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EREDMÉNYES ÉVET
ZÁRTAK A FÁKLYA SE
SPORTOLÓI

KOVÁCS JÁNOS MAGA 
NEVELI A LÁBASBA
VALÓT

VALENTIN-NAP: HAGYOMÁNY,
ÜZLET, VAGY ÜNNEP? 4. OLDAL7. OLDAL 10. OLDAL

Évek óta Szekszárdon élnek, so-
kan jól ismerik őket, hivatalosan
mégis külföldiek voltak. Február
6. ünnepnap az életükben, ők né-
gyen ugyanis ekkor kapták meg
a magyar állampolgárságot.

A városháza Házasságkötõ termé-
ben tartott ünnepségen dr. Haag Éva
alpolgármester asszony és Parrag
Ferencné vezetõ fõtanácsos elõtt, a
család és a barátok – no meg a sajtó
képviselõinek – kíváncsi pillantásai-

tól kísérve tette le az esküt a kínai Lin
Jin asszony és gyermekei, Dong
Xinrui és Dong Shi Yuan, illetve ko-
rábban három idegen nemzet polgá-
raként is élõ Gerzsenyi Ida.

Folytatás a 3. oldalon.

Itt találtak új otthonra
Négyen tettek magyar állampolgári esküt a szekszárdi városházán

A szekszárdi városházán Gerzsenyi Ida (balról), Lin Jin (középen, piros kabátban), valamint lánya, Dong
Xinrui és fia, Dong Shi Yuan koccint dr. Haag Éva alpolgármesterrel az állampolgári eskü letétele után
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MUNKÁCSY UTÁN SZÉKELY Munkácsy Mihály képeibõl és relik-
viáiból álló kiállítás március 22-ig látogatható a Mûvészetek Há-
zában. Azt követõen április 4-tõl Székely Bertalan, a magyar tör-
ténelmi festészet legjelesebb alakjának képeibõl nyílik tárlat.

A tettek éve lesz
2009 az újvárosban
A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör közgyûlésén a vezetõség és
a tagság közös óhaja fogalmazódott
meg: a tervezéssel telt tavalyi eszten-
dõt követõen 2009 a tettek éve lesz. A
társaskörnek otthont adó Szent István
Ház nagytermének megújítására rész-
ben megvan a pénz, és a segítõ kezek
sem hiányoznak.

Beszámolónk a 2. oldalon.

Dr. Hollós László
emléke elõtt
tisztelegnek

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének határozata értelmében a
2009-es esztendõ a dr. Hollós László-
emlékév eseményeinek jegyében te-
lik. A világhírû gombatudósra, szarvas-
gomba-kutatóra emlékezve idén meg-
annyi program várja majd az érdeklõ-
dõket.

Az emlékév elsõ eseményére feb-
ruár 17-én, kedden, 11.30 órakor ke-
rül sor, amikor Szekszárd híres szülöt-
tének tisztelõi dr. Hollós Lászlónak az
újvárosi temetõben (E-parcella) talál-
ható sírhelyénél hajthatnak fejet. A
megemlékezésre minden érdeklõdõt
szeretettel vár a Hollós László-emlék-
bizottság.
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A tettek éve lesz a 2009-es
Közgyûlést tartottak az újvárosi római katolikus társaskörben

A Szekszárd-újvárosi Római Kato-
likus Társaskör február 8-án, va-
sárnap délután tartotta 2009. évi
közgyűlését.

■ A Társaskör otthonául szolgáló Szent
István Házba – a rossz idõ ellenére –
152 tag látogatott el, így a határozatké-
pességhez elengedhetetlen létszám
biztosított volt. A közgyûlést Gyur-
kovics János, a társaskör világi elnöke
vezette le, annak szabályszerûségére
dr. Horváth E. Írisz felügyelt.

Az elnöki megnyitó után a társas-
kör taglétszámának alakulásáról hall-
hattak a jelenlévõk, majd a társaskör
2008. évi tevékenységének, program-
jainak értékelése következett. A tava-
lyi évre visszatekintést a társaskör
gazdálkodásának, gazdasági helyzeté-
nek, illetve pénzügyi mutatóinak be-
mutatásával zárta Horváthné Edit, a
társaskör pénztárosa, melyet az Ellen-
õrzõ Bizottság rövid beszámolója
után a tagok egyhangúan elfogadtak.

