
pedig már újra gyõzelmeket ígér. Re-
méljük, ez a hozzáállás, ez a szemlélet
nála és az idén föltûnt Baka Zolinál is
megmarad, mert az õ életükben is el-
jön az az idõszak, amikor a nagyobb
szabadságvágy, a barátok, barátnõk el-
vonják a figyelmet ettõl a teljes szabad-
idõt lekötõ, a sikerek érdekében szen-
vedést kívánó sportágtól.

– A két srác elindult a páros ob-n is?
– Természetesen, és hoztak is egy

második helyet.

– Mi a helyzet a másik Kis-fivérrel,
Ákossal.

– A mentalitása példaként is állítha-
tó. Õ nem kapott annyit adottságok-
ból a sorstól, mint az öccse, de követ-
kezetes munkával, a tanácsok betartá-
sával szép eredményt produkált elsõ
éves serdülõként. Az országúti baj-
nokságon negyedik volt, a pécsi
touron pedig szakaszt tudott nyerni.

Steig Gábor öröme persze akkor
lenne teljes – az idei, vitán felül ered-
ményes év után –, ha a számára na-
gyon fontos felnõtt kategóriában –
ahol a fiataloknak példával is szolgálva

õ még mindig versenyez – lenne vala-
ki, aki õt már többször is megverte.
Elsõ éves felnõtt bringásuk, Kovács
Viktor magában hordoz ilyesféle kva-
litásokat, de ennek 2008-ban még
nem jött el az ideje.

– Viktor egyetemen tanul, és dolgo-
zik is a megélhetésért. Azt, hogy felké-
szüljön, és a felnõttek között is helyt-
álljon, az idén nem tudta megoldani.
Talán majd jövõre másképp lesz. A re-
alitásnál kéne maradni, és nem álmo-
dozni, hogy mi utánpótlás-nevelõ
klub vagyunk. A gyerek elõbb-utóbb
úgy is elmegy, és majd jön helyette
másik. Engem még is az éltet, hogy
egy-két, esetleg több versenyzõvel el-
jutok a felnõtt korosztályig. Újra lesz-
nek, ha nem is bajnok, de az átlagból

kiemelkedõ szekszárdi versenyzõk.
Tudom, ha a jelenlegi financiális hely-
zetre gondolok és arra a közömbös-
ségre, ami ezt a városnak hírnevet
szerzõ sportágat körülveszi, akkor
mindez illúziónak tûnik. Szeretném,
ha a jövõben ifistaként is produkáló
fiataljainkat megtarthatnánk és anya-
gilag is egy kicsit elismerhetnénk.

– A vállveregetésen, a kézfogáson
kívül mit tudtak adni?

– Nézze, azért abból a szûk millió-
ból, amit a várostól és a pályázatokból
összeszedünk, kipréseltünk kisebb
összegeket a sikeremberek és az átla-
gon felül teljesítõk elismerésére. Kel-
lene azért más motiváció is. Jó lenne,
ha azt tudnám mondani egy Kovács
Viktornak: ne vállalj munkát a tanulás
mellett, gyere, eddzél többet, én is tu-
dok megközelítõleg annyit fizetni.
Persze ehhez legalább félmillió plusz
kellene a költségvetésünkben. Már
csak azért is, hogy a bajnokainkkal,
éremesélyesekkel el tudjunk menni
arra a húsz, huszonöt versenyre, ame-
lyekre szeretnénk. Mindent a szülõk
sem bírhatnak, akik most az utazások
költségével, alkatrészvásárlásokkal
életben tartják a klubot. Tulajdonkép-
pen õk a mi fõszponzoraink.

– Ezek után is optimista, vagy csak
annak mutatja magát?

