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A SZERETET NE
LEGYEN MAJOM-
SZERETET

FELFEDEZÉS VAGY
STÁTUSZSZIMBÓLUM
AZ UTAZÁS?

ÖKO-NAP GYEREKEKNEK

A VÁROSI STRANDON 9. OLDAL6. OLDAL4. OLDAL

Idén is világolt a Láng
A mássággal, segítséggel élõkre irányult a figyelem

Immáron harmadjára lobbant fel a Sze-
retet Lángja Szekszárdon, ezúttal szep-
tember 12-én, pénteken a hagyomá-
nyoknak megfelelõen a város szívé-

ben, a Garay téren. A szervezõk e köz-
vélemény-formáló rendezvénnyel pró-
bálják a figyelmet a mássággal és segít-
séggel élõk, a hátrányos helyzetû em-

berek, valamint „átlagos” társaik kap-
csolatának ápolására, kommunikáció-
juk finomítására fókuszálni.

CIKKÜNK A 3. OLDALON

Az idei esemény házigazdája a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete volt

Jubileumi évad
a szekszárdi

német színházban
Szeptember 23-án este A búsképû

lovag, Don Quijote de la Mancha ször-
nyûséges kalandjai és gyönyörûséges
halála címû tragikomédia premierjé-
vel megkezdõdik a Magyarországi
Német Színház (DBU) 25. idénye.
Frank Ildikó igazgató sajtótájékozta-
tón beszélt arról, hogy a jubileumi
évadra magyar és német darabok elõ-
adását felváltva tervezi, egyes dara-
bokkal pedig vendégelõadásokat is
tartanak. Cikkünk a 7. oldalon.

Jövõ héten indul a
Vállalkozói Szalon

Hamarosan megkezdi tizedik, jubileu-
mi évének õszi szezonját a szekszárdi
Vállalkozói Szalon. Az elsõ téma a me-
zõgazdaság, az elsõ vendég pedig Gõ-
gös Zoltán, a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium államtitká-
ra lesz szeptember 24-én, szerdán, 18
órai kezdettel. A szokásoknak megfele-
lõen a klubest a Mészáros Borházban
lesz. A bevezetõ elõadást követõen kö-
tetlen beszélgetés a program. Késõbb
a szokásosnál is több rendezvényt ter-
veznek.
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Szekszárd Megyei Jogú Város szeptember 25-ei (9 óra) közgyûlésének napirendi pontjai
NYÍLT ÜLÉS:
1./ Szekszárdi Önkormányzat …/2008.(….) rende-

lete a 2008. évi költségvetésrõl szóló 
12/2008.(II.29.) szekszárdi ör. módosításáról (ter-
vezet). Elõterjesztõ: Horváth István polgármester 

2./ Törvényességi észrevétel az önkormányzati
képviselõk és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
19/2000.(IX.19.) szekszárdi ör.-re. Elõterjesztõ:
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzõ

3./ Törvényességi észrevétel a helyi adókról és
az adózás rendjérõl szóló 29/1991.(XII.23.) rende-
letre. Elõterjesztõ: Amreinné Dr. Gál Klaudia al-
jegyzõ

4./ Javaslat diszpécserszolgálat bevezetésére a
szekszárdi központi ügyeleten. Elõterjesztõ: Dr. Fõ-
fai Klára irodavezetõ

5./ Felajánlás köztéri szobor elhelyezésére. Elõ-
terjesztõ: Dr. Haag Éva alpolgármester

6./ Javaslat az Állami Számvevõszék Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének 2008. évi, 2005-2007. évekre kiterje-
dõ ellenõrzésére teendõ intézkedésekre. Elõterjesz-
tõ: Horváth István polgármester

7./ Javaslat a Wunderland Óvoda „KEOP-2007-
5.1.0. energetikai hatékonyság fokozása” pályázatá-

nak támogatására. Elõterjesztõ: Dr. Göttlinger Ist-
ván irodavezetõ

8./ Csatlakozási kérelmek a Szekszárd és Környé-
ke Szociális Alapszolgáltatási Társuláshoz. Elõter-
jesztõ: Dr. Göttlinger István irodavezetõ

9./ Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. alapí-
tó okiratának módosítására. Elõterjesztõ: Horváth
István polgármester

10./ Lemondás igénybe nem vett címzett támo-
gatásról. Elõterjesztõ: Orbán Attila irodavezetõ

11./ Lemondás igénybe nem vett céltámogatá-
sokról. Elõterjesztõ: Orbán Attila irodavezetõ

12./ Önkormányzati hozzájárulás megyei intéz-
mény átszervezéséhez. Elõterjesztõ: Horváth István
polgármester

13./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 2008. évi közbeszerzési tervének módo-
sítására. Elõterjesztõ: Amreinné dr. Gál Klaudia al-
jegyzõ

14./ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás Közoktatási Esélyegyenlõségi Programja.
Elõterjesztõ: Horváth István polgármester

15./ Mustármag Családi Napközi önkormányzati
támogatás iránti kérelme. Elõterjesztõ: Dr. Fõfai
Klára irodavezetõ

16./ Javaslat a Bursa Hungarica szociális ösztöndíj-
rendszer 2008/2009. évi fordulójához történõ csatla-
kozásra. Elõterjesztõ: Dr. Fõfai Klára irodavezetõ

17./ Hajléktalangondozási Központ épületbõvíté-
se. Elõterjesztõ: Szeleczki József irodavezetõ

18./ Javaslat külterületi ingatlan értékesítésére.
Elõterjesztõ: Szeleczki József irodavezetõ

19./ Beszámoló a lejárt határidejû közgyûlési ha-
tározatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekrõl. Elõterjesztõ: Hor-
váth István polgármester

20./ Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetérõl

21./ Kérdések, interpellációk
ZÁRT ÜLÉS: 
22./ Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Or-

szággyûlési Biztosának kezdeményezése. Elõterjesz-
tõ: Horváth István polgármester

23./ Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyek-
ben benyújtott fellebbezések elbírálására. Elõter-
jesztõ: Dr. Fõfai Klára irodavezetõ

A Közgyûlés nyilvános ülésének elõterjesztései a
www.szekszard.hu honlapon (Önkormányzat/
közgyûlés napirendjei) tekinthetõk meg.

■ Megkezdõdtek a kamarai tisztújítás
elõkészületei. Elsõként a 12 fõs Jelö-
lõ Bizottság alakult meg, elnöke dr.
Márkus István lett.

A Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara négy tagozatból áll: ipa-
ri, kereskedelmi, kézmûipari és szol-
gáltató. Minden tagozat 20-20
küldöttet választ a napokban a tago-
zati gyûléseken. A 80 küldött közül
kerülnek ki majd azok a tisztségvise-
lõk, akik a következõ négy évben a
szervezet élén állnak. 

A Jelölõ Bizottság feladata – dr.
Márkus István tájékoztatása szerint –
a választások elõkészítése, a tagozati
jelölõgyûlések levezetése, és az, hogy
személyi javaslatot tegyen – a frissen
megválasztott küldöttek közül – a
tisztségviselõkre a küldöttgyûlés felé.
A késõbbiekben a Mandátumvizsgá-
ló Bizottság és a Szavazatszámláló Bi-
zottság is feláll. A tisztújító küldött-
gyûlés október 13-án lesz.

Tisztújításra
készülnek 

a kamaránál

Szülinapos a Holló
Október közepén jubileumi koncertet adnak a Mûvészetek Házában

A szekszárdi Holló Együttes való-

sággal berobbant a köztudatba

25 esztendővel ezelőtt, 1983

őszén. Kedves emlékeim között

tartom számon azt a délelőttöt,

amikor először írtam a háromfős

csapatról.

V. Horváth Mária

Beszélgetni mentünk a „Babitsba”... Az
utcán egy óvodás csoport jött velünk
szemben. Amikor a gyerekek felfedez-
ték a fiúkat, boldogan kiáltoztak kórus-
ban: „Helló, Holló”. Persze, a kicsinyek
üdvrivalgása nem maradt viszonzatlan,
a fiúk jó pár szóra leálltak, hogy beszél-
gessenek kis közönségükkel. Megjegy-
zem, annak idején a gyerekek körében
„Helló Hollóként” emlegették a vidám
csapatot. Biztosan úgy hitték, ez a hiva-
talos nevük, ami szájról szájra terjedt,
mint a népmese.

Ma sincs ez nagyon másképp. Leg-
feljebb annyiban, hogy már a fiatalok
és a felnõttek is felismerik õket, s nem-
csak Szekszárdon, hanem szerte az or-
szágban. Sõt, Felvidéken is, ahol újab-
ban egyre nagyobb a koncertjeik irán-
ti igény, õk pedig boldogan tesznek
eleget a meghívásoknak. November-
ben például több koncertet is adnak
Pozsonyban, de elõadásaikra a nagy
fesztiválokon is rendre számítanak.

Most pedig – csupán a rend kedvé-
ért – bemutatom a tagokat. Vagyis,
miután bemutatásra nem szorulnak,
felsorolom a nevüket. Az együttes ve-
zetõje Ritter Péter, a szólóénekes Sili
Károly, zenésztársuk pedig Fenyvesi

Ferenc. A két elõbb említett férfiú Ko-
vács Gáborral együtt alapította a Hol-
lót. Harmadik társukat ugyan 2001-
ben másfelé vezérelte a sorsa, de kap-
csolatuk nem szakadt meg, sõt közre-
mûködõként gyakorta fellép az együt-
tessel. Mindannyian énekelnek, illet-
ve vokáloznak, hangszereik között
megtalálható a tambura, a mandolin,
a koboz, a gitár és a furulya.

Jelenleg három gyermekeknek aján-
lott koncertjük van. A jelmezes Ván-
dormuzsikusokban a 25 esztendõ leg-
sikeresebb dalait, játékait mutatják be,
miközben a kicsinyek is szereplõkké
válnak, amit roppant mód élveznek. A
Micimackó és barátai szintén a gyere-
kek örömét szolgálja, míg a Hampel-
mann címû német-magyar gyermek-
mûsorban az elmúlt évszázad leg-

szebb gyermekdalaiból válogattak.
Felnõtteknek állították össze a Bor le-
gendája koncertet. A mûsorban nép-
dalok, deák énekek és énekelt versek
szerepelnek. Sõt, becsempésztek jó
pár kissé pajzán dalt is, ám ezeket el-
sõsorban klubokban hallgathatjuk,
láthatjuk. S most jöjjön a Vásárfia, va-
gyis a vásári komédia, ami tulajdon-
képpen zenés gyermekmûsor, de
nem csak gyerekeknek ajánlják. Nagy
Bandó András Madarak tolláról ver-
seskötetének anyagát is feldolgozták,
a nagyon jól énekelhetõ – és nagyon
jól is éneklik – kedves és szép versek
cd-n is megjelentek.

S még egy fontos információ: a
szülinaposok jubileumi mûsort ad-
nak a Mûvészetek Házában október
14-én délelõtt fél tíztõl. Helló, Holló!

Gyerekeknek és felnõtteknek is zenélnek
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Az egészségfejlesztésrõl
tartottak elõadást

n Gondolatok az egészségfejlesztés-
rõl címmel tartott elõadást tegnap
délután dr. Halász Nóra a Polip Ifjú-
sági Irodánál. Csordásné Kõmíves
Ágnes, a szervezõ szekszárdi Mentál-
higiénés Mûhely titkára elmondta,
Az Élet dolgai címû sorozat kereté-
ben idén még három alkalommal
várják majd az érdeklõdõket.

Fotókiállítás nyílt
az I. Béla Gimnáziumban

n S. Faragó Gyöngyi állította ki fotó-
it az I. Béla Gimnázium iskolagalé-
riájában. A tárlat, melyet tegnap nyi-
tottak meg, a Tisztelet a mesterek-
nek! címet viseli. A megnyitón Ba-
ricz Katalin fotómûvész mondott be-
szédet, az intézmény tanára, Kis Pál
István pedig verses köszöntõvel üd-
vözölte a galéria új darabjait. A kiál-
lítás október 17-ig tekinthetõ meg 8
és 16 óra között.

Ötven diákot fogadtak
a gyermekjóléti napon

n Hagyományaihoz hûen ismét
megünnepelte a gyermekjóléti na-
pot a szekszárdi gyermekjóléti köz-
pont. Ennek köszönhetõen 40-50 ál-
talános iskolás diák tölthetett el egy
kellemes szombat délutánt a szerve-
zet székházában játékkal, ügyességi
feladatok megoldásával és kézmû-
ves foglalkozásokkal.

Idén is világolt a Szeretet Lángja
n Immáron harmadjára lobbant fel a
Szeretet Lángja Szekszárdon, ezúttal
szeptember 12-én, pénteken a hagyo-
mányoknak megfelelõen a város szívé-
ben, a Garay téren. A szervezõk e köz-
vélemény formáló rendezvénnyel pró-
bálják a figyelmet a mássággal és segít-
séggel élõk, a hátrányos helyzetû em-
berek, valamint „átlagos” társaik kap-
csolatának ápolására, kommunikáció-
juk finomítására fókuszálni. 

Péntek délután három órára két-
száznál is többen gyûltek össze, kicsik
és nagyok egyaránt, remélve, hogy je-
lenlétükkel, üzenetükkel már a legfia-
talabbakat is megcélozzák, ezáltal pe-
dig a társadalom egészére tudnak hat-
ni. Mindnyájunk öröme, hogy a fogya-
tékossággal élõk elfogadása, segítése
napjainkban javuló tendenciát mutat,
noha az értelmi fogyatékkal élõk ér-

dekképviselete terén még mindig
több segítõre lenne szükség.