A hangsúly ezek után a jövõre he-
lyezõdött át. Gyurkovics János ismer-
tette az újvárosiak programtervezetét
a 2009-es esztendõre. Ennek kereté-
ben elmondta, hogy a sok esetben ha-
gyományos programok idén is meg-
rendezésre kerülnek, azonban a Tár-
saskör vezetõsége újabb rendezvé-
nyek megvalósítását is tervezi, s kérte
a tagság aktivitását. Horváthné Edit is-
mertette a 2009-es esztendõre vonat-
kozó költségvetést, mely a megelõzõ
szavazáshoz hasonlóan szintén egy-
hangúan elfogadásra került.

Gyurkovics János ezt követõen a
2009-es esztendõ terveirõl beszélt. A
vezetõség tavaly elhatározta, hogy – a

társaskör lehetõségeihez mérten –
felújítja a Szent István Ház nagyter-
mét, hogy a színvonalas rendezvénye-
ket azokhoz méltó környezetben le-
hessen megrendezni. Ennek kereté-
ben a teljes fûtésrendszer korszerûsí-
tését, a terem padlózatának csúszás-
mentessé, a kor igényeinek megfele-
lõvé tételét, valamint az álmennyezet
cseréjét, s így a világítás, hangosítás és
szellõztetés megújítását tervezik meg-
valósítani. Gyurkovics János elmond-
ta, hogy a tavalyi a tervezés éve volt,
az ideit pedig szeretnék a megvalósí-
tásnak szentelni. Az ehhez szükséges
pénzeszközök egy része már rendel-

kezésre áll. A világi elnök kérte a tago-
kat, hogy a korábbi évekhez hasonló-
an munkájukkal segítsék a társaskört,
hiszen az is hatalmas támogatás, ha
csak anyagra kell költeni, s a munka-
erõ rendelkezésre áll.

A közgyûlést a tagok hozzászólásai
zárták, melyek zöme a vezetõség
munkájának köszönetére irányult.
Zárszavában Gyurkovics János felhív-
ta a figyelmet a társaskör hagyomá-
nyos farsangi báljára, melyet február
21-én tartanak, s a Népdalkör már he-
tek óta készül a tõle megszokott vi-
dám, ám ezúttal egészen különleges-
nek ígérkezõ mûsorral.

Gyurkovics János, a társaskör világi elnöke vezette le a közgyûlést,
s adott tájékoztatást a 2009-es esztendõ terveirõl

A postás önmagát
rabolta ki

a Mikes utcában
Futótûzként terjedt a városban a hír,
miszerint február 11-én világos nap-
pal, a Mikes utcában kiraboltak egy
postai kézbesítõt. Nyakához kést szo-
rított a rabló, majd elvitt tõle harminc-
ezer forintot. A rendõrség – a városi
kapitányság és a megyei fõkapitány-
ság – nagy erõkkel a helyszínre vonult,
hogy felkutassa az elkövetõt a postás
személyleírása alapján. Átvizsgálták a
Szekszárdról kifelé tartó gépkocsikat
és a tömegközlekedési eszközöket, mi-
közben helyszíni szemlét tartottak és
tanúkat hallgattak meg.

Dr. Varga Péter, Szekszárd rendõr-
kapitánya elmondta: hamar nyilván-
valóvá lett, hogy a postás elmondása
egyáltalán nem egyezik meg a rend-
õrök által beszerzett információkkal.
Éppen ezért úgynevezett komplex ki-
hallgatási taktika mellett döntöttek,
ami már az esti órákban eredményre
vezetett. A sértettbõl gyanúsított lett,
s késõbb a postás be is ismerte: senki
nem támadta meg, a harmincezer fo-
rinttal saját ügyeit rendezte, s ennek
leplezésére találta ki a rablást.

A kézbesítõ ellen sikkasztás meg-
alapozott gyanúja miatt folyik eljárás.

- hm -

Dr. Varga Péter
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Negyedével nõtt az adózók száma
A régió bérszínvonala nem éri el az országos 80 százalékát

Évértékelő, illetve indító sajtótá-
jékoztatót tartott a hét elején 
az APEH Dél-dunántúli Regioná-
lis Igazgatósága Szekszárdon.
Kesjár János régióigazgató és
három szakigazgató számolt be
az előző esztendő eredményeiről,
majd vázolták a legfontosabb
idei feladatokat.