– Változatlanul hiszek benne, hogy
egy eredményes kerékpáros klub
edzõje lehetek szekszárdiként, Szek-
szárdon.
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SZKSE: eredményes évet zártak

Több korosztályban is szállították a sikereket

Kulissza
Elmarad a labdarúgó Karácsony Ku-
pa. Vége az egy évtizede létezõ, fél-
ezer embert a szekszárdi sportcsar-
nokba vonzó sorozatnak. Ha annyi
minden volna a városban sport, szóra-
kozás, szabadidõ és rekreáció okán,
akkor talán szóra sem érdemes, hogy
nem jönnek egy jó kis teremfocira a
pécsiek, a mohácsiak, a dunaújvárosi-
ak, s az innét elszármazottakból ver-
buválódó csapat sem lép parkettre.
De mi van helyette? A téli kupa inkább
a tömegsport kategóriájába tartozik.
Kellene valami olyan torna, vagy egy-
egy meccs, ami egy kicsit felvillanyoz-
za a szürkeséghez szokott közönsé-
get, amivel a média is foglalkozik,ami
egy kicsit színt hoz a helyi sportéletbe.
Fõleg azokban a sportágakban, ame-
lyeknek van tradicionális városi leké-
pezõdése, van közönsége, amely szí-
vesen látná például a magyar nõi ko-
sárlabda-válogatottat, vagy a kézilab-
dázók nemzeti csapatainak valame-
lyikét a szekszárdi csarnokban. Amire
azért a sportcsarnok 1989. május el-

sejei megnyitása óta egészen az ez-
redfordulóig volt sok-sok példa, kö-
szönhetõen elsõsorban az egykori
Ferropatent SE elnöknek, Horváth Fe-
rencnek, aki kapcsolatait mozgósítot-
ta az ügy érdekében.
Most nincs, aki ezt a fejébe vegye és
csinálja is! Aki egy olyan marketingter-
vet tegyen le az asztalra, amibõl kitûnik:
legrosszabb esetben nullszaldós lesz a
rendezvény. Nem könnyû kigazdálkod-
ni ezt, mert az események gazdái – ba-
rátságos meccs ide vagy oda – általá-
ban jogdíjat kérnek, aminek csak egy
igen csekély részét fedi le telt ház ese-
tén is a jegybevétel. Milliós veszteséget
nem bír el sem a csarnok, sem a szer-
vezõ egyesület. Még ha el is bír, hallani
sem akar róla. Valahogy mégsem így
kellene ehhez az egészhez közelíteni,
hanem céltudatosan, elszántan: akar-
juk lehozni a Fradit, az MTK-t fociban,
vagy a Veszprémet, a Szegedet, a
Dunaferr-t kézilabdában. Mert egy ilyen
elképzelés Szekszárdon is találkozna a
sportos nagyközönség óhajával. Valaki-
nek újra meg kéne már tennie azt a na-
gyon fontos kezdõlépést! B. Gy.

Játékvezetõ-képzés
Kosárlabda játékvezetõi képzés indul
Szekszárdon december közepétõl a
megyei szövetsége Játékvezetõi Bizott-
sága szakmai irányításával. Az oktatás-
ban közremûködnek a város egykori
és jelenlegi élvonalban mûködõ játék-
vezetõi is.

Jelentkezési határidõ: december 15.
Várható befejezés: 2009. 03.15.
Minimális követelmény a betöltött

14. életév és az általános iskola 8 osz-
tályának elvégzése. A szervezõk elsõ-
sorban egykori vagy jelenlegi kosara-
sok, illetve pedagógusok, közép- és
fõiskolás diákok jelentkezésére számí-
tanak. A tanfolyam önköltséges. A
résztvevõknek az érvényes szabály-
könyvet és egyéb oktatási segédanya-
gokat biztosítják. A gyakorlati képzés
a városi bajnokság mérkõzésein, gya-
korlott játékvezetõk közremûködésé-
vel történik.

Jelentkezés és további info: Ham-
vas Ferencné sportreferens (74/504-
148), Kovács Gyula Attila KSZB elnök
(30/204-5511).
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Gyümölcsös szelet
HOZZÁVALÓK:
l 6 tojásból piskóta
l 1 csomag vaníliás vagy epres

pudingpor
l bármilyen gyümölcs vagy be-

fõtt, gyümölcskocsonyapor

1.6 tojásból a szokott módon pis-
kótát sütünk. 1 csomag vaníliás
vagy epres pudingport az elõírás
szerint elkészítünk, majd hagyjuk
kihûlni. 

2. Ha a piskóta és a puding is ki-
hûlt, a pudingot a piskóta tetejé-
re egyenletesen elosztjuk.

3. A puding tetejére bármilyen
gyümölcsöt darabolunk, lehet be-
fõtt is, és többféle gyümölcsöt is
tehetünk, így még finomabb. 