A közel harminc fellépõ csoport
idén a Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesülete szervezésében
mozdult meg, s mint azt Kovács
Lászlóné, a szervezet elnöke elmondta:
megyénkben több mint 1500 súlyos
fogyatékos látássérült ember él, sokan
kifejezetten reménytelen helyzetben.
Megsegítésükre szeretnék felhívni a fi-
gyelmet. A fellépõ iskolák pedagógusai
kérdésünkre büszkén válaszolták: ta-
nítványaik példaszerûen viszonyulnak
azon társaikhoz, kik az életnek sajnála-
tos módon a sorstól igazságtalanul fizi-
kai-szellemi hátránnyal vágnak neki,
személyes ügyüknek érzik segítésüket,
támogatásukat. Tegyük hozzá: pótol-
hatatlan a pedagógusok részérõl ez
esetben a kicsik humánumát megcél-

zó folyamatos, következetes szocializá-
ciós munka.

A Himnusz elhangzását követõen
dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlés
elnöke nyitotta meg a rendezvényt, a
megjelenteket pedig dr. Haag Éva al-
polgármester köszöntötte kedves sza-
vaival. Legalább ennyire figyelmünk-
re méltó volt Hirt Ferenc országgyûlé-
si képviselõ fõvédnöki, valamint Ko-
vács Lászlóné elnöki beszéde.

A teljesség igénye nélkül többek
között szekszárdiak, regöly-majsa-
pusztaiak, pálfaiak, bonyhádiak,
kakasdiak, belecskaiak képviselték a
térségükben élõ embereket és érde-
keiket tánccal, zenével, színpadi elõ-
adással. A program záróakkordjaként
este fél hétkor adták át ünnepélyes
keretek között Szeretet Lángját a
2009. évi rendezõknek. N. S.

A szekszárdi önkormányzat gaz-

dálkodási rendszerében végzett

idei átfogó vizsgálatának ered-

ményeit ismertette a sajtó mun-

katársaival szerdán dr. Sepsey

Tamás, az Állami Számvevőszék

főigazgató-helyettese.

V. Horváth Mária  

Az ÁSZ stratégiájában foglalt célkitûzé-
seknek megfelelõen a helyi önkor-
mányzatok költségvetési, gazdálkodási
rendszerének ellenõrzését a tavaly
megújított teljesítmény-ellenõrzési ele-
mekkel kiegészített ellenõrzési prog-
ram alapján folytatja a 2008. évben –
közölte dr. Sepsey.

A fõigazgató-helyettes kifejtette,
hogy a feltárt hibák belsõ ellenõrzés-
sel felderíthetõek és kijavíthatóak, ezt
követõen ismertette a város pénzügyi
helyzetét, s megjegyezte, hogy több
más településhez hasonlóan Szekszár-
don sem fedezték a mûködési bevéte-
lek a kiadásokat. Hozzátette, hogy el-

indult valamiféle kilábalási folyamat –
köszönhetõen az átgondoltabb gaz-
dálkodásnak és a kötvénykibocsátás-
nak. Majd arról szólt, hogy a városi ön-
kormányzat 2005-2007 között a belsõ
szabályozottság és szervezettség te-
rén összességében nem készült fel
eredményesen az európai uniós for-
rások igénybevételére, felhasználásá-
ra. Egyebek közt azért, mivel nem ha-
tározták meg azokkal összefüggés-
ben az önkormányzati szintû feladato-
kat, az információszolgáltatás rendjét,
a támogatott fejlesztések lebonyolítá-
sának ellenõrzési kötelezettségét, fel-
adatait és felelõseit, nem szabályozták
a feladatok ellátásába bevont külsõ
szervezetek megbízási szerzõdései-
ben a felelõsségi szabályokat, vala-
mint a feladatellátás rendjét.

Dr. Sepsey Tamás úgy fogalmazott:
a kontrollrendszer vizsgálata, kiépíté-
se és mûködtetése is a jegyzõ feladata
lett volna, ám a megfelelõ belsõ szabá-
lyozás hiányában a felsoroltak is gyen-
ge minõsítést kaptak. A belsõ ellenõr-

zés hiányosságai során a fõigazgató-
helyettes rámutatott, hogy szervezeti
kereteinek kialakítása és szabályozása
is közepes kockázattal járt, de számos
más dologban sem történt meg a sza-
bályozás, ami szintén a jegyzõ feladat-
körébe tartozott volna. Az ilyen hibák
és hiányosságok miatt az ÁSZ részérõl
már a vizsgálat idején felvetõdött a
jegyzõ fegyelmi felelõsségre vonása.

Mint azt korábban megírtuk, az ÁSZ-
vizsgálat során felmerült hiányosságok
miatt a város közgyûlése fegyelmi eljá-
rást indított dr. Kilián Orsolya jegyzõ
ellen, akit hivatalvesztéssel sújtott.

Dr. Haag Éva, Szekszárd alpolgár-
mestere kifejtette, hogy a város gaz-
dálkodásában megindult a konszolidá-
ció. A felmerült hiányosságok meg-
szüntetésérõl az aljegyzõ asszony és a
könyvvizsgáló már tárgyal, s elkészítik
az erre vonatkozó ütemtervet. Az al-
polgármester elmondta azt is, hogy a
jegyzõ ügyében a bírósági eljárás elin-
dult, de az elsõ tárgyalási napot még
nem tûzték ki.

„Elindult a kilábalás”
A számvevõszék megállapította a jegyzõ felelõsségét

Dr. Sepsey Tamás fõigazgató-helyettes (jobbról) adott tájékoztatást az ÁSZ-vizsgálat eredményérõl
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Szekszárdi
borokat vittek 

fel a várba
nTizenöt ország kétszázhúsz borá-
szata mutatkozott be vasárnapig a
budai Várban a XVII. Budapesti
Nemzetközi Bor- és Pezsgõfesztivá-
lon. Az Oroszlános udvarban szek-
szárdi borászatok kínálta nedûket
is kóstolhattak az érdeklõdõk. Kép-
viseltette magát a Vida, a Tringa, a
Ferenczi, a Mészáros, az Eszter-
bauer, a Heimann, a Bodri, a Takler,
a Sebestyén, a Dúzsi, a Márkvárt, a
Remetebor, a Sárosdi, a Veszter-
gombi, a Szent Gaál, a Németh, a
Tüske, a Gallus, a Fritz, a Báró von
Twickel, a Sárosdi, valamint az Eu-
robor pincészet is. 

A jó borokhoz természetesen
finom falatok is dukáltak, olyan
gasztronómiai különlegességek,
mint például a haltepertõ. Mind-
erre pedig a koronát a hagyo-
mányõrzõ csoportok fellépése,
valamint a szombati szüreti fel-
vonulás tette fel.
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Ex-pressz segítség a bajban

HÉTRŐL HÉTRE

Mindannyian tudjuk, mennyi bosszú-
sággal jár a lakás gépészeti berendezé-
seinek (fûtés, vízcsövek, stb.) meghi-
básodása. Egy rossz konvektor miatt
korábban akár napokig vacoghat-
tunk, míg végre sikerült elérnünk egy
szakembert. Az ilyen jellegû problé-
mákra kínál gyors megoldást a Pan-
nonszolg Bt. Ex-pressz
gyorsszervize.

Apa és fia, Horváth
József és Zoltán 2000-
ben alapította a családi
vállalkozást. Az indulás-
kor gázszereléssel, gáz-
készülék-javítással fog-
lalkozó cég az évek so-
rán új szakemberekkel,
új épületgépészeti te-
vékenységekkel bõvült.

A három éve szak-
képzéssel is foglalkozó vállalkozás a
piaci körülményeket és a lakossági
igényeket felismerve egyes javításo-
kon túl immár teljes körû felújítást is
vállal: a gáz-, víz-, fûtés- és szellõzés-
szerelés mellett villanyszerelést és
burkolást is vállalnak. Aki újított már
fel lakást, vagy házat, az tudja igazán,
milyen óriási segítség, ha nem kell a
szakembereket egyesével felhajtani,
hanem elég megbízni a Pannonszolg

Bt.-t a komplett kivitelezéssel. Az ügy-
felek bizalmának jele, hogy több meg-
rendelõ még az anyagok beszerzését
is a cég munkatársaira bízta.

A Pannonszolg Bt. egyedülálló szol-
gáltatással jelentkezett a közelmúlt-
ban: Szekszárdon és környékén azon-
nali segítséget nyújtanak például csõ-

törés, gázszivárgás,
vagy fûtési problémák
esetén. A cég több au-
tója biztosítja a gyors
kiszállást, az Ex-pressz
hibaelhárítást.

A gyorsaság nem
megy a minõség rová-
sára. Ezt bizonyítja az
SZ+C Stúdió Kft.-vel
közösen épített Obsi-
tos Udvarház gépésze-
ti munkáiért kiérde-

melt nívódíj. A Pannonszolg Bt. az
SZ+C Tartsay utcai üzletházában talált
új telephelyre, amelynek gépészeti
munkáit maga végezte.

PANNONSZOLG BT. 

Gyorsaság, megbízhatóság, teljesség.
Cím: Tartsay V. u. 12. E-mail: pannon-

szolg@t-online.hu
EX-PRESSZ GYORSSZERVIZ:

30/26-80-777 

A szeretet ne legyen majomszeretet
Szekszárdon járt Soltész Miklós, a KDNP országgyûlési képviselõje

„Kevés ember tart el sokakat, 

a munkaképeseknek csupán 

62 %-a dolgozik!” – jelentette ki

Soltész Miklós kereszténydemok-

rata képviselő a közelmúltban 

a Szent István Házban tartott

szociálpolitikai fórumon.

Gyimóthy Levente

A találkozón – melyet dr. Braun Márton
megyénk parlamenti képviselõje nyi-
tott meg – Soltész hangsúlyozta: az or-
szág erõn felül költ szociális támogatás-
ra ahelyett, hogy a munkaképeseket
ösztönöznék munkahelyteremtéssel.
A kereszténydemokraták és a Fidesz is
úgy gondolja, a családtámogatást és a
szociális segélyeket egymástól külön
kell kezelni. Mint mondta, akik tudnak
és akarnak is dolgozni, azok képesek
fenntartani családjukat, így nekik a tá-
mogatás jogosan jár.

A képviselõ hozzátette: a Fidesz-
kormány alatt az MSZP-SZDSZ részé-
rõl folyamatos támadások érték õket,
miszerint a középosztályt támogat-
ták. A Fidesz-KDNP szerint a közép-
osztályba tartozik mindenki, aki ké-
pes dolgozni és van is munkája. A
honatya egyébiránt a francia és a

skandináv szociális rendszert tartja
követendõ példának. Soltész hozzá-
tette: azon rétegek, akik munkához
jutottak, fontos, hogy érzékeljék: van
értelme és eredménye annak, amit
tesznek. Azoktól a rétegektõl, akik-
nek ölükbe hull a szociális segély, a
következõkben el kell várni, hogy fel-
mutassanak valamit. A honatya meg-
jegyezte: a segélyezés nem liberális
gondolkodással valósítható meg, ha-
nem kizárólag a „valamit valamiért”
elvével! Ugyanakkor a szeretet ne le-
gyen majomszeretet, hanem elvárás-
sal is járjon.

A képviselõ hozzátette: amikor a Fi-
desz-kormány felemelte a minimál-
bért 62 ezer forintra, a munkaképe-
sek tekintetében a munkaerõ lemor-
zsolódása 50-rõl 5 százalékra esett
vissza. Amióta 2006 tavaszán a
Gyurcsány-kormány a segély összegét
a jövedelmekkel hozta egy szintre, új-
ra megéri ,,nem dolgozni”. „Tudomá-
sul kell venni, hogy e tény a dolgozó
embereket rendkívüli mértékben ir-
ritálja, és két-három generáció nõ fel
úgy, hogy szüleit egyáltalán nem látta
munkába menni!” Az adóterhekrõl ér-
tekezve Soltész figyelmeztetett: Belgi-
um után Magyarországon sújtják leg-

jobban az adók az állampolgárokat.
Ehhez dr. Braun Márton hozzátette:
jelenleg 500 ezer ember hiányzik a
munkaerõpiacról a kormány tevé-
kenységének következtében.

A nyugdíjak kérdésében Soltész
szerint a következõ kormánynak mi-
nimum meg kell õriznie a nyugdíj-
összegek reálértékét, mivel a háztar-
tási energia, az élelmiszerek és a
gyógyszerek már-már csillagászati
árai több mint 60%-ot vesznek ki a
nyugdíjasok pénztárcájából, s ugyan-
ezen fogyasztási cikkek emelkedtek
– jóval az infláció fölött – az elmúlt
négy év során. A gáz ára például meg-
duplázódott az elmúlt két évben. A
kormánynak adott a lehetõsége, hogy
kiegészítse az infláció különbségét,
ezt azonban nem teszi meg.

Immár nyílt titok az is, hogy 2000
milliárd forint hiányzik a nyugdíj-
rendszerbõl, mert a 2002-es kormány-
váltás után az MSZP-SZDSZ koalíció
újra kötelezõvé tette a magánnyugdíj-
pénztár rendszerét, és csak töredéket
hagyott meg az állami nyugdíjkasszán
belül. A nagy kérdés az: megkapják-e
majd a mostani fiatalok azt az össze-
get, melyet a magánpénztárak az álla-
mi nyugdíjkasszától elvittek...

Soltész Miklós: „Erõn felül köl-

tünk szociális támogatásra”
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Szeptember 15-én, hétfőn Szarvas

József színművész volt a Léleképí-

tő előadás-sorozat vendége a Ba-

bits Mihály Művelődési Ház szín-

háztermében. Életéről, hitvallásá-

ról az est és egyben a rendezvény-

széria házigazdája, dr. Tóth Csaba

Attila beszélgetett a színésszel.