V. H. M.

A régió adózói tavaly a kiemelt adó- és
járuléknemekre összesen 346,4 milli-
árd forintot fizettek be – ebbõl vala-
mivel több, mint 76 milliárdot a Tolna
megyeiek –, a részükre történt vissza-
utalások összege 53,8 milliárd forintot
tett ki. A befizetések összege 4,6 száza-
lékkal, a kiutalásoké pedig 0,9 száza-

lékkal haladta meg a 2007 évi szintet,
így a nettó bevételek összege 292,6
milliárd forint volt, ami 5,3 százalékkal
több az egy évvel korábbinál. Az általá-
nos forgalmi adó bevétele 33,5 milliárd
forint volt, szinte ugyanannyi, mint a
bázisidõszakban. Ez a tendencia eltér
az országos szinten mutatkozó 6,3 szá-
zalékos növekedéstõl.

A járulékbevételek növekedési üte-
me 4,4 százalék volt, amely elmarad a
nemzetgazdaságban megfigyelhetõ
5,3 százalékos mértéktõl. A társada-
lombiztosítási járulékbevételek ala-
kulását régiónkban alapvetõen meg-
határozza az adóalanyi kör szerkeze-
te, a mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok túlsúlya.

A régiós bérszínvonal nem éri el
az országos átlag 80 százalékát, s an-

nak növekedési üteme is elmarad a
nemzetgazdasági szinten tapasztalt-
tól. Az adózók száma nem csökken,
sõt az elmúlt idõszakban 26 százalék-
kal növekedett. Átrendezõdés vi-
szont tapasztalható: míg az egyéni
vállalkozók száma évek óta csökken,
a társas vállalkozások száma ezzel
egy idõben nõtt.

Az APEH ellenõrzési tevékenysége
elsõsorban a gazdaság fehérítésére fó-
kuszál. Kiemelt feladat a jogelõd nél-
kül, újonnan alakult vállalkozások el-
lenõrzése, a „potyautasok” vizsgálata,
valamint a jövedelem (nyereség) mini-
mum alatt vallók ellenõrzése. Tavaly a
régióban a befejezett ellenõrzések szá-
ma közel 30 ezer volt, ez alapján a jog-
erõs nettó adókülönbözet meghaladta
a 13,5 milliárd forintot.

Rajzpályázat
„Védett erdei állatok” jelmondattal gyer-
mekrajz-pályázatot hirdetett a pécsi Szi-
várvány Gyermekház és a Duna-Dráva
Nemzeti Park a Föld Napja (április 22.)
alkalmából. A pályázattal, s az azt köve-
tõ kiállítással a ritkaságuk, vagy veszé-
lyeztetettségük miatt védelemre szoru-
ló fajokra kívánják felhívni a figyelmet.
Kérik, hogy a pályamunkákat az ebbe
a körbe tartozó növény- és állatfajok
motívumainak felhasználásával készít-
sék el a gyerekek.

A pályamunkák mérete legfeljebb
A3-as lehet, a technika viszont szaba-
don választott. A beadás határideje: áp-
rilis 8., címe: Szivárvány Gyermekház
(7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 6.). A pá-
lyamunkák hátoldalán fel kell tüntetni
a kép címét, a pályázó nevét, címét és
életkorát, óvodájának, illetve iskolájá-
nak nevét, címét, telefonszámát, vala-
mint a pályázat jelmondatát. A díjki-
osztót április 25-én tartják. - h -
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Négyen tettek állampolgári esküt
Más-más kultúrából érkezettek találtak új otthonra Szekszárdon

Folytatás az 1. oldalról

A honosítási ügyeket intézõ Parrag Fe-
rencné vezetõ fõtanácsos köszöntõjé-
ben elmondta, hogy különleges állam-
polgársági eskü részesei a jelenlévõk a
bonyolult, de gyors és pozitív kimene-
telû folyamatot követõen. 