4. A tetejére gyümölcskocsonya-
port teszünk, melyet az elõírás
szerint készítünk el. Pár órát a hû-
tõben tartjuk, majd szeleteljük.
Kubikné Parrag Edit receptje.

Élénk szalmasár-
ga színû, citrusok-
ra emlékeztetõ il-
latú fehérbor. Ízé-
ben a fehér gyü-
mölcsök - körte,
alma - kiválóan
harmonizálnak a
nem túl tolakodó
savakkal. Bár a
bor félédes, ízé-
ben nem az
édesség, ha-
nem a gyümöl-
csösség a meg-
határozó, ezért
ajánlom a gyü-
mö lcssze le t
mellé. Fogyasz-
tása 10-12 °C
fokon ajánlott.

Borajánló:
Mészáros Pince:
Fehér kadarka 2007

A BORAJÁNLÓ
az e'szencia Bortéka és Teashop.
Szekszárd, Garay tér 16.,
e-mail: borteka@freemail.hu
telefon/fax: 74/311-656)támoga-
tásával készült.



Mûvelõdési Ház

KIÁLLÍTÁSOK:
Freund Antal szobrászmûvész
„Pyrrha kövei” címû kiállítása az üveg-
teremben A tárlat december 20-ig, 10-
18 óráig látogatható.

Szekszárd Környéki Foltvarró
Egyesület Adventi kiállítása a már-
ványteremben
Megtekinthetõ december 14-ig mun-
kanapokon 10-18 óráig, szombaton 10-
14 óráig.

DECEMBER 8-ÁN (HÉTFÕ) 14 ÓRA
Gyermekbérlet I. elõadása
Óz, a nagy varázsló zenés mesejáték
két részben, a Pécsi Harmadik Színház
elõadása
Jegy: 650 Ft.

DECEMBER 8-ÁN (HÉTFÕ) 16 ÓRA
Várostörténeti klub: Karácsonyi nép-
szokások elõadó: Kovács Sándor etnog-
ráfus. Belépés díjtalan.

DECEMBER 9-ÉN (KEDD) 17.30 ÓRA
Etka jóga klub
Téma: Nõi egészségvédelem
Elõadó: Lafferton Mariann egészségfej-
lesztõ, Kriston intiimtorna tréner
I/8-as terem.
Belépés díjtalan.

DECEMBER 10-ÉN (SZERDA)
Óvodás és kisiskolás bérlet I. elõadása
10.00 Micimackó; 14.00 Süsü

Manófalvi meglepi a Pécsi Grimaszk
Színház elõadása. Rendezõ: Jancsó Sa-
rolta.
Jegy: 650 Ft.

DECEMBER 11-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 17-
19 ÓRA
Senior Táncklub.
Jegy: 300 Ft.

DECEMBER 12-ÉN, PÉNTEKEN ÉS 13-
ÁN, SZOMBATON 19 ÓRAKOR
Bartina Advent a Bartina Néptánc Köz-
hasznú Egyesület és Garay János Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény Néptánc tagozata év-
záró nagymûsora
Belépõjegy: 1000 Ft. Kapható a szín-
házi jegypénztárban munkanapokon
14-18 óráig.

DECEMBER 15-ÉN (HÉTFÕ) 18 ÓRA
Léleképítõ: Kovács Ákos Krúdy estje.
Közremûködik: Szigethy Gábor iroda-
lomtörténész. Belépés díjtalan. 

DECEMBER 19-ÉN (PÉNTEK) 20 ÓRA
Táncház sorozat befejezõ alkalma a Ka-
rácsonyi ünnepkör jegyében.
Muzsikál Magyarország legújabb nép-
zenei formációja, a The Five Virtuoses
zenekar.

Zenélnek: Hrúz Dénes, Terék József,
Desider Olah, Tóth Gergely és Viliam
Didimus.
Vendégünk a Bartina Néptánc együt-
tes. Házigazdák és a táncházat vezetik:
Nyemcsok Pál és Nyemcsokné Kárpá-
ti Katalin.
Belépõjegy: 800 Ft.