Kosztolányi Péter

Verssel kezdte, dallal fejezte be az estet
Szarvas József. Klasszikusokat szavalt,
és az Elindultam szép hazámból-t éne-
kelte. Elõadásában szeptember végén
a lámpa zöldellt az ablak elõtt, a vers két
felvonásból állt, Wales bárdjainak bal-
ladájában több szó és jelzõs szerkezet
átalakult, A vén cigányból pedig kima-
radt két sor és az utolsó elõtti versszak.
Rögtön hozzá kell tennünk, Szarvas
mindannyiszor jól reagálta le hibáit; és
a lényeg nem ez volt – nem ez lett.

Mintegy száz érdeklõdõ hallhatta,
amint a színész falun és tanyán töltött
gyermekkoráról és hentessé válása tré-
fás viszontagságairól beszél, mesél színé-
szi pályafutása, e szavai szerint „férfiasan
vállalható karrier” nem kevésbé vicces

nehézségeirõl, kigúnyolva saját magát is,
ha kell. Hogy mindez megérte-e, azt még
nem tudjuk, ám abból, hogy valaki mi-
lyen színész – hangsúlyozta –, kiderül az
is, hogy az illetõ milyen ember.

Szarvas József úgy vélekedett, hogy
az elõadóhoz a költészet áll a legköze-
lebb, ahhoz pedig a barátság, a szeretet.
A szerinte mindannyiunkban jelen lévõ
közlési vágy, hogy elmondjuk: jók va-
gyunk, a mûvészetben az igazságra való
törekvéssel kell, hogy párosuljon. Eh-
hez a tisztaságba, a gyermekkorba kell
kapaszkodnunk, húzta alá, és elmond-
ta: mindez úgy él benne, mint a lelké-
ben az Õrségben vásárolt, mára bela-
kott parasztháza.

Lelkében a parasztház
Szarvasnál zöldell a lámpa, de az sem baj

Koleos: terepre termett
Korábban is volt ugyan a Renault-nak
négykerék-hajtású modellje, de a
Scénic RX4 nem terepre készült. Még-
is a Koleos elõdjének tekinthetõ, mert
a Renault úgy akarta megépíteni elsõ
terepjáróját, hogy az egyterûek variál-
hatóságát vegyítse a szedánok közúti
viselkedésével, és terepen se valljon
szégyent.

A Koleos igazából a Samsung QM5,
amihez a hajtást az ugyancsak a Re-
nault érdekeltsé-
gébe tartozó Nis-
san adta. Érdekes-
ség a kagylószerû-
en kétfelé nyíló
hátsó ajtó, ami
szabad utat en-
ged az alaphely-
zetben 450 literes
csomagtartónak.

Amennyiben a
hátsó traktus nem
volna elég, akkor további 70 liternyi
rekeszekbe szórhatjuk szét dolgain-
kat. Ezekbõl jutott az ülés alá, a kö-
nyöklõbe és az ajtók oldalába is. Az
utasoknak ezzel együtt elöl tágas, há-
tul elég hely jut.

A francia gyárnál megszokott mó-
don belül sok-sok innovatív kényelmi
megoldással találkozunk. A kulcsnél-
küli indítás, az elektronikus kézifék,
a parkoló-radar, a hangvezérelt navi-

gációs rendszer vagy a Bluetooth-
kapcsolat már nem újdonság, a Bose
hifi viszont elõször tûnik fel a francia
gyár modelljében.

A Koleos hajtása a Nissan X-Trailtõl
érkezett. Alaphelyzetben csak az elsõ
kerekeknek jut a motor erejébõl, ha
azok kipörögnének, akkor beszállnak
a hátsók is. A 4x4-es hajtás nemcsak
terepre jó, de az aktív biztonságáért is
dolgozik. Ha a Koleos orra, vagy fara

kitörne, az elektro-
nika módosítja a
nyomatékelosztást,
még mielõtt az ESP
lépne akcióba.

Háromféle mo-
torral készül a
Koleos. A 2,0 literes
turbó dízel 150, il-
letve 175 lóerõs, de
létezik egy 2,5-es
benzines (170 LE)

is. A gyengébb dízel és a benzines
csak elsõkerék hajtással is rendelhetõ.
A 150 lóerõs motorhoz hatfokozatú
automata is társítható.

A Koleos a tizedik Renault modell,
amely maximális 5-csillagos értéke-
lést kapott felnõtt utas-védelem szem-
pontjából.

Fedezze fel az új Renault Koleost
a Nyitrai Autóháznál (Szekszárd,
Pásztor u. 8., tel.: 74/528-880)! (x)

Szarvas József
1958-BAN Debrecenben szüle-

tett. A Színház- és Filmmûvészeti

Fõiskolán 1987-ben végzett. Egy

évtizedig a Vígszínház, 2001-ig a

Csiky Gergely, 2002-tõl a Nem-

zeti Színház tagja. Jászai Mari-

és Kaszás Attila-díjas.

Élõ motívumok
fényképeken: a 

Sárköz színvilága
Hauck Leventének a Sárköz színeit
bemutató fotóiból nyílt kiállítása
egy hónapig tekinthetõ meg a
könyvtárban.

Kedden négykor, a borongós
idõvel erõs kontrasztot alkotva a
Sárköz színeit megörökítõ fotóki-
állítást nyitottak meg az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár porta- és
folyosógalériáján. Hauck Levente
fényképeit a – Neiner Pince tá-
mogatásával lebonyolított – meg-
nyitón dr. Balázs Kovács Sándor
néprajzkutató ajánlotta a megje-
lentek figyelmébe; Garay János
szavainak tolmácsolásával közre-
mûködött Csötönyi László.

Hauck Levente 44 éves, uszo-
daüzemeltetõként tevékenykedik
a fõiskolán. Mindig fényképész
szeretett volna lenni, de ténylege-
sen 2000-tõl foglalkozik a sárközi
viseletek fotózásával. Mostani ki-
állításán, amely október közepé-
ig látogatható, jórészt táncegyüt-
tesek ruhái láthatók, ám a lencse
kedvéért egy-egy, a ládafiában
féltve õrzött eredeti, régi viselet
is elõkerült.  KoP
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Az elmúlt szombaton óriási gye-

rekzsivajra lehetett figyelmes,

aki éppen a szekszárdi városi

strand felé vette útját. Szülők,

pedagógusok részvételével – az

Alisca Terra és a Szekszárdi Víz-

mű rendezésében – ugyanis

olyan térségi öko-vetélkedő zaj-

lott, melyre korábban nem volt

példa megyeszékhelyünkön.

Gyimóthy Levente

Artim Andrásné, az Alisca Terra Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Kft. és a
Szekszárdi Vízmû ügyvezetõ igazgató-
ja is nagy megelégedéssel nyugtázta,
hogy érdemes az iskolásokat környe-
zetvédelem terén megmozgatni, hi-
szen ha kisebb korban tudatosan ne-
velik a gyerekeket a hulladék szelektá-
lására, késõbb már ösztönösen is tud-
ni fogják: nem mindegy, mit és hová
dobunk el!

A verseny és a díjak kiosztása
után az ügyvezetõt faggattam a té-
máról, aki lapunknak elmondta: az
Alisca Terra a szekszárdi kistérség
36 településén végez már hulladék-
szállítással kapcsolatos szolgáltató
tevékenységet. Szelektív hulladék-
gyûjtéssel az elkövetkezõ idõben ki-
emelten kívánnak foglalkozni, mi-
vel felméréseik igazolják, hogy a te-
lepülési kommunális hulladék 40-
44%-a szelektíven is gyûjthetõ. Ezzel
a módszerrel sok minden megtaka-
rítható és visszaforgatható a terme-
lési folyamatba – árulta el az igazga-
tó-asszony. Éppen ezért munkatár-
saival kidolgoztak egy hosszabb tá-
vú programot a szelektív hulladék-
gyûjtés kapcsán. Ennek „nyitánya”
éppen a szombati vetélkedõ volt,
ahová azokról a településekrõl vár-
ták az érdeklõdõ gyerekeket, ahol
õk szolgáltatnak.

A rendezvényt az Alisca Terra Kft.
szervezte azon 120 gyermek részére,
akik a 10-14 éves korosztályt képvi-
selve részt vettek a játékos délelõttön.
Artimné sajnálatát fejezte ki, hogy
Szekszárdról csupán az 5-ös iskola je-
lezte részvételi szándékát, ugyanak-
kor örömmel nyugtázta, hogy a kör-
nyezõ településekrõl (Decsrõl, Bátá-
ról, Faddról, Tengelicrõl), de még
Bonyhádról is eljöttek e jeles napra.

Az elsõ helyezett a Faddi Általános Is-
kola „Rosszcsontok” csapata lett, míg a
második díjat épp az egyetlen szekszár-
di, az 5-ös iskola vihette el. A versenyre
nemcsak iskolákat, hanem a Nagycsalá-
dosok Egyesületét is meghívták, a har-
madik helyezett is közülük került ki. A
12-13 évesekbõl álló csapatoknak leg-
jobban az a játék tetszett, melyben egy
nagy zacskó szemetet három szelektív
gyûjtõedénybe kellett a lehetõ legrövi-

debb idõ alatt szétválogatni. A gyere-
kek láthatóan igen felkészültek voltak,
s nagyon élvezték a PET palackos len-
gõtekét épp úgy, mint az ÖKO-
szellemi totót. A játékszámokat Járosi
Szilvia környezetvédelmi referens ko-
ordinálta, Németh László mûszaki igaz-
gató az eszközök terén és a lebonyolí-
tásban segédkezett, a konzorcium pe-
dig többek között a mûsorvezetõt adta
az élvezetes versenyhez.

A kiosztott díjak mellett mindenki
kapott ajándék pólót, ebédet és üdí-
tõt, no meg persze strandolási lehetõ-
séget a rendezõségtõl. A pedagógu-
sok és a szülõk dicsérték a kiváló szer-
vezésû versenyt, melyhez hasonlóval
legközelebb a tavasz folyamán talál-
kozhatnak. Addig is az Alisca Terra is-
kolai és óvodai programjaival járja
majd a környéket. A legközelebbi
helyszín jövõ héten Bátán lesz, ahol az
óvodásokat szeretnék megismertetni
a szelektív gyûjtés témájával.

Öko-nap gyerekeknek a strandon
Környezettudatos gondolkodásra nevelt az Alisca Terra Kft. hétvégi vetélkedõje

A gyerekek játékos formában ismerkedtek a szelektív hulladékgyûjtéssel
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Artimné szerint örömteli, hogy vá-

rosunkban egyre többen szelektál-

ják hulladékaikat, példaként hozva

az Alisca utcai bejelentéseket,

ahova jelzések szerint a lakók sze-

lektív konténerébe már távolabbi

utcákból is hordják a szemetet. Az

igazgató hozzátette: éppen ezért

fogják újragondolni az ürítõ járatok

menetét, mert nem szeretnék, ha

a gyûjtõedények mellett hosszabb

ideig állna a felhalmozott hulladék.

Hosszabb távú céljuk természete-

sen az ilyen jellegû edényekkel va-

ló teljes városi és környékbeli lefe-

dettség.

Teljes lefedettség a cél

Szekszárdról exportálnak
n Várhatóan október közepétõl kezdi
meg mûködését az Austrotherm Kft.
szekszárdi gyára az ipari parkban. Az
EPS hõszigetelõ anyagok gyártásával
és forgalmazásával foglalkozó, osztrák
tulajdonban lévõ cégnek ez lesz a har-
madik magyarországi üzeme. Közle-
ményben tájékoztattak arról, hogy a
másfél milliárd forintos beruházással
mintegy 400 ezer köbméteres terme-
lõkapacitás jön létre.

Az elsõ építési ütem végeztével,
október közepén 20 dolgozónak ad-
nak munkát. A létszám 2010 végére
30-35-re emelkedhet. A választás
azért esett Szekszárdra, mert a hama-
rosan megépülõ M6 autópálya jó

közlekedést biztosít a Duna mentén
észak-déli irányban, és könnyen elér-
hetõ a térség legnagyobb települése,
Pécs. A döntésben fontos szerepet
játszott, hogy a Szent István-híd ré-
vén a keleti országrész is jól megkö-
zelíthetõ. A szekszárdi gyártókapaci-
tás létrejötte lehetõvé teszi az
Austro-therm számára, hogy bõvítse
a déli határon fekvõ országokba,
Szlovéniába, Horvátországba, Szerbi-
ába, Romániába történõ exportját is.

A cég megjelenése lendületet ad-
hat a környéken az építési-felújítási
tevékenységnek, továbbá munkát
ad a környéken dolgozó szállítási
cégeknek is.

A Tolna Megyei Fogyatékosok Sport-
szövetsége szeptember 27-én, szom-
baton, 10 órától elsõ alkalommal ren-
dezi meg Speciális Sportolók Sport és
Szabadidõs Napja rendezvényét.

A Városi Sport- és Szabadidõköz-
pontban 9.30 órától várják a résztve-
võket, a rendezvény 10 órakor az ün-
nepélyes megnyitóval veszi kezdetét.
Illés Tamás, a sportszövetség elnöke
és dr. Puskás Imre megyei közgyûlési
elnök köszöntõje után a dombóvári
József A. ÁMK kötélugró csoportja,
majd pedig Kovács Antal olimpiai és
világbajnok, illetve Braun Ákos világ-
és Európa-bajnok cselgáncsozó be-
mutatóját láthatják az érdeklõdõk.

A versenyek, mozgásélmény-prog-
ramok 10.45 órakor kezdõdnek, köz-
ben bemutató sportágakban (Etka jó-
ga, tollaslabda, bócsa, spinning) tehe-
tik próbára ügyességüket, állóképes-
ségüket a résztvevõk.

A rendezvény zárásaként – a díjak,
ajándékok átadása elõtt – 13.50 óra-
kor Rákóczi Szilvia, a Vakok és Gyen-
génlátók Tolna Megyei Egyesülete
tagjának énekmûsorát élvezhetik a
megjelent sportolók és érdeklõdõk.