A honosítási okirat tanúsága sze-
rint Lin Jin és gyermekei elsõ kínai-
ként kapták meg a magyar állampol-
gárságot Szekszárdon, s ez nemcsak
az itt élõ családjuk, barátaik számára
volt öröm, de odahaza, a messze Kíná-
ban is tudták: végleg új hazára talál-
tak. Lin Jin, a csinos fiatalasszony, aki
19 éve él Szekszárdon, s itt fogadott
örök hûséget férjének, Dong
Mingnek, szinte hibátlanul beszél
magyarul. Lánya és fia, Dong Xinrui
és Dong Shi Yuan már Szekszárdon
születtek, s büszkén álltak édesany-
juk mellett, amikor dr. Haag Éva alpol-
gármester asszony elõtt letették az
esküt. Mindketten jó tanulók, közvet-
len fiatalok, szívesen, barátságosan

válaszolnak az õket körülvevõ újság-
írók kérdéseire.

Xinrui a nyolcosztályos gimnázi-
um elsõ osztályát végzi, és televíziós
mûsorvezetõ szeretne lenni, amely
nincs messze édesanyja hivatásától,
aki Kínában újságírást tanult. Shi
Yuan – akit magyar barátai csak Da-
ninak hívnak, s ezt a nevet magyar ál-
lampolgárként hivatalosan is szeret-
né kérni – az Ötös iskolába jár, s leg-
nagyobb öröme, hogy osztálytársai-
nak elmondhatja: mától kezdve õ is
magyar. Ha pedig valaki viccelni mer
vele, akkor azt fogja mondani, hogy
én magyar vagyok, de tudok kínaiul
is. És te?

Lin Jin és gyermekei mellett ott állt
az elsõ sorban Gerzsenyi Ida, aki ma-
gyarnak született egy Bucsú nevû
községben. Élettörténetét a nemzet-
közi szerzõdések tették egyedülállóvá,
hiszen anélkül, hogy elhagyta volna
szülõfaluját, volt cseh, orosz és ukrán
állampolgár is. Férjével már 1998-ban
elhatározták, hogy itt szeretnének él-

ni, ahol rokonaik is, ezért egy évvel
késõbb Magyarországra költöztek,
megkapták a letelepedési engedélyt, s
kérték volna a visszahonosításukat.
Sajnos szép álmukat egy betegség,
majd Ida néni férjének 2002-es halála
törte ketté. Az asszonynak sokáig
nem volt lelkiereje azzal foglalkozni,
amit annak idején férjével határozott
el, így csak 2007-ben adta be a vissza-
honosítási kérelmet. Ida néni lánya és
veje Ukrajnából, unokája a debreceni
egyetemrõl jött el, hogy ezen a fontos,
felemelõ ünnepségen itt legyenek ve-
le, akárcsak férje unokaöccse és an-
nak családja, akikkel Szekszárdon
együtt él. Fia és annak családja Ukraj-
nában ünnepeltek ezen a napon,
mert tudták: a mamának milyen fon-
tos az a pillanat, amikor újra magyar-
nak mondhatja magát.

Az állampolgársági ünnepség meg-
kezdése elõtt dr. Haag Éva alpolgár-
mester asszony ismerkedett az ünne-
peltekkel. Ida néni könnyeivel küsz-
ködve mondta a bemutatkozásnál:

„Nem hittem volna, hogy ezt a napot
valaha megérem.” Majd ugyanõ már
az eskü után: „Itt éreztem a férjemet
mellettem. Ez a gyönyörû ünnepség
akkor lett volna teljes számomra, ha õ,
aki még nálam is jobban várta a visz-
szahonosítást, megélhette volna.”

Az eskü letétele után dr. Haag Éva
ünnepi beszédében kitért arra, hogy
a két nagyon különbözõ sorsú embe-
reket, akik más-más országból, más-
más kultúrából érkeztek Szekszárdra,
s megtalálták itt az otthont, szeretettel
fogadja a város.

Babits Mihály: „Hazám” címû ver-
sét Farkas Beáta elõadásában hallgat-
hatták meg a jelenlevõk, majd dr.
Haag Éva az új, s a régi-új magyar ál-
lampolgárok vállát nemzeti színû sza-
laggal kötötte át, és Szekszárd város-
ról szóló dedikált könyvvel ajándékoz-
ta meg õket.

A pezsgõs koccintás, a virág és a
sok gratuláció már mind a boldogság,
a várva várt pillanat szép és megható
lezárása volt. Sas Erzsébet
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Legendák sora fűződik a Valen-
tin-naphoz, a szerelmesek napjá-
hoz, amely az egész világon meg-
osztja a közvéleményt, ennek el-
lenére tartják, ünneplik.