DECEMBER 21-ÉN, ARANYVASÁRNAP,
9-13 ÓRA
Karácsonyi Kincsesház a márványte-
remben 
Kézmûves foglalkozások a márványte-
remben: apró ajándékok és karácsonyi
dekorációk készítése 
(méhviasz gyertya, mézeskalács sütés,
textildíszek, karácsonyi virágkötészet,
origami, szalmacsillagok, gyékény-és
csuhédíszek, ajándékkísérõ kártyák,
kis karácsonyfadíszek).
Babajátszó a legkisebbeknek.
Minden vendégünket egy pohár illatos
karácsonyi teával várjuk a márványte-
rem büféjében!
A belépõjegy mellé tombolaszelvényt
adunk, mellyel érdekes játékokat lehet
nyerni! Tombolahúzás: 11.30-kor.
Belépõdíj: 700 Ft (gyermek), 300 Ft fõ
(felnõtt kísérõ és 4 év alatti gyermek).
A rendezvény támogatója: Húsvasaló
Étterem.

Mûvészetek Háza 

MUNKÁCSY-KÉPEK AMERIKÁBÓL 
válogatás v. Pákh Imre mûgyûjtõ, 
a Magyar Nemzet Galéria és a Békés
Megyei Munkácsy Mihály Múzeum
gyûjteményébõl
Nyitva: naponta 9-19 óráig, hétfõn
szünnap.
Csoportos bejelentkezés: 30/581-77-60
Jegy: felnõtt: 1800 Ft, diák (18 éves ko-
rig): 600 Ft. Nyugdíjas: 1000 Ft
A jegyek érvényesek a felújított Babits
Emlékház látogatására is.
www.munkacsyszekszardon.hu

Panoráma Mozi

NAGYTEREM 
December 4-10-ig:
16.00 és 17.30 High School Musical 3:
Senior Year – amerikai zenés film
20.00 Tükrök – feliratos amerikai hor-
rorfilm
December 11-17-ig:
17.30 Éjjel a parton – feliratos amerikai
romantikus film
20.00 Kaméleon – magyar film.
ART TEREM
December 4-10-ig:
17.00 Control – fekete-fehér feliratos
angol amerikai életrajzi dráma
19.00 Anna bekattanva – feliratos spa-
nyol romantikus film
December 11-17-ig:
17.00 Kaméleon – magyar film
19.00 Good – feliratos angol-német film
20.00 Árvaház – színes feliratos mexi-
kói horrorfilm.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Szekszárdi Karácsonyváró 2008
NOVEMBER 24-DECEMBER 14.:
Foltvarró Egyesület karácsonyi kiállí-

tása – mûvelõdési ház márványterem
DECEMBER1-20.:
Freund Antal szobrászmûvész kiál-

lítása – mûvelõdési ház üvegterem
DECEMBER 6., SZOMBAT, 16.00:
PTE IGYFK balett tagozat félévzáró

koncert – mûvelõdési ház színházterem
DECEMBER 7., VASÁRNAP, 17.00:
Tücsök Klub Zenés Színpad mûso-

ra – Garay tér
DECEMBER 8., HÉTFÕ, 17.00:
5. sz. Általános Iskola karácsonyi

mûsora – Garay tér
DECEMBER 9., KEDD, 15.00:
Karácsonyfa díszítõ pályázat –

Wosinsky múzeum
DECEMBER 9., KEDD, 17.00:
Kolping Katolikus Szakképzõ Isko-

la karácsonyi mûsora – Garay tér
DECEMBER 10., SZERDA, 10.00 ÉS

14.00:
Óvodás és kisiskolás színház „Ma-

nófalvi meglepi” címmel – mûvelõdé-
si ház színházterem

DECEMBER 10., SZERDA:
Adventi koszorú készítése gyerme-

keknek – Wosinsky múzeum
DECEMBER 11., CSÜTÖRTÖK, 17.00:
Garay János Általános Iskola és AMI

mûsora – Garay tér

DECEMBER 12., PÉNTEK, 17.00:
A Garay iskola, a Dienes Valéria Ál-

talános Iskola és Grundschule, vala-
mint az I. Béla Gimnázium közös mû-
sora – Garay tér

DECEMBER 12., PÉNTEK, 19.00:
Bartina Néptánc Egyesület mûsora

– mûvelõdési ház színházterem
DECEMBER 13., SZOMBAT, 19.00:
Bartina Néptánc Egyesület mûsora