Jelentkezni a 74/510-274-es telefo-
non, vagy a tolnasport@tolnasport.hu
e-mail címen lehet. A résztvevõk utaz-
tatásáról, ellátásáról a támogatók jó-
voltából a szervezõk gondoskodnak.

Speciális sportolók napja
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Idõutazás a „Nyugat 100” buszon
Szekszárdon is megállt a Petõfi Irodalmi Múzeum utazó kiállítása

„Arkangyalok összeesküvése a világ
feje fölött, ami a Nyugat volt.”

(Ottlik Géza)

A buszjegyet ingyen adták arra 

a különleges időutazásra, amely

a legendás Nyugat világába ka-

lauzolt. A Wosinsky Mór Megyei

Múzeum előtti téren állt szep-

tember 17-18-án a Petőfi Irodal-

mi Múzeum egy átalakított busz-

ban utazó kiállítása, a 100 évvel

ezelőtt született és 33 évig élt

folyóiratról.

Kovács Etelka

Sok középiskolai osztály már elõre je-
lezte, hogy fel szeretne rá szállni, de a
már külsõre sem mindennapi jármû
azoknak is felkeltette az érdeklõdését,
akik csak elmentek mellette. A kiállí-
tást összesen több mint 300-an nézték
meg Szekszárdon.

Az egy autóbusz belsejére már elsõ
látásra sem hasonlító terem hihetetle-
nül gazdag ismeretanyagot rejtett.
Egyre újabb és újabb információfor-
rások kerültek elõ. Miközben a Nyu-
gat történetével ismerkedtem a „la-
pozható” táblákról, mintha Babits
hangja szólt volna a háttérbõl. A busz
hátuljában fiatalok a multimédiás esz-
közök segítségével idézték meg a fo-
lyóirat szerzõit. A televízió képernyõ-
jén egymást érték az amatõr kisfil-
mek, „családi videofelvételek”, és nem
csak Szekszárd szülötte skandálta ver-
sét. Akik szerettek volna félrevonulni,
elbújhattak a busz hátsó sarkába, a
számítógép érintõképernyõje mögé,

és tanulmányozhatták akár a Nyugat
kiadó könyveinek listáját, vagy a Nyu-
gat és a társmûvészetek kapcsolatát.

Utóbbi kezdettõl igen szoros volt,
hiszen 1907. december 20-án Igno-
tus (Veigelsberg Hugó), a fõszerkesz-
tõ, akit kényszerû emigrálása után is
sokáig ekként tüntettek fel a lap cím-
oldalán, szépirodalmi, mûvészeti, tár-
sadalmi és közgazdasági szemleként
határozta meg az induló folyóiratot.
A könyvkiadásban pedig összeér az
irodalom és a grafika. Táblákon, na-
gyítva állították ki néhány elsõ ki-
adás könyvborítóját, például a Babits
Mihály Recitativ címû verseskötetén
látható szecessziós, lírai rajzot. A

busz hátuljába a Nyugat köréhez tar-
tozó jelentõs alkotók „sorfala” között
vezetett az út. Köztük járva minden-
ki megtalálhatta a kedvencét, felrém-
lett egy kedves vers, verssor, akkor is,
ha éppen nem annak a kéziratát látta
maga elõtt.

Búcsúzóul, aki elmulasztotta volna,
kilyukaszthatta a jegyét, és leszállás
közben elolvashatott néhányat a Nyu-
gatban megjelent reklámok közül.
Például, hogy „vízbefúlás pedig nincs
többet, hiszen az új fürdõdressz
fenntart a vízben”. Az irodalmi élmé-
nyekbe belefáradt agy hosszan elmé-
lázhatott ezen a kérdésen, hogyan
tarthat fenn a fürdõdressz a vízben...

A látogatók távozás közben még meg-
tekinthették a busz oldalára ragasz-
tott rengeteg fényképet a Nyugat
szerzõirõl kollegáik, családjuk köré-
ben, gyermekkorukban. Akinek ked-
ve volt, a számuk alapján végigbön-
gészhette, hogy melyik képen kit lát-
hat. Szerencsére az egykori rokonok
is adtak némi támpontot: a pelenká-
ban csücsülõ csecsemõ például Sa-
nyika, aki öthónapos volt Kassán,
1900. október 10-én.

Aki elmulasztotta, hogy felszálljon
erre a buszra, vagy szeretne még sok-
kal többet megtudni a Nyugatról, az
látogasson el a www.nyugat.oszk.hu
weboldalra.

Középiskolások között népszerû volt a kiállítás 
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Jubileumi évad a DBU-ban
Gyurkó László, a tavaly elhunyt író,
színházigazgató mûvével kezdi a szek-
szárdi német színház (Deutsche
Bühne Ungarn) a 2008-2009-es szín-
házi évadot – mondta el sajtótájékozta-
tóján Frank Ildikó igazgató. Hozzátette,
a zenés tragikomédia, A búsképû lo-
vag, Don Quijote de la Mancha ször-
nyûséges kalandjai és gyönyörûséges
halála premierjét szeptember 23-án
este tartják. 

Frank Ildikó a tájékoztatón bemu-
tatta az újságíróknak a színdarab ren-
dezõjét is, Tóth András Ernõt. A Pécsi
Nemzeti Színház és a Janus Egyetemi
Színház mûvésze kérdésünkre el-
mondta, bízik abban, hogy a darab jó
választás volt, illik a mindennapok ki-
látástalanságához Don Quijote törté-
nete. – Illik a jubileumi évadhoz is a
színdarab, hiszen a német szellemi
életre nagy hatással volt a búsképû lo-

vag története, rengeteg érteke-
zés született róla – mondta a
rendezõ. Hozzátette kiváló le-
hetõség a darab a színészek-
nek, meghatározó feladat lehet
pályájuk során. A német szín-
ház fennállásának 25. jubileumi
évadjára Frank Ildikó magyar
és német darabok elõadását fel-
váltva tervezi, egyes dara-
bokkal vendégelõadásokat is
tartanak.Képünk az egyik próbán készült

Debrecenben vitézkedtek

A közelmúltban Debrecenben szere-
pelt sikerrel a szekszárdi csapat a Me-
gyei Jogú Városok hagyományos, éven-
te megrendezésre kerülõ sporttalálko-
zóján.

Az önkormányzati dolgozókból és
külsõsökbõl álló szekszárdi küldött-
ség városismereti vetélkedõn, nomád

ötpróbában, vizes sportjátékokban,
tekében, lábteniszben és fõzésben
mérte össze erejét a többi megyei jo-
gú város csapatával. A szekszárdiak a
csónakázótavon rendezett ügyességi
vetélkedõt megnyerték, így végül ki-
lencedikként zártak a 18 csapatot
számláló mezõnyben.
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Mesebolt a város szívében, ahol Komáro-
miné Blanka szeretettel, szakértelemmel
vár kicsit és nagyot, vidám színekkel, pi-
ciny lábak topogásához méretezett, koc-
kás padlóburkolattal – no és Softy cipõ-
ben való távozáskor azzal a jó érzéssel
int: újabb kisgyermek kapott segítséget,
került közel a gyógyuláshoz kínzó lúd-
talp-, ízületi, gerinc-, akár súlyproblémá-
ját illetõen. 

Ortopéd orvosok ajánlása mellett mi
a legfõbb bizonyíték, hogy élvezet járni,
korlátlanul mozogni e cipõkben? A régi
lábbelik, amiktõl szülõ és gyermek meg-
könnyebbüléssel szabadult, reggelre a
bolt elõtt hagyva õket.

A tavalyi évben szabadalmazták ha-
zánkban ezen egészségmegõrzõ és gyó-
gyító hatású, instabil szerkezettel ellátott
lábbelit, ami a gerincfejlõdésnél a cson-
tok és ízületek kímélése érdekében vala-
mennyi izmunkat aktivizálja használat-
kor. Gördülõ talppal, flexibilis bokatá-
masszal tervezték a cipõt, hogy élvezet
legyen járni benne, akár a puha homo-
kon. A piacon való megjelenés elõtt ter-
mészetesen izommechanikai, mozgás-
elemzõ, végül dynamometriás mérõla-
bori vizsgálatokkal tesztelték, tökéletesí-
tették az orvostudományi klinikákon. 

Alkalmazható preventív, gyógyászati
jelleggel, az Achilles-problémáktól kezd-

ve a lúdtalpon, csípõ- és gerincbántalma-
kon, fejlõdési rendellenességeken át egé-
szen az ízületi és visszérbajok visszaszo-
rításáig. Ráadásként szép, tónusos izom-
zatot segít kialakítani a fenék, a csípõ tá-
ján, harmonizálja mozgásunk, koordiná-
ciónk pontosítja, kellõ mozgással ötvöz-
ve még a fogyás is gyorsabban megy. 

Jó hír, hogy decembertõl bõvül a vá-
laszték! A már most megannyi színben és
stílusban kapható, középkategóriás, elér-
hetõ árú cipõk, szandálok mellett a 25-ös
mérettõl a 42-ig lehet majd válogatni ad-
venttõl, gondolva a nagylábú fiatalokra, s
a kislábú felnõttekre.

Hiánypótló, úttörõ szerepe van a
Softy cipõnek, tanúskodik errõl a szá-
mos visszajelzés, telefonos és személyes
érdeklõdés, melyet Blanka kapott.

Softy cipõ – Szekszárd, Garay ud-
var 5., Tel.: 20/ 38-11-571 x

Softy cipõ
Magyar szabadalommal gyermeke egészségéért!

BorajánlóVASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Feiszt Pince –
Cabernet
Sauvignon 2004
Színében is már az
érett meggyre emlé-
keztet, illatában a pi-
ros gyümölcsök do-
minálnak. Ízében is a
gyümölcsösség a
meghatározó, a
meggy mellett
kevés szilvalek-
várt is felfedez-
hetünk. Har-
monikus, de túl
testes, ezért
bátran fogyaszt-
hatjuk a meg-
gyes pite kísé-
rõjeként is. Fo-
gyasztása 13-
16 fokon, ke-
vés szellõztetés
után ajánlott.

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

HOZZÁVALÓK:

• 6 egész tojás
• 6 púpozott kanál cukor
• 1 vaníliás cukor
• 6 evõkanál étolaj
• 6 kanál liszt

• 1 egész sütõpor
• 6 kanál búzadara.
• magozott meggy
ELKÉSZÍTÉS:

A hozzávalókat a búzadara kivételével
alaposan kikeverjük, majd zsírozott,

lisztezett tepsibe tesszük, a tetejét
megszórjuk búzadarával, rárakjuk a
kimagozott meggyet, majd megsütjük.
Sütés után a tetejét meghintjük fahéj-
jal összekevert porcukorral. A tepsibe
szeleteljük.

Meggyes pite
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Felfedezés vagy státuszszimbólum?

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nõ. Kasler Ottó és
Wéber Anna idegenvezetõk, akikkel arról a hivatásról beszélgettünk,
amellyel utazásaink során találkozunk. Sokoldalú képességgel, kiváló
emberi tulajdonságokkal kell rendelkeznie annak, aki ezt a hivatást
mûveli, hiszen nekik köszönhetõen egy életre szóló élménnyel, em-
lékkel térhetünk haza.

Egy férfi:
Kasler Ottó

Egy nõ:
Wéber Anna, Panni

– Eredeti foglalkozásodnak, az út-
építõ technikusságnak annyi köze
van a mostani hivatásodhoz, hogy
nem építed, hanem járod az utat...

– Gyermekkorom óta nagyon sze-
rettem a történelmet, a földrajzot és az
irodalmat. Mindig vágytam ismeretlen
tájakat felfedezni, megismerni más né-
pek kultúráját. Bújtam a mesékrõl, re-
gékrõl szóló könyveket, s a történelmi
regények ma is a kedvenceim.

– Mikor valósult meg a gyermek-
kori álom?

– A TIT-nél kezdtem 1979-ben a ha-
zai országjárást Bucher Flóriánnal és
Farkas Jánossal, akikre szívesen emlé-
kezem. Munka mellett, hobbiként
kezdtem el utazni, közben elvégeztem
az Idegenforgalmi Fõiskolát, s akkor
már a Tolna Toursnál dolgoztam.

– Hová vezettek az elsõ külföldi utak?
– Csehszlovákiába, Romániába,

majd 1984-tõl már az Idegenforgalmi
Hivatalból Ausztriába, Olaszországba,
Bulgáriába, Spanyolországba.

– Mitõl függ, hogy milyen „hangu-
latban” élik meg az utasok és Te
magad is?

– A hangulat sok mindentõl függ, de
nem kortól, végzettségtõl, vagy anyagi-
aktól. Attól, hogy valaki látni, tanulni,
ismereteket szerezni jött-e, érdekli-e
egy-egy ország kultúrája, történelme,
mindennapjai, vagy egyszerûen csak
szeretné „kipipálni” az adott országot.

– Rólad mindenki tudja, hogy a leg-
kedvesebb útjaid közé tartozik Erdély.

– Szeretem Erdély sokszínûségét, az
emberek közvetlenségét, azt, hogy
mindenkit elsõ látásra elfogadnak.
Akik látták és látni szeretnék Erdélyt,
azok tudják, hogy rengeteg magyar vo-
natkozású hellyel, emlékkel szembe-
sülnek. Benedek Elek írta: „Maros és az
Olt, bár egyik erre, a másik arra indul, a
Dunában találkoznak”. Így vannak ez-
zel az emberek is. A világ minden ré-
szébõl jönnek, s bár másfélé indultak,
ott találkoznak, mert Erdélyt mindenki
látni akarja. Egy-egy völgy külön élet, s

a természeti csodák látnivalói mellett
egyéb „csodák” is történnek.