Sas Erzsébet

A legendák nagy része egy III. század-
ban élt papról szól, akit Valentinnak
hívtak. Állítólag II. Claudius császár rá-
jött, hogy a nõtlen férfiak jobb kato-
nák, mint a házasok, ezért megtiltotta
a házasságkötést. Valentin atya tovább-
ra is összeadta a párokat, ezért börtön-
be vetették, és halálra ítélték. A pap fi-
atal volt, s beleszeretett a börtönõr lá-
nyába. Kivégzése elõtt egy szerelemi
vallomást küldött neki levél formájá-
ban. A vallomást így írta alá: „A Te Va-
lentinod”. Bátorsága és romantikussá-
ga miatt ezzel a tettével a középkor-
ban a legnépszerûbb szent lett. 

A Valentin-nap ünneplésének mai
formája a XIX-XX. században alakult
ki. Meghódította az egész világot, hi-
szen szerelmesek mindenhol vannak,
s az is természetes emberi tulajdon-
ság, hogy különbözõ formákban sze-
retnék szerelmüket kimutatni. Régeb-
ben üdvözlõkártyákat küldözgettek
egymásnak, majd következett a virág-
ajándékozás, végül más, komolyabb
ajándékok is sorra kerültek. 

Európába a XX. századi kultúrába is
beépült. Hazánkban az 1990-es rend-
szerváltás után kezdett lassan elterjed-
ni. Az Amerikára jellemzõ nagy felhaj-

tás viszont nálunk elmaradt. A tenge-
rentúlon ugyanis már nemcsak a sze-
relmesek, de a barátok, munkatársak,
családtagok is köszöntik egymást, sõt
bulikat, bálokat szerveznek. Nálunk ez
inkább korlátozódott a szerelmesekre,
az ajándékoknál pedig a virágokra és
az apró, szerelmet jelképezõ tárgyakra. 

Európában és nálunk is sokan el-
lenzik ennek a napnak a népszerûsí-
tését, úgy gondolják: csak újabb köte-
lezettség, s csak a virágboltok, gics-
cses ajándékok árusai járnak jól vele.
Akik viszont szívesen ajándékoznak,
és szeretik az ünnepeket, azok örül-
nek neki. A szerelmesek mindenkép-

pen, hiszen egy nap, amikor semmit
sem kell mondani, csak virággal, vagy
egy apró ajándékkal kell szerelmük
elé állni, amely helyettük is beszél. A
Valentin-nap kicsit elõhírnöke a töb-
bi szép tavaszi ünnepnek, s ezekben
a szürke, hûvös napokban kinek
nincs szüksége egy kis szeretetre,
szerelemre.

Két szekszárdi fiatal, Sziráki Éva és
Ferencz Vilmos a Valentin-napot vá-
lasztották ahhoz, hogy kimondják
egymásnak a boldogító igent. Éva és
Vilmos 2001. március 4-én ismerked-
tek meg, s miután biztosak voltak ér-
zéseikben, egy évre rá már el is je-
gyezték egymást. Az esküvõvel csak
azért vártak, mert biztosítani szeret-
ték volna jövõjüket, ezért elsõsorban
a munkát, az otthonteremtést helyez-
ték elõtérbe. Szorgalmas munkájuk-
nak köszönhetõen már saját, újvárosi
otthonukba térhetnek haza a házas-
ságkötés után. Az esküvõt február 14-
én, Valentin-napon, a szekszárdi vá-
rosháza házasságkötõ termében tart-
ják, s mire a kedves olvasó ezeket a so-
rokat olvassa, Sziráki Éva és Ferencz
Vilmos már kimondta a boldogító
igent Szilágyi Krisztina anyakönyvve-
zetõ elõtt.

Õk nemcsak virágot, karikagyûrût,
hanem a legszebb Valentin-napi aján-
dékot nyújtották át egymásnak: sze-
relmüket. Az ifjú feleségnek és férj-
nek a Szekszárdi Vasárnap valameny-
nyi munkatársa nevében sok boldog-
ságot kívánunk!

Hagyomány, üzlet vagy ünnep?
Egy romantikus paphoz, Valentin atyához köthetõ az újvilágból induló szokás

Sziráki Éva és Ferencz Vilmos Valentin-napon kelnek egybe

Szabadsággal nevelõk – új osztálytanító a Waldorf Iskolában
Szabadság és kreativitás – a Waldorf-peda-
gógia lényege. A tanár-diák kapcsolat is le-
gendás, közvetlen, és alapja a tisztelet.