– mûvelõdési ház színházterem
DECEMBER 14., VASÁRNAP, 17.00:
PAD Egyesület Mûsora – Garay tér

DECEMBER 14., VASÁRNAP, 16.30:
Német Nemzetiségi Est – mûvelõ-

dési ház színházterem
DECEMBER 15., HÉTFÕ, 17.00:
Dienes Valéria Általános Iskola és

Grundschule karácsonyi mûsora –
Garay tér

DECEMBER 15. HÉTFÕ, 18.00:
Léleképítõ sorozat: Kovács Ákos

Krúdy estje – mûvelõdési ház színház-
terem.

A szervezõk a mûsorváltozás jogát
fenntartják!

Mindennap programok várják az érdeklõdõket

Újvárosi Mikulás
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör december 7-én, vasárnap,
15 órakor Mikulás-ünnepséget tart a
Szent István Házban (Rákóczi u. 69.).

Az ünnepi mûsort a Szent József
Katolikus Iskola diákjai és a Társaskör
tagjainak gyermekei, unokái adják. A
gyermekek megajándékozásáról a
Társaskör gondoskodik, a vendéglá-
tásban a tagok segítségét kérik. Az
ünnepséget a Tesco Szupermarket tá-
mogatja.

ZUG-program
FILM KLUB*

9. Svejk I.
11. Svejk II.
16. Szabadíts meg a gonosztól!
18. Tûz van, babám!
23. Krisztus utolsó megkísértése
30. Az utolsó tangó Párizsban

JAZZ KLUB*
10. Blue Note Trip
17. Rabih Abou-Khalil

ROCK-BLUES KLUB*
13. Jimi Hendrix
19. Bruce Dickinson

KONCERTEK
20. Riff-Raff; Force Feedback

A *-gal jelölt programok ingyenesek.
A koncertek kezdése 21 óra!
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KÖZLEMÉNYEK

KÉPZÉSI BEMUTATÓ.

Az I. Béla Gimnáziumban december
9-én, kedden, 17 órára várják az isko-
lába készülõ nyolcadikos diákok szü-
leit a képzési kínálat bemutatására.

NYÍLT NAP A ZENEISKOLÁBAN.

A Liszt Ferenc Zeneiskola decem-
ber 13-án 9-12 óráig nyílt napot tart,
ahol bárki megismerkedhet az isko-
lában tanulható hangszerekkel. Va-
sárnap 10-11-ig Kakaókoncert lesz
az iskola nagytermében, ahová min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak!

AKCIÓS ÉLELMISZEREK.

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a megyei vö-
röskereszt Nyugdíjas Alapszerveze-
te december 15-én akciós élelmi-
szer-árusítást tart. A Hunyadi u. 4.
szám alatt 6.30 és 10 óra között füs-
tölt áru, száraztészta, étolaj, ételíze-
sítõ és õrölt paprika, míg 7 és 8 óra
között frissen vágott és tisztított csir-
ke (600 Ft/kg). Elõjegyzés a foga-
dónapokon, illetve a 74/319-739-
es telefonon december 11-ig.

KÖSZÖNET AZ 1 SZÁZALÉKÉRT.

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
köszöni mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át felajánlották
céljaikra. Az összeget (205 304 Ft)
szegény sorsú családok, egyedül
élõ idõs embertársaink megsegíté-
sére fordítottuk.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

December 16. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

December 16. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz. iroda,

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap második hétfõjén 14-15 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap elsõ csütörtöke 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Kadarka utcai 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 keddjén 16-17 óráig

Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselõ

XII. sz. választókerület

December 9. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselõ

XIII. sz. választókerület

December 1. (hétfõ) 17-18 óráig

December 15. (hétfõ) 17-18 óráig

5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ

A hónap elsõ és harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

SCHOECK KÁROLY képviselõ

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 óráig

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselõ

A hónap második keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselõ

A hónap elsõ keddjén 16-18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ

December 19. (péntek) 15-16 óráig

5. Számú 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-es telefonon

ILOSFAI GÁBOR képviselõ

A képviselõ úr decemberben nem tart

fogadóórát.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
DECEMBERI FOGADÓÓRÁJA
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