– Mesélnél egyrõl?
– Nemrégiben volt egy utasom, aki

kisagysorvadásban szenvedett. Beteg-
sége ellenére, akaraterejének köszön-
hetõen Csíksomlyón, a Jézus hágójára
mindenféleképpen fel akart jönni. A
hatalmas szintkülönbség egy egészsé-
ges embernek is megerõltetõ, õ mégis
elindult. Amikor vezetõként felajánlot-
tam a segítségemet, azt éreztem, hogy
nemcsak én támogatom õt, de én is
erõt kapok tõle. Ez az erõ bizony na-
gyon sokszor jól jön. Mi, akik azon a
pár napon a „családfõi” vagyunk egy
csoportnak, akik számára az élmény
egyszeri és megismételhetetlen, saját
gondunkat otthon kell hagynunk, s
mindent elkövetni, hogy a csoport tag-
jai érezzék, õk a legfontosabbak.

– Azt mondják, a hazafelé vezetõ út
mindig rövidebb.

– Szívesen utazom, de mindig na-
gyon örülök a hazavezetõ útnak. Nem-
csak a jól végzett feladat öröme ez, ha-
nem azért, mert itthon várnak a gyere-
keim. Mindannyian tele vagyunk a kü-
lön töltött napok élményeivel, s van
mit mesélnünk egymásnak.

– Az általad vezetett csoport tagja
lehettem a közelmúltban egy prá-
gai úton. Akkor döbbentem rá,
hogy a több ezer interjú egyike sem
szólt arról a hivatásról, amely im-
már két évtizede az életed része.

– Miután a fiaim felnõttek, úgy érez-
tem, van még energiám, hogy kipró-
báljak valamit, ahol hasznosítani tu-
dom pedagógusi tapasztalataimat, a
szláv nyelv ismeretét, az irodalom, a
történelem és a földrajz szeretetét. El-
végeztem egy idegenvezetõi tanfolya-
mot. Meghatározó személyiség volt
Gacsályi Lászlóné Marika, aki a szak-
mai ismereteken túl igényességre,
pontosságra, fegyelemre tanított ben-
nünket. Számomra ezzel a hivatással
kinyílt a világ, elsõsorban a szláv nyelvû
országok (Horvátország, Lengyelor-
szág, Szlovákia, Kárpátalja) felé, de az
örök szerelem Prága. Boldog vagyok,
amikor látom, hogy egy csoport tagjai
érdeklõdéssel figyelik, amit mesélek.

– Az idegenvezetõi feladat hivatá-
soddá vált, s aki utazott veled, az ta-
pasztalja is ezt. Neked milyen véle-
ményed alakult ki ennyi év után az
utasokról?

– Az egyik legnehezebb feladat egy
heterogén csoportot egységessé ková-

csolni. Általában a turisták zöme azért
utazik, hogy lásson, tanuljon, kisebb
része, hogy pihenjen, kiszakadjon a
mindennapokból, páran pedig azért,
hogy elmondhassák: itt is jártak. Az
emberi gyarlóság mutatkozik meg ab-
ban, hogy nekik szinte semmi sem tet-
szik. Észre sem veszik, hogy elrontják a
csoport hangulatát. Szerencsére a
többség nem vesz róluk tudomást. Ez
ritkán fordul elõ, s ahogy véget ér az út,
igyekszem azonnal elfelejteni.

– Ottótól kértem egy „csodás” tör-
ténetet. Te is mondanál egyet?

– Az emberek, akiket ránk bíz a sors
arra a pár napra, örömben, bánatban
élnek. Találkoztam rákos beteggel, aki
megsúgta, hogy ez lesz az utolsó útja.
Találkoztam özveggyel, aki a gyász fáj-
dalmát jött felejteni. Szegénnyel, aki
egész évben spórolt az útiköltségre,
mert szerette volna egyszer látni Prá-
gát. Nekik „osztogatok” mindent, amit
a cseh fõvárosból megtanultam, megta-
pasztaltam, s amikor hazaértünk, az én
„tarisznyám” lett vastagabb, mert nem-
csak adtam, de kaptam is. Odafigyelést,
szeretet, barátságot, köszönetet.

– Azt vallod, amit a kollégád: jó ha-
zajönni.

– A többnapos távollét közben csak
a csoportra koncentrálok, a hazafelé
vezetõ úton pedig már az itthoniakra.
A gyermekeim már a saját életüket élik,
csak a párommal egyezkedem, aki iga-
zi társ. Nekem szabad kezet, idõt ad,
sõt segít is a hivatásomban. Lelkiisme-
ret-furdalásom csak az unokáim miatt
van. Szeretnék ugyanis több idõt tölte-
ni velük, látni mind az ötöt, ahogy fel-
nõnek. Úgy egyensúlyozom az élete-
met, hogy jövõre több idõ jusson rá-
juk. Amitõl a legnehezebben válnék
meg, az Prága, és szeretnék magánem-
berként a párommal többet utazni.

– Hihetetlen energiáid vannak...
– Szeretek síelni – csoportokat is vi-

szek –, kirándulni, úszni. Egy idegenve-
zetõ szabadidejébõl nem hiányozhat
az olvasás, de nekem nagy szerelmem
a színház is.A hazaúton már a családjukra gondolnak
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M
a már szinte felmérhetetlen,
milyen nagy lépést tett egy-
kor a modern tõkés szõlõ-

mûvelés felé Szekszárd, amikor az or-
szág többi borvidékét tíz évvel meg-
elõzte. Meglepõ, hogy a kortársak még-
is úgy emlékeztek rá, mint „a Back-kor-
szak(!) rém-uralma alatt természetbe-
ni dézsmaszedés fenyegetésével kierõ-
szakolt dézsmaváltsági szerzõdés”-re. Ér-
demes tehát a tények mögé néznünk.

Midõn a forradalmi kormány 1848
szeptemberében eltörölte a szõlõ-
dézsmát, vagyis az egyháznak a ter-
mésbõl járó tizedet és a földesúri ki-
lencedet, elõdeink – noha õk addig
csak tizeddel tartoztak! – egy ember-
ként fogtak fegyvert a haza oltalmára,
és az ozorai diadal kivívására siettek.
Így esett, hogy „az ellenséges tábor le-
fegyverzésében közremûködött, a ha-
za szolgálatában távol levõ férfiak he-
lyett a szekszárdi szõlõknek az évi rit-
ka áldásos bõ termését az asszonyok
és leányok kényszerültek nemcsak le-
szedni, hanem össze is puttonyozni
és elgázolni”, vagyis csömögévé ta-
posni. A következõ õsztõl már ismét
szedték a dézsmát, bár sokan megta-
gadták annak beadását. A földesúri jo-
gokat gyakorló Magyar Királyi Egyete-
mi Alapítványi Uradalom pár évig
küszködött ezzel, majd 1854-tõl a me-
zõvárossal „bordézsma haszonbéri
szerzõdést” kötött: a megyeszékhely
emberei pénzben szedték be az átlag-
gal meghatározott tizedet.

Közben a háttérben két folyamat
zajlott. Az egyik, hogy hazánkban e té-
ren elsõként részvénytársaság alakult
1856 novemberében. A Szegzárdi
Borkereskedõ-Társaság igazán szép
üzleti sikereket ért el. A Vasárnapi
Ujság 1858. szeptember 12-én megír-
ta, hogy az elõzõ üzleti évben 8000

akó bort adtak el „melynek mintegy
két ötödrésze került külföldre, a társa-
ság tiszta jövedelme 12 663 forint”, s
„a közgyûlés 3000 pengõ forintot, va-
gyis minden részvény után hat száza-
lékot kifizettetni rendelt.” Ez akkori-
ban mesés haszonnak számított, külö-
nösen, ha a másik hatótényezõt is fi-
gyelembe vesszük. Az osztrák bank-
válság miatt pénzszûke állt be, sok vál-
lalkozás a csõd közelébe került.

Az uradalomnak is pénzre volt
szüksége, ezért mindenáron ki akarta
erõszakolni a szõlõk megváltását. Ha
azt nézzük, hogy mindenki a saját tu-
lajdonának érezte addigi jobbágybir-
tokát, akkor drágának mondhatjuk az
árat, ha azonban reálisan számolunk,

az ezért fizetett összeg – húszévi jöve-
delem –, s fõleg a kamat (5 %) nem
volt magas. A létrejött megegyezéssel
a szekszárdi gazdák a tõkés szõlõ- és
borgazdaság útjára léptek, önálló tu-
lajdonosokká lettek. Az 1858. szep-
tember 22-én megkötött szerzõdés
2696 magyar holdat érintett, s hegyi
borvidékeink sorában elsõként járta a
jövõ útját. Összesen 193 578 forintot
fizettek, s az eredetileg 1870-ig terje-
dõ fizetési határidõ csúszott ugyan
1874-ig, de a szõlõterület ezalatt csak-
nem hetedével gyarapodott, 1883-
ban pedig a Dél-Dunántúl legmaga-
sabb aranykorona-értékét mutatta. 

Mekkorák is ezek a területek mai
mértékkel? Átszámítva 2022 ka-

tasztrális hold, azaz 1164 hektár: kö-
zel negyedével több, mint ma a vá-
ros közigazgatási területén belül lé-
võ 860 hektár szõlõ. Jól mutatja ezt
a korabeli térkép. Fejet hajthatunk
az elõdök elõtt…

Dr. Töttõs Gábor
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Szõlõdézsma-váltság 1858-ban

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 125

Ódon időben
SZEPTEMBER 22-ÉN 150 éve,

1858-ban szõlõsgazdáink megkö-

tötték a jobbágyságot megszüntetõ

örökváltságot. 70 éve, 1938-ban

elhunyt László Géza hadirokkant

gimnáziumi tanárunk, drámaköltõ.

SZEPTEMBER 23-ÁN 130 éve,

1878-ban Szekszárdon kötött há-

zasságot Geiger Gyula és Ben-

czelits Erzsébet: Dienes Valéria jö-

vendõ szülei.

SZEPTEMBER 24-ÉN 140 éve,

1868-ban elhunyt Szekszárd szü-

lötte, Mutschenbacher Antal fran-

cianyelvkönyv-író professzor és fiú-

nevelde-tulajdonos. 

SZEPTEMBER 25-ÉN 125 éve,

1883-ban született Vendel István,

városunk monográfusa és leghosz-

szabb ideig volt polgármestere.

SZEPTEMBER 26-ÁN 105 éve,

1903-ban ünnepelték Klieber

Györgyöt, aki 40 éve volt belvárosi

kántor.

SZEPTEMBER 27-ÉN 100 éve,

1908-ban gyûlést tartottak a Szek-

szárdi Szõlõsgazdák Egyesülete

megalakításáért. 95 éve, 1913-ban

egymással mérkõztek a gimnázium

focicsapatai.

SZEPTEMBER 28-ÁN 100 éve,

1908-ban orosz zsidóüldözés elõl

Argentínába igyekvõ 67 család ér-

kezett ide.

Sutulás, azaz préselés (Biczó Géza rajza)

Kicsoda az Isten? Milyen õ, akinek lé-
tezését minden ember felismerheti a
természetre, a lelkiismeretre és a tör-
ténelemre figyelve? A kérdés nem
marad válasz nélkül, Isten megmu-
tatja önmagát. Válaszát egy könyvbe
gyûjtötték, melyet csak úgy emlege-
tünk: a Biblia. Igen, talán az egész
Szentírás nem más, mint Istennek er-
re az alapkérdésre adott válasza. A
sokféle bibliai jelzõbõl csupán kettõ
a fenti részlet.

Isten az irgalom atyja – mondja
Pál. Nem azt mondja, hogy Isten
irgalmas (már önmagában ez is jó
hír lenne), de egyenesen azt állít-
ja, hogy Isten az irgalom atyja, va-
gyis a forrása. Õ az igazi „szülõje”,
belõle árad mindaz, amit mi a szó
legnemesebb értelmében irga-
lomnak nevezünk.

Isten a vigasztalás Istene – folytat-
ja az apostol. Walther Lüthi kifejezé-
sével élve: az, hogy Isten irgalmas,

azt üzeni, hogy neki van szíve, az pe-
dig, hogy õ minket vigasztalni akaró
Isten azt mondja, hogy neki van ke-
ze. Meglehet, embermintájú képek
ezek, de talán megengedi, hogy így
gondolkodjunk róla: nekünk nem
szívtelen urunk van, hanem olyan,
aki kinyújtja vigasztaló kezét, hogy
elérje a rászorultakat. Ahogy az ir-
galmas barát keze elér a bajban lévõ
társához, ahogy egy anya keze meg-
nyugszik gyermekén.

Hát ilyen az Isten! Õ az a mennyei
Atya, aki már Ézsaiással is megüzen-
te programját: „Vigasztaljátok, vi-
gasztaljátok népemet”. Õ az az irgal-
mas Megváltó, aki oly gyengédség-
gel mondta: „ne sírj…”, „ne félje-
tek…”, „ne aggodalmaskodjatok…”.
Õ az a Szentlélek, akinek újszövetsé-
gi neve, Paraklétosz, vagyis a Vigasz-
taló. Áldott legyen a neve!

Sefcsik Zoltán 
evangélikus lelkész

E V A N G É L I U M

„Az irgalom Atyja, és minden vigasztalás Istene” (2Korinthus 1, 3) Itália hangja Szekszárdon
Rákász Gergely koncertorgonista a
Mûvészetek Házában szeptember 25-
én hallható Verdissimo címet viselõ
hangversenyére Itália hangját elénk va-
rázsoló mûsort állított össze.

A nagy olasz mesterek, Vivaldi, Ver-
di, Bellini, Mascagni, Rossini itt fel-
hangzó népszerû dallamai gyakran
szólalnak meg hétköznapi környezet-
ben is. Közülük hétnek orgonaátirata
egyedül erre a hangversenyre készült.