■ Kicsivel fél öt után – mikor az utolsó gyerektõl is
kézfogással búcsúzott el – a fiatal napközis tanító
elégedetten csukja be az osztályterem ajtaját. Ez is
egy szép és izgalmas nap volt – mondja –, a gyere-
kek ma is formában voltak. Pedig nincs is tanulás
délután – meséli, miközben egy asztalka mellett ap-
ró székekre kuporodunk –, inkább udvari játék és
kézmûves foglalkozások. Nem gyõzöm hozni a fûz-
nivalót – nevet, és egy gyöngybõl készült pókot mu-
tat bizonyosságként. Mostanában ez a legnépsze-
rûbb idõtöltésük.

Bekéné Solti Anikó szeptember óta foglalkozik a
gyerekekkel így délutánonként, ám ezt a „mûsza-
kot” most felcseréli. Osztálytanító lesz. Három osz-
tály, azaz 24 kisdiák, õk mind napközisek – mondja.
Nem kis türelem kell ehhez a munkához, és fõleg
itt, a szekszárdi Waldorf Iskolában, hiszen a pedagó-
gia alapja és lényege a gyerek szellemi szabadsága. A
helyzet szüli, hogy kire hogyan tudok hatni – ma-
gyarázza nevelési elveit –, ez egyéniségfüggõ. Akad,
akire szép szóval, van, akire erélyesebben kell rá-
szólnom. A lényeg azonban, hogy a gyerek gondol-

kodjon, és belássa, megértse azt, mit miért tesz. Ru-
galmasság, kreativitás, tisztelet, ezek a kulcsszavak a
Waldorf-módszerhez – összegzi a lényeget a tanító.

Anikót faggatom, hogy is lett õ pedagógus? Szá-
mára mindig is vonzó volt a pálya – meséli. Gyerek-
korától tudja, hogy ezzel akar foglalkozni. Fõiskola,

gyakorlat, aztán egyenes út a
Waldorfba. – Nagy kihívás számom-
ra, hogy õsztõl elsõtõl nyolcadikig
vihetek egy közösséget. Waldorf-ta-
nárként nem a tananyag bemagolta-
tása, hanem a gyermekben rejlõ kí-
váncsiság felkeltése és éberen tartá-
sa a feladatom. Meggyõzõdésem – ál-
lítja –, hogy egy diák akkor tanul jól,
ha inspirálva van, ha jól érzi magát.
Elsõben megismerkedünk a betûk-
kel, számországban 1-20-ig tanulunk
meg otthonosan mozogni, két ide-
gen nyelvet (francia, angol) kezde-
nek el a gyerekek kóstolgatni, ének-
órán furulyázni is tanulunk. Sokat
kézimunkázunk majd, mozgásórán
pedig akadálypályákat, fogókat, játé-
kokat játszunk.

A leendõ osztálytanító most maga
is átértékelte a múltat, mondta, bár
szerette iskoláját, ha újra kezdhetné,
biztos, hogy a Waldorfot választaná.Bekéné Solti Anikó szeptembertõl osztálytanító lesz



A
Szekszárd Vidéke 1889. febru-
ár 14-én adta hírül: „Az igaz-
ságügy-miniszter megenged-

te, hogy a szekszárdi fogházban levõ
rabok az itteni szõlõ-, gyümölcs- és
kertészeti telepen mint munkások
dolgozhassanak” – napi 14 krajcárért,
ami negyed napszámnak felelt meg. A
kezdeményezésnek van elõ- és utó-
élete is.

A rabokat manapság sokkal szak-
szerûbben elítélteknek, vagy fogva
tartottaknak mondják, de régen sem
az elsõ, sem a második nem mindig
volt igaz a legalantasabb munkára
hajtottakra. Gyaníthatóan a bûn
rossz utak, melyeknek közepén oly-
kor humorból ember nagyságú kö-
veket is hagytak a külön juttatás nél-
kül munkálkodók, ennek emlékét õr-
zik. Vas Gereben adomái közt is talá-
lunk egy önérzetes példát. „Útigazí-
tásban foglalkoztak a megyei rabok,
s az egyik valamely átmenõvel össze-
kapott. A feleselésnek gorombaság
lett a vége, mire fölpattan a rab, s
odamondja az utasnak: – Tudja meg
kend, kivel beszél; mert a vármegye
rabjával van ám kendnek dolga!”

Szintén nála búvik meg a rabok
helyzetére és foglalkoztatására vo-
natkozó adalék. „Vármegyeházunk
tömve van rabokkal, s amint gonosz
nyelvek beszélik, kihallgatatlan ra-
bunk van néhány száz, mégpedig
olyan is van néhány, hogy tizenöt, ti-
zenhat év óta nem kérdezte senki,
miért ül ott? S ha megkérdenék, tán
majd azt is megmondaná némelyik,
hogy tizennyolc éve ül ott benn… Ez
a fiskus dolga, miért nem fogad nap-
számost a kertjébe, mért gyomláltat a
rabokkal, semmi közünk hozzá…”

Ehhez képest az 1845-ben fel-
épült szekszárdi rabdolgoztató alap-
vetõen mást ígért. Augusz Antal
1846-os jelentése szerint: „A megye
börtöne béli rabok hasznosan fogla-

latoskodtatnak a börtönökkel kap-
csolatban lévõ posztógyárral, na-
ponként 45-50 rab talál ott alkalma-
zást." Egy év múlva már "okszerû gé-
pes felszerelésénél fogva" említi, s

meglehetõsen modern gondolko-
dásra vall, hogy a posztógyári rabok-
nak »naponként érdemlett jutalma-
zásuk a takarékpénztárba tétetik«, s
azt majd szabadulásuk után meg is
kapják.”

Az 1870-es években egy faddi vál-
lalkozó fûzvesszõt termesztett, a ra-
bok kosarat fontak, s már jó elõre le-
kötötték a vevõk az árut. Ez nem
tudni, miért fulladt be, de Babits Ha-
lálfiai címû regényében már csak na-
pi teendõiket látjuk – immár az új
fogház éveibõl. „Most mentek vízért
a vízhordó rabok a libapromenád

közepén álló szivárványos kúthoz;
nagy vedreket egyensúlyozva a füles
rúddal vállaik mérlegén. Ezek a vizs-
gálati foglyok voltak, akiket patriar-
kálisan fölhasználtak ilyfajta mun-

kákra; szabály szerint csapatban kel-
lett volna jönniök az õrrel; de jöttek
egyedül is. Mind nagyon jámborul
viselkedtek; noha fõbenjáró bûnö-
sök is gyakran akadtak közöttük: vé-
res bicskázások és hírhedt lólopások
hõsei.”

Akadt olyan is, aki börtönben ta-
nulta ki a posztócipõ-varrást, s
Tolnanémedin Monarchia-szerte is-
mert, 50-60 fõt foglalkoztató gyárat
létesített. A két világháború között,
akárcsak az 1960-as években alkal-
milag szénlapátoláskor, parkrende-
zõ munkán lehetett látni õket. Ké-

sõbb hírlett, hogy a simontornyai
bõrgyár világszerte keresett kézi
varrású bõrfocijait készítik. Azóta
bizonyára korszerûbb foglalkozta-
tást találtak…

Dr. Töttõs Gábor

52009. február 15. ANNO

Vármegyei rabok (Lüders rajza)

Ódon időben
FEBRUÁR 16-ÁN

105 éve, 1904-ben állami aján-
dékként kapta a múzeum Csók Ist-
ván Õcsényi fiatal menyecske és
Keresztelõ címû festményét.
FEBRUÁR 17-ÉN

160 éve, 1849-ben õseink a pak-
siakat biztatták: hódoljanak a csá-
száriaknak. 110 éve, 1899-ben je-
lent meg Liszbauer Antal „fiatal te-
hetséges poétánk” Hangulatok cí-
mû verskötete. 105 éve, 1904-
ben eleink szivárványt meg villám-
lást láttak.
FEBRUÁR 18-ÁN

240 éve, 1769-ben szentelték
pappá Szluha György késõbbi plé-
bánosunkat. 
FEBRUÁR 19-ÉN

155 éve, 1854-ben született
Szilvek Lajos hittudósunk, nagy-
prépost, hitéleti író. 110 éve,
1899-ben kaszinónk mozgalmat
indított Bezerédj