A koncerten az orgona az emberi
hangot idézi, amikor a XIX. század leg-
népszerûbb olasz zeneszerzõje,
Giuseppe Verdi operáinak monu-
mentális, drámai kórusait szólaltatja
meg, vagy amikor Antonio Vivaldi
Gloriájának emelkedettségét érezzük.
Ez a hatalmas hangszer egyetlen
énekhang érzelemgazdagságát is ké-
pes megjeleníteni, mint a bel canto
egyik legszebb operájának, Vincenzo
Bellini Normájának híres szopránári-
áját, a Casa Divát, vagy akárcsak egy
duettet, Verdi Don Carlosának Sza-

badság kettõsét. Természetesen a leg-
népszerûbb darabok sem maradhat-
nak ki a La bella Italia alcímû koncert
mûsorából: a természet ébredését
idézõ Tavasz tétel Vivaldi Négy évszak
címû mûvébõl, vagy Mascagni Pa-
rasztbecsületébõl a számtalan módon
feldolgozott, immár szinte önálló éle-
tet élõ, romantikus hangulatú Inter-
mezzo Simfonico.

Rákász Gergely koncertjén elénk
tárja a korabeli Itália világát. Azt az
életérzést, azokat a körülményeket,
amelyek életre hívták az elhangzott
mûveket, így a közönség valódi él-
ményt kaphat. Miközben az orgonis-
ta történeteket mesél a muzsikáról, a
közönség úgy érezheti, beavatottá
vált. Ettõl lesznek igazán érdekesek,
különlegesek ezek a koncertek, ame-
lyek elsöprõ sikert arattak az Egyesült
Államokban, de Európa több országá-
ban és Magyarországon is.

Rákász Gergely a Verdissimo-val
külföldi turnéra is  utazik. K. E.
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Csak egy hajnal a sok közül
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A rejtvény megfejtését 2008. szeptember 30-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Szeptember 7-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „A táj most olvadt tûzben reszket” (Szelek sodrában).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Csurgai Zoltánné, Jókai M. u. 12. és Prantner Ferencné,
Baka u. 16. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Á tvirrasztottam az éjszakát, mert kétségek gyötör-
tek, olyasfélék, amilyenek Ádámot kínozhatták a

teremtését követõ elsõ éjszakáján. Ahogy lassan lebu-
kott a Nap a látóhatár szélén, és egyre félelmetesebb és
sötétebb lett körülötte minden, mind jobban hatalmá-
ba kerítette valami megmagyarázhatatlan szorongás,
rémület: - Ez most már mindig így lesz? Bár a csillagok
ragyogtak fölötte, és idõközben a Hold is világítani
kezdett, mindezek ellenére rémületesen félelmetesnek
tûntek az ismeretlen inbolygó árnyak, a hátborzonga-
tóan különös hangok, zajok, s akármerre nézett (úgy
érezte) mindenhonnan csak veszély leselkedik rá... és
hiába szólongatta az Urat, az Úr szándékosan hallga-
tott. Máskülönben nem gyõzõdhetett volna meg arról,
hogy egy életképes, a félelmeit legyõzni képes lényt, egy
igazi EMBERT, egy igazi FÉRFIT alkotott-e, vagy más-
nap reggel újra kell gyúrnia ezt az elhibázott alakot,
akit a saját képmására és hasonlatosságára próbált
megalkotni a Föld sarából.
Az erkély korlátján könyökölve nézem a halványan
megjelenõ pirkadatot, a szomszédból áthallatszik a
rádió, éppen a híreket mondják. Lassan a Nap eléri a
látóhatár peremét, és egyre gyönyörûbbé, színesebbé,
varázslatosabbá változtatja át az eddig a sötétségben
rejtõzködõ tájat, és egyre világosabbá válik számom-
ra, hogy egy csodálatos mesevilágban élünk, amely
minden szükséges dologgal elhalmoz bennünket, és
mi észre se vesszük, hogy ez a sok jó és szép dolog mind,
mind a miénk, mindenkié, csak ki kell nyújtani a ke-
zünk érte, nem egymás ellenségeinek teremtett ben-
nünket az Isten... - Istenem - sóhajtom kicsit szomorú-
an kijózanodva. Én a te helyedben az elsõ éjszaka utá-
ni hajnalon újra összegyúrtam volna sárgombóccá
Ádámot... Éva, sajnos jobban sikerült, erõsebb is, bát-
rabb is és szebb is lett. 

É va (a feleségem) idõközben felébredt, és értetlenül
nézi, mert nem érti, hogy az az idióta férje kora

hajnalban (amikor még aludhatna!) mi a jó fenéért
ácsorog bambán elkámpicsorodott világfájdalmas po-
fával az erkélyen. Aztán csak legyint: - Te sose voltál tel-
jesen normális, de ha már kora hajnalban úgyis fenn
evett a fene, áruld már el nekem, mi a jó fenéért nem
jutott eszedbe legalább a feketekávét elkészíteni?!... á,
de hagyjuk... megszoktam már, hogy terád semmiben
sem számíthatok. Na és mit ugat a rádió, lesz szakér-
tõi kormány, vagy nekik is csak a szájuk jár, mint ne-
ked, amikor igazán határozott és kemény férfiként
kellene cselekedned? Bálint György Lajos
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Mindenki másképp csinálja
Izgalmas, kalandos csapatnak tûnik az új KSC

Õsz van, ideje Kärcherezni!Õsz van, ideje Kärcherezni!

Az õsz beköszönte sok ház- és kerttulajdonos-
nak azt jelenti, hogy munkára fel! Hiszen a
nyári fõzések sütések, a jól sikerült összejöve-
telek a teraszokon, járdákon, garázsbejáró-
kon, gépkocsikon olykor nyomot hagynak. E
területek és a kerti tavak, medencék tiszta-
ságáról is a KÄRCHER magasnyomású mo-
sók a világ piacvezetõjének sárga csúcsmo-
delljei gondoskodnak.

A Kärcher nagyobb nyomáson
A KÄRCHER évtizedek óta innovatív, nagy telje-
sítményû tisztítógépeirõl ismert, mind az ipari,
mind pedig a magánfelhasználók körében.
Nincs több olyan cég a magasnyomású mosók
gyártásának területén, amely annyi fejlesztést
végzett volna az utóbbi években, évtizedben,
mint a KÄRCHER. Ezért - a maga 260 szabadal-
mával - nem véletlenül világelsõ a magasnyomá-
sú mosók gyártása terén.

Teljes Kärcher-erõvel
a szennyezõdések ellen
A KÄRCHER magasnyomású fúvókák garantál-
ják az optimális tisztítási eredményt. A hagyomá-
nyos kerti tömlõvel összehasonlítva mintegy
80%-kal kevesebb vizet használhatunk fel a ma-
gasnyomású tisztítás alkalmával! A tartozékok
széles választéka és a nagy hatékonyságú tisztí-
tószerek, melyek a ház körül bármely felületre al-
kalmasak, még több élményt nyújthatnak a tisztí-
tás alkalmával. A KÄRCHER garantálja továbbá a
készülékek hiánytalan alkatrész-utánpótlását.

Szabad a pálya
az újgenerációs porszívók elõtt
A KÄRCHER újgenerációs nedves- száraz por-
szívóival minden szennyezõdés feltakarítható, le-

gyen szó akár a hagyományos házi porról, akár
a darabos vagy nedves szennyezõdésrõl, de
még a kiborult folyadékot is eltávolíthatjuk velük.
Mindegy, hogy a lakást, a pincét, a garázst vagy
a hobbiszobát kell kitakarítani - az új porszívók-
kal mindezt megtehetjük, és mindemellett rövid
idõ alatt végezhetünk a takarítással.

Az alapmodellektõl a profi gépekig
A KÄRCHER a nedves-száraz porszívók terüle-
tén is széles választékkal rendelkezik, amelyek
minden igényt kielégítenek a 12 l-es tartállyal ren-
delkezõ, 1200 W-os alapmodellektõl, a 25 l-es
tartállyal rendelkezõ, 1800 W-os csúcsmodelle-
kig. A Kärcher fejlesztõcsapatának különleges
terméke az a tartozék, amely a normál nedves-
száraz porszívót tó- és medencetisztító porszívó-
vá alakítja.

Fortéllyal felszerelve
A gyakorlatban már kipróbált részletmegoldások
megkönnyítik a munkát. A szûrõtisztítás, az
elektromos szerszámgépek csatlakoztatására
felszerelt dugalj, a rozsdamentes acélból készült
tartály, a Heavy Duty modellek extra nagy hátsó
kerekei a készülék egyenetlen talajon történõ
mozgatásához - a Kärchernél minden feladatra
talál megoldást. A KÄRCHER termékek széles
választékáról további információkat talál az aláb-
bi elérhetõségeken.

CPH Kft. 
7100 Szekszárd Bor u. 2., tel.:
74/529-320, fax.: 74/529-321

cph@cphautomat.hu
www.cphautomat.hu

Perfekt az Ön TUDÁSÁNAK
szolgálatában

Még a változások elõtt jelentkezzen:
• Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
• Mérlegképes könyvelõ
• Adótanácsadó
tanfolyamainkra!

Teljes képzési kínálatunkat tekintse meg 
a www.perfekt.hu/szekszard oktatási portálon!

PERFEKT Zrt. Tolna Megyei
Képzési Központ
Szekszárd, Széchenyi u. 54-58.
Tel (74) 410-185, (30) 445-4492
Infovonal: www.perfekt.hu/szekszard

szekszard@perfekt.hu

Hol van már az az idő, amikor a

Sió Kupa nemzetközi felkészülé-

si tornán a bőség zavarával kel-

lett küzdeni a szervezőknek.

Más idők voltak azok.

Bálint György

Állandó telt házas meccsek a Zrínyi-
ben, aztán a sportcsarnokba átköltöz-
ve is mindig egy kicsit ünnepi volt ez
a torna. Itt lehetett látni a leendõ rivá-
lisokat, a torna színvonalát emelõ kül-
földieket. Késõbb már a hazai leg-
nagyobbak némelyikét, például a
Tungsramot, a Diósgyõrt, a BSE-t, 
majd az orosz kiválóságokat is sike-
rült becserkészni. A hazai kosárlabdá-
ba begyûrûzõ válságjelenségek hatá-
sára már a Sió Kupa sem az, ami évek-
kel ezelõtt volt...

A 39. felvonást éppen csak sikerült
valahogy megrendezni a tradíció, a
folytonosság okán. Mindössze egy
külföldi, a román Satu Mare csapatá-
val. Hogy így alakult, arról legkevés-
bé a rendezõ KSC Szekszárd tehet. A
Foton-Gyõr például a huszonnegye-
dik órában mondta le a részvételt. Az
idén már gyakorlatilag két helyszí-
nen, Budapesten és Szekszárdon is
játszottak meccseket a Sió Kupán,
amely a szegediek korai hazautazása
miatt kurta-furcsa véget ért.

A torna szekszárdi szempontból,
annak ellenére, hogy az utolsó he-
lyen végzett az Atomerõmû-KSC, a
célját elérte: erõs csapatokkal szem-
ben mutatott rá a vadonatúj együttes
erényeire, hibáira. Még ugyan túl-

súlyban voltak
az utóbbiak,
ami részint ter-
mészetes is.

– Saját ma-
gunk helyzetét
alaposan meg-
nehezítettük
azzal, hogy fia-
taljaink mellé
újabb rutintalan játékosokat igazol-
tunk – mondta Ujhelyi Gábor veze-
tõ-edzõ egyáltalán nem panaszként.
– Ami a reális bajnoki célkitûzést ille-
ti, nos, nem tudom, hol végezhe-
tünk, beférhetünk-e megint a nyolc-
ba, amit azért mindenki szeretne. Hi-
ába tûnünk már most gyorsabbnak,
mint eddig bármikor, a gyakori hi-
bák miatt mégsem vagyunk azok. A
BSE elleni meccs biztató volt, ennek
ellenére sok munka vár még ránk,
hogy tartásunk legyen. Amerikai já-
tékosaink az egyetemi csapatukban
való szereplés után hosszú idõt ki-
hagytak, komolyabb bajnokságban
nem szerepeltek, utol kell még érni-
ük önmagukat, és fejlõdniük is kell!
Az ukrán lány, Alisa csiszolatlan drá-
gakõnek tûnik, nagyon fontos lenne,
hogy õt – de ez minden új játékosra
igaz – meg tudjuk tartani. Csak így
van, így lehet értelme annak a csa-
patépítésnek, amibe most belekezd-
tünk – mondta Ujhelyi Gábor.

A vezetésnek is fel van adva tehát
a lecke: meg kell tudni tartani a jelen-
legi és a kibontakozásban levõ érté-
keket. Ez sem ígérkezik könnyû
meccsnek.

Az UKSE Szekszárd vezetése nö-

vekvő számú szponzorait igye-

kezett kiszolgálni, a lehetősé-

gekhez képest reflektorfénybe

helyezni második partnertalál-

kozóján.

A Mészáros borház asztalfõjénél ezút-
tal a Magyar Kézilabda Szövetség fõtit-
kára, Sinka László, valamint a nõi kézi-
labdázás emblematikus figurája, Kö-
kény Bea, és az olimpián negyedik he-
lyen végzett nõi válogatott tagja, a fe-
rencvárosi Szamoránsky Piroska ült. 

Az új és a régi támogató a saját fülé-
vel hallhatta: a szövetség új dél-dunán-
túli sportági nõi bázisként tekint
Szekszárdra. Felettébb respektálja azt
az erõfeszítést, látványos fejlõdést,
ami utánpótlásfronton az elmúlt bõ
évtizedben történt. Sinka László ki-
emelte: „Szekszárdon oly módon tör-
tént elõrelépés, hogy nincsenek a
sportág holdudvarában kiemelkedõ
támogatást adni képes önkormány-
zatok, országos hírû nagyvállalkozá-
sok. Az is szimpatikus, hogy nem ad-
ják fel az elveiket: úgy akarnak vissza-
kerülni az élvonalba, hogy nem áldoz-
zák fel azt, ami a magyar kézilabdának

nagyon fontos, vagyis a sportág hát-
térbázisának megteremtését.” A fõtit-
kár elismerését fejezte ki a szakmai
munka színvonaláért is, amit az feltét-
lenül jelez, hogy valamennyi korosz-
tály országos döntõjében ott volt egy-
egy szekszárdi csapat.

Varga Jenõ ügyvezetõ elnök utalt rá,
hogy nem óhajtják úgy az élvonalat,
hogy ennek érdekében minden rendel-
kezésre álló anyagi forrást és értéket
föláldozzanak. Meggyõzõdése, hogy a
két dolog középtávon már közös neve-
zõre hozható. Ezen dolgozik – immá-
ron társadalmi elnökként – a klub
egyik komoly szponzora, a Márker Kft.
ügyvezetõje, ifj. Márkus István. A spor-
tos szemléletû fiatalembert a kilencve-
nes évek telt házas meccsei fogták meg.
A cégvezetõ – az alapító, sportbarát
édesapjához hasonlóan – azt vallja: a vá-
rosi, illetve környékbeli prosperáló vál-
lalkozásoknak egyfajta marketing-kom-
munikációs együttmûködést kell felvá-
zolni, s akkor bõvül majd az UKSE tá-
mogatói köre.

A támogatók köréhez újonnan
csatlakozottak az NB I/B-s csapat fotó-
ját, oklevelet, és kék-sárga törölközõt
vehettek át. B. Gy.

UKSE: marketingbõl jeles
A fõtitkár jelenlétében díjazták a támogatóikat

Ujhelyi Gábor



Dr. Gagyi Emmát, a megyei kór-

ház tüdőszűrő-tüdőgondozójának

osztályvezető főorvosasszonyát

kérdeztük a szűrés mikéntjéről, 

a megyei tapasztalatokról.

N. S.

– A már említett bacilus okozta elválto-
zások lehetnek kis vagy nagyobb kiter-
jedésûek, egy, vagy több tüdõlebenyre
terjedõek, beszûrõdésrõl, kerek foltról,
üreges elváltozásról beszélhetünk. A di-
agnózis felállítása köpetvizsgálatból tör-
ténik, ez két részbõl áll. Elõször direkt
mikroszkópos vizsgálattal, festéssel né-
zik meg, látszik-e a bacilus vagy nem. Ezt
követi a tenyésztés, ami során a mintát
Budapestre tenyésztési laborba küldjük,
mivel egy éve szûnt meg itt a helybéli la-
bor. Gyakorlatilag két módon lehet bele-
halni ebbe a betegségbe: ha nem keze-
lik, vagy ha polirezisztencia áll fenn, az-
az a bacilus nem reagál az adott szerre.
Ennek elkerülése végett szükséges né-
gyes gyógyszerkombinációt alkalmazni
gyógyításkor. A kezelés ideje átlagosan
nyolc hónap, egy év, természetesen ez-
után jön az utógondozás szakasza. 

– Van-e differencia mondjuk a pár
évtizeddel korábbi szûrések és a
mostaniak között? Törvényi szabá-
lyozottság, körülmények, mi-
egymás…

– Egy évtizede a tizenharmadik élet-
évüket betöltött tanulókat rendszere-
sen szûrtük, mivel az iskolák igényelték
ezt. Ma nem kötelezõ e szûrés, ezért er-
re, de még csak kezelésre sem lehet ma
Magyarországon senkit kötelezni. Né-
mi túlzással élve, mindent szabad… Elõ-
fordult, hogy a kezelõorvos vizit idején
már nem találta ágyban az elõzõ nap fel-
vett beteget! Természetesen rendsze-
res és elõírt megjelenésrõl beszélhe-
tünk az egészségügyi dolgozók, az élel-
miszeriparban ténykedõk, valamint az
oktatás-nevelés különféle helyszínein
lévõk esetén. Szûrésre járni persze nem
csupán a „tbc kapcsán” érdemes. E mó-
don felismerhetõk a különféle tüdõda-
ganatok, a tüdõgyulladás is. Észlelhetõk
továbbá a mellkas-csontozat deformitá-
sai, törések, a gerinc ferdesége, infor-
málódhatunk a szív nagyságáról. Mind-
annyian sajnáljuk, hogy a két évvel
ezelõttig remekül mûködõ tüdõszûrõ-

busz tönkrement, egy új pedig mini-
mum 40-50 millió forintba kerülne. Pil-
lanatnyilag a szervezett keretek között
zajló szûrés annyit tesz, hogy a szûrõ-
szolgálat elõre értesít egy-egy telepü-
lést, megtörténik a jegyzõvel a kapcso-
latfelvétel, és megindul a szûrés szerve-
zése, aztán maga szûrés. 

– Milyen tendencia állapítható meg
a fertõzöttek számát illetõen? 

– Országosan csökkent a fertõzõ be-
tegek száma, szép a javulás. Ebben fon-
tos szerepe van a kontakt-szûréseknek,
amelyek során azokat vizsgáljuk, akik
családjában már elõfordult, vagy jelen-

leg is él tüdõbeteg személy. Az általános
javulást nyilvánvalóan részben a higié-
nés körülmények javulása is eredmé-
nyezi. Ma már például nem élnek olyan
sokan tömegszállásokon, mint mond-
juk a háborúk közötti idõben, nincs tö-
megnyomor, klasszisokkal javult a
közellátás. Az újszülöttek kapják a BCG-
oltást a vállukba, s ha az nem „ered
meg”, egyéves koruk elõtt újat kapnak. 

– Említette a tüdõdaganatokat. Ha
már az optimálistól való eltérést
mutatott a szûrõvizsgálat, mi mó-
don bizonyosodhatunk meg fajtá-
juk felõl? 

– A tüdõdaganatokat igen korai stá-
diumukban nehéz felismerni amiatt,
hogy kezdetben panaszt nem okoz.
Ezért van nagy szerepe a szûrésnek! Az
észlelt daganatok java része a dohány-
zás, a füst, a por és egyéb levegõszeny-
nyezés következtében, belélegzés út-
ján szerzett károsodás. Hörgõtükrözés-
sel, valamint a mellkasfalon át végzett
tüdõszúrásos biopsziával történik a ki-
vizsgálása. Amennyiben lehetséges,
mindenképpen a mûtéti eltávolítás ja-
vasolt. Zárszóként tehát még egyszer a
lényeg: érdemes, jól felfogott érdeke
minden felelõsségteljes felnõttnek és
fiatalnak élni a szûrések biztosította le-
hetõséggel. Mi várjuk az embereket!

Figyelembe véve, amit a kórház sa-
ját kiadású Almanachjában is olvasha-
tunk, valóban érthetetlen, miért nem
élnek ezrek és ezrek a szûrõvizsgála-
tok biztosította elõnyökkel, hiszen
nem is oly régen még korántsem állt
rendelkezésére bárkinek e lehetõség…

„A tüdõbetegek gondozása hosszú
ideig ismeretlen fogalom volt. A tu-
berkulózis Magyarországon fõleg a
XX. század elején tombolt, százezer la-
kosból négyszáz esett áldozatul neki,

ezzel vezetõ halálok volt. (…) A szek-
szárdi kórházban 1929-ben kapott he-
lyet egy 150 ágyas, modern felszerelt-
ségû tüdõosztály, dr. Szüle Dénes ve-
zetésével, sajnos 50-60 ágy évekig
nem mûködött a súlyos gazdasági
helyzet miatt.” (Gondoljunk csak ar-
ra, a híres írónemzedék, a Nyugato-
sok tagjai közül hányan szenvedtek
tüdõbetegségben, vonultak hosszú
hónapokra szanatóriumokba, félre-
téve alkotó munkájukat – a több-ke-
vesebb eredménnyel kecsegtetõ keze-
lés kedvéért… Hozzájuk képest mek-
kora lépéselõnnyel bírunk mi itt a
XXI. század hajnalán! – A szerzõ.)

Fontos, hogy a tüdõgondozó rende-
lési idejével megegyezõen, a gondozó
orvosainak felügyeletével mûködik az
Asztma ambulancia, ahol például a
fulladástól, légzési elégtelenségtõl
szenvedõ betegek sürgõsségi ellátá-
sán kívül allergiavizsgálatokat, légzés-
funkciós vizsgálatokat is végeznek!

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Az emberiség történetének egyik legtöbb halálesetet okozó betegsége a tbc, az-
az a tuberkulózis volt. Napjainkra egyértelmûen és biztonsággal gyógyítható, de
a WHO felmérései alapján még mindig több mint kétmilliárd ember fertõzött a ba-
cilussal. A fejlõdõ országokban évente mintegy kilencmillió új fertõzést és kétmil-
lió halálesetet jelentenek, másutt jobbára a kábítószer használata, az immunrend-
szer csökkent védekezõképessége segíti elõ ezt a fajta megbetegedést. A kivál-
tó okok közé sorolható a nem kielégítõ táplálkozás és általánosságban a rossz,
a nem megfelelõ higiénés körülményekkel bíró élettér. Innen gyökeredzik a né-
zet: a tbc a „nyomor betegsége”.

A tuberkulózis fertõzõ betegség, a Mycobacterium Tuberculosis bacilus okozza,
leggyakrabban a tüdõt támadja meg, de a központi idegrendszert, illetve a nyi-
rok- és a keringési rendszert is károsíthatja. A tüdõt támadó lefolyásnál a beteg
tüdejében rögök keletkeznek, amik megakadályozzák a normális tüdõfunkciót.
Tény, hogy a baktériummal fertõzöttek körülbelül 90%-a tünetmentes, úgyneve-
zett látens tbc-fertõzöttséggel él, s mindössze 10 %-ban fejlõdik ki teljesen a be-
tegség. Ekkor válik fertõzõvé, s ha nem kezelik, halálos kimenetelû is lehet. Köz-
ismert tünetei a mell-, illetve hátfájás, vér felköhögése, köhögési rohamok, láz,
az étvágytalanság, fogyás, sápadtság és végül a gyakori fáradtság.

Jól felfogott érdekünk élni a szûrések biztosította lehetõséggel

A PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI Egyete-
men szerezte diplomáját 1977-ben.
Ezt követõen tette le tüdõgyógyá-
szatból a szakvizsgáját három évvel
késõbb, 1980-ban.
MUNKAHELYEI: Tolna Megyei Ön-
kormányzat Balassa János Kórházá-
nak Tüdõosztálya - 1977-1990 kö-
zött, majd  a tüdõszûrõ-tüdõgondozó
osztályvezetõ fõorvosává  nevezték
ki az 1991-es évtõl. Jelenleg is e
posztot tölti be, s gyógyít.

NYELVTUDÁSA:

német, orvosi
szakági szin-
ten is.
A DOKTORNÕ

Szekszárdon él
kedves család-
jával, két gyer-
mek büszke
édesanyja.
HOBBIJA az olvasás és a kézimunká-
zás, azon belül a kötés.

Dr. Gagyi Emma
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Dr. Gagyi Emma – osztályvezető főorvos.

Életmentõ lehet a tüdõszûrés

Országosan csök-
kent a fertőző
betegek száma.”
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Szeptember 20., szombat

10.00: Béla király téren: Gyermektánc, az Örökség Or-
szágos Gyermektánc Fesztivál résztvevõinek
mûsora

10.00: Béla király téri füves területen: Játszó Fertály ki-
nyitja kapuját

10.00: Béla király téren: Kisinasok Kézmûves Tanodája
10.00: Garay téren: Swing Mazsorett és Táncegyesület,

Szekszárd Sportklub Mozgásmûvészeti Stúdió,
Paksi Pattantyúkok ugróköteles csoportja,
Szöcske Akrobatikus Rock&Roll Klub, Csillag
Show-tánc Egyesület mûsora

11.00: Mûvészetek Házában: V. Festészeti Triennálé –
Babits Mihály emlékezete (1883-1941) ünnepé-
lyes megnyitója

11.30: Béla király téri nagyszínpadon: „Vitéz László”
címmel a pécsi Márkus Színház gyerekmûsora

15.00: Béla király tér-Bezerédj u.-Széchenyi u.- Szt. Lász-
ló u.-Béla király tér: Szüreti felvonulás (Élõ közve-
títés: www.pixeltv.hu)

16.00: Béla király téren: Kisinasok Kézmûves Tanodája
16.30: Béla király téri nagyszínpadon: Borrendi avató
17.00, 18.00, 19.00: Plébániahivatal Közösségi ter-
mében: Borszeminárium
17.00: Béla király téri nagyszínpadon: Szüreti mûsor

– Fellépnek a felvonulásban részt vevõ nép-
tánc együttesek.
„Szüret Szépe 2008” választás

17.00: Garay téren: Harcmûvészeti bemutatók – Alis-
ca Nyilai Íjász Egyesület, Hikari Aikido Egyesü-
let, Shinkendo japán kardvívók

18.30: Garay téren: Mozgásmûvészeti csoportok mû-
sora (Swing Mazsorett és Táncegyesület, Fogya-
tékosok Nappali Intézete-moderntánc bemuta-
tója, „Segíts rajtam” Hátrányos helyzetûekért
Alapítvány moderntánc-bemutatója, Szekszárd
Sportklub Mozgásmûvészeti Stúdió, Csillag
Show-tánc Egyesület, Art Contact Mozgásszín-
ház, Gemenc TáncSport Egyesület. 
„Pá, kis aranyom, pá!” – Népszerû slágerek és mu-
sicalek a hangosfilmektõl napjainkig a szekszár-
di Tücsök Zenés Színpad szórakoztató mûsora

20.00: Mûvelõdési Ház színháztermében: „Táncos ma-
gyarok” a Magyar Állami Népiegyüttes produk-
ciója (jegy: 3000 Ft)

20.00: Borudvarban: a Bartina zenekar muzsikál – ze-
nekarvezetõ: Szabó László

21.00: Béla király tér színpadon: Szekszárd Junior Stars kon-
certje

21.30: Borudvarban: a Muslinca Férfikar énekel
22.00: Garay téren: Disco

Szeptember 21., vasárnap
10.00, 15.00: Béla király téren: Kisinasok Kézmûves

Tanodája
10.00: Béla király téren: Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
10.00: Garay téren: Tücsök Zenés Színpad gyerekcso-

portja és Lugosi tánccsoport elõadása
15.00: Béla király téren: Szekszárd Big Band koncertje –

mûvészeti vezetõ: Pecze István
15.00: Garay téren: „János vitéz” – a pécsi Márkus Szín-

ház mûsora gyermekeknek és felnõtteknek
16.00: Belvárosi katolikus templomban: Sebestyén

Márta koncert (jegy: 1500 Ft)
17.00, 18.00: Plébániahivatal Közösségi termében:

Borszeminárium
17.00: Megyeháza belsõ udvarában: „ART-e” a szekszár-

di vörösbor? A PAD Irodalmi Egyesület elõadása
17.30: Garay téren: All Stars kon-
cert
19.00: Béla király téren: Repub-

lic együttes koncertje (A
koncert létrejöttét támo-
gatta a Tolnatej Zrt.)

20.00: Borudvarban: Magyarnóta
kedvelõk Baráti Köre éne-
kel, kísér Kovács János és
Népi zenekara 

21.30: Borudvarban: a Muslinca
Férfikar énekel

Társrendezvények:
V. Festészeti Triennálé – Babits
Mihály emlékezete (1883-1941).
Helyszín: Mûvészetek Háza.

Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál – 2008. szep-
tember 19-20.
IV. Vásárok Világa Konferencia – Elõadások a vásárok
gazdasági szerepérõl szeptember 19. péntek, 10.00-
14.00. Megyeháza, Díszterem.
A mûsorváltozás jogát a rendezõség fenntartja!

Kiemelt támogatók: Tolnatej Zrt., TARR Kft., Ge-
menc Autó Centrum, Magyar Telekom, Alisca Bau Kft.,
Paksi Atomerõmû Zrt., OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli
Régió, Elektrolit Kft., Gemenc Volán Zrt.

Támogatók: Európai Kádárok Kft., Solvaro Kft.,
Szekszárd-Paksi Kft., Exlusive Best Change Kft.,
Unicredit Bank, McDonald's Szekszárd, IBUSZ Szek-
szárd, Sz+C Stúdió, Kereskedelmi és Hitelbank Szek-
szárd, Radenska, Romcar Kft., Drymix Kft., Alpiszig 97
Kft., Renovál Plusz Kft., Bata Kft., BAT Pécsi Dohány-
árugyár, SIÓ, BOMBA!, Soproni Sör, Bols Vodka, Fõvá-
rosi Ásványvíz és Üdítõipari Zrt.

Médiatámogatók: Rádió Antritt, Alisca rádió, Tol-
nai Népújság, Szekszárdi Vasárnap.

***
A Béla király téren: borudvar, szekszárdi borászok

kitelepülései; Ízek Utcája, Ipar- és népmûvészeti kira-
kodóvásár, Játszó Fertály: vásári mulatságok, játékok
A Múzeum sarkától a Garay gimnáziumig: vidámpark 
A Liszt Ferenc téren: autó-kiállítás

Szekszárdi Szüreti Napok 2008. szeptember 18-21.

PROGRAM:

Szeptember 20-án, szombaton:
13.30-KOR a Szüreti Felvonulás részt-
vevõirõl fénykép- és videofelvétel ké-
szül a Szent István Ház elõtt. Ugyanek-
kor vendégeinket kuglóffal kínáljuk.
14.15-KOR elindul a Társaskör Szüreti
Felvonulása a Béla térre, ahol felvezetõi
lesznek a Szüreti Felvonuláson részt-
vevõ csoportoknak.
15.00-KOR szüreti marhagulyás és bir-
kapörkölt készítése kezdõdik a Szent
István Ház udvarán, melyet vacsorára
krumplival együtt kínálunk 600 Ft-ért.
15.00-KOR megkezdõdik a városi Szü-
reti Felvonulás, mely után a Társaskör
felvonulói a Szent István Házba térnek
vissza, közben a városban levõket és
az újvárosiakat köszöntik.

A SZÜRETI BÁL PROGRAMJA:

19.00-KOR A bált megnyitja Horváth
István, Szekszárd polgármestere
19.15-KOR a Társaskör Népdalköré-
nek mûsorával kezdõdik a Bál.
19.30-KOR Vacsora

***
A bálban a zenét a Jákob Band szol-

gáltatja; a bál ideje alatt büfé áll a ven-
dégek rendelkezésére. A tombolasor-
solás fõdíja a Szüreti Felvonuláson a
városban bemutatott szõlõharang
lesz. A bál ideje alatt a szüreti elõké-
születekrõl és a felvonulásról készült
felvételeket vetítjük.

***
Kedves vendégeinket szeretettel
várjuk, s mindenkinek jó mulatást
kívánunk!

A SZEKSZÁRD-ÚJVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS TÁRSASKÖR

13. SZÜRETI RENDEZVÉNYE 
A SZENT ISTVÁN HÁZBAN

Érdeklõdni és asztalt foglalni Horváthné Editnél lehet. Belépõ: 800 Ft.
(Szekszárd, Batthyány u. 14. Tel: 20/524-6820, horvathne.edit@citromail.hu)

Szept.     Szeptember
18., 21. 19., 20.
0:00 0:00 1:30 Nyomda
0:02 0:02 1:32 Szt. László utca
0:03 0:03 1:33 Mérey u., óvoda
0:04 0:04 1:34 Mérey u. 45.
0:06 0:06 1:36 Kõrösi Cs. S. utca
0:07 0:07 1:37 Újfalussy u., sarok
0:09 0:09 1:39 Szüret utca
0:10 0:10 1:40 Zöldkert u. 14-16
0:11 0:11 1:41 Bottyán-hegy
0:14 0:14 1:42 Babits Iskola
0:16 0:16 1:46 Kadarka ltp.
0:17 0:17 1:47 Újvárosi templom
0:18 0:18 1:48 Szluha Gy. Utca
0:19 0:19 1:49 Posta
0:20 0:20 1:50 Nyomda
0:22 0:22 1:52 Kórház
0:23 0:23 1:53 Bakta köz
0:25 0:25 1:55 Május 1. utca
0:26 0:26 1:56 Alisca utca
0:28 0:28 1:58 Csatári üzletház
0:29 0:29 1:59 Csatár, harangláb
0:30 0:30 2:00 Otthon utca
0:31 0:31 2:01 Otthon u.,vegyesbolt
0:33 0:33 2:03 Ebespuszta
0:34 0:34 2:04 Szeszfõzde
0:35 0:35 2:05 Szõlõhegyi elágazás
0:36 0:36 2:06 Óvoda
0:37 0:37 2:07 Szõlõhegy 94.sz.
0:38 0:38 2:08 Szõlõhegy 128.sz.
0:40 0:40 2:10 Tót-völgy

Szekszárd város önkormányzata és
Gemenc Volán Zrt. megállapodása
értelmében ingyenes, éjszakai busz-
járatokkal juthatnak haza a Szüreti
Fesztivál programjain szórakozó vá-
roslakók.
A buszok mind a négy napon a
Nyomdától indulnak, és az alábbi
megállókat érintve majdnem minden
városrészt érintenek: Nyomda-Szent
László utca-Mérey u.-Kõrösi Cs. S.
u.-Újfalussy u., sarok-Szüret u.-
Zöldkert u.-Bottyán hegy-Babits
iskola-Kadarka ltp.-Újvárosi temp-
lom-Szluha Gy. u.-Posta-Nyomda-
Kórház-Bakta köz-Május 1. u.-Alisca
u.-Csatári üzletház-Csatár, harang-
láb-Otthon u.-Otthon u., vegyesbolt-
Ebespuszta-Szeszfõzde-Szõlõhegyi
elágazó-Óvoda-Szõlõhegy u. 94.,
SZõlõhegy u. 128.-Tót völgy. A jára-
tok menetideje 40 perc.
A buszok csütörtökön és vasárnap
éjfélkor, míg pénteken és szombaton
éjfélkor és 1:30 órakor indulnak.

Ingyenes éjszakai járatok a Szüreti napokon
MEGÁLLÓHELYEK
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FELHÍVÁSOK

ELÕADÁS A CUKORBETEGSÉGRÕL
A Tolna Megyei Felnõtt Diabetese-
sek Egyesületének következõ ren-
dezvénye 2008. szeptember 30-án,
l4 órai kezdettel a szekszárdi Kórház
Kultúrtermében - a „Lila épületben”
lesz. Az elõadás címe: Cukorbeteg-
ség, mint járvány. Elõadó: Dr. Wág-
ner Gyula fõorvos. Minden érdeklõ-
dõt szeretettel várunk!

ÕSZINTE SZÓ Felnõtt és Ifjúsági
Lelkisegély Szolgálat. Elérhetõség:
Babits Mihály Mûvelõdési Ház mozi
melletti ügyeleti helyisége (Szekszárd,
Szent István tér 10.)
Fogadóórák: hétfõn 17-20 óráig Ifjú-
sági szolgálat, kedd, szerda, csütör-
tök: 16.30-19.30 óra között felnõt-
tek részére. Telefon (csak ügyeleti
idõben): 20/475-1745.

POLIP IFJÚSÁGI IRODA
Hova menjek? Mit csináljak? 
Csocsózzunk? Barkácsoljunk vala-
mit? De hol? Gyertek be a Diákta-

nyába! Van még idõm,hol tanuljam
meg a leckém? Gyertek be a Diákta-

nyába! Hol beszélgessünk? Gyertek
be a Diáktanyába!

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Szeptember 23. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Szeptember 30. ( kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Szeptember 23. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Szeptember 30. ( kedd) 16-17 óráig

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fő-

iskolai Kar Gyakorló Iskolája

Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtöke 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 18-19 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület   

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén 16-

17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

A képviselő úr betegség miatt

szeptemberben nem tart fogadóórát

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Szeptember 8.  (hétfő) 17-18 óráig

Szeptember 22.  (hétfő) 17-18 óráig

5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

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

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén 16-

18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
SZEPTEMBERI FOGADÓÓRÁJA

A MENTÁLHIGIÉNÉS MÛHELY (Tolna
Megyei Civil Szolgáltató Központ, Tolna
Megyei Önkéntes Központ ), Közösségi
Kezdeményezéseket Támogató Hálózat, a
Szekszárdi Civil Kerekasztal, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata tisztelettel meghívja Önöket az Ál-
lampolgári Részvétel Hete rendezvényeire.
SZEPT. 22. (HÉTFÕ) 15.00 órakor a
Garay téren Állampolgári Részvétel Hete
ünnepélyes országos megnyitója. Köszön-
tõt mond: Fajszi Lajos, Szekszárd Megyei
Jogú Város Sport-, Ifjúsági és Civil Szerve-
zetek Bizottságának elnöke. Megnyitók:
Dr. Beck Márton, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium szakállamtitkára és Mészáros
Zsuzsa, a Közösségfejlesztõk Egyesületé-
nek titkára.
17.00 órakor „Lúzerek és dózerek” 2000.
A rendszerváltás utáni elsõ „civil kurázsi”
bukása és tündöklése. Helyszín: Panorá-
ma Mozi kisterme
SZEPT. 24. (SZERDA) 18.00 órakor ÁRH
Civil Casinó a Belvárosi Kávéházban: A
Szekszárdi Civil Kerekasztal és Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának kö-

zös gondolkodása az együttmûködési
megállapodás aktualizálásáról.
SZEPT. 26. (PÉNTEK) 14.00-18.00 óra-
kor a Garay téren „Szabad tér - szabad vé-
lemény” interaktív közösségi rendezvény.
Üzenetek a jelen és jövõ politikusainak, „Az
Év Képviselõje 2008 Szekszárd” díj átadása
Zárszót mond: Dr. Haag Éva alpolgármester
A Garay téren felállított üzenõfal és ÁRH
Pavilon szeptember 22-26-án 14.00.-
18.00-ig fogadja az állampolgárok és civil
szervezetek üzeneteit, észrevételeit, javas-
latait.
Tégy egy részt az egészhez!
Tedd, teHETED!

A CEE Citizens Network miden év szep-
tember utolsó hetén 17 tagországában
egyidejûleg megszervezi az Állampolgári
Részvétel Hetét annak érdekében, hogy az
állampolgári részvétel problematikája erõ-
teljesebben jelenjen meg az európai médi-
ában, politikában és a civil társadalomban.
A kampányhét országos szervezõi:
Közösségfejlesztõk Egyesülete, Civil Kollé-
gium Alapítvány,

Közösségi Kezdeményezéseket Támogató
Szakmai Hálózat, Szövetség a Közösségi
Részvétel Fejlesztéséért Egyesület és a
Magyar Mûvelõdési Intézet
A szekszárdi rendezvények támogatói:

Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza, Belvárosi Kávéház,
Szent József Katolikus Iskola, Mészáros
Borház, Csontos Mihály vállalkozó,
PIXEL TV, 5. Számú Általános Iskola Zenés
- Labdás Táncosai, M9 Postagalamb
Sportegyesület Szekszárd, Szekszárd
Sportklub Mozgásmûvészeti Stúdiója

BÕVEBB INFORMÁCIÓ:
Szekszárdi Civil Kerekasztal:
Dér Miklósné, elnök, fõszervezõ
06-20/200-5329
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal:
Pócs Margit, civil referens 
06-30/632--3266
Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ:
Marosiné András Rita, projektvezetõ
Szekszárd, Szent István tér 10. 
Tel.: 74/511-722

Állampolgári Részvétel Hete 2008

Két használt heverõ (ágynemûtartós,
szép huzattal) áron alul, sürgõsen el-
adó! Telefon: 70/330-9637

APRÓHIRDETÉS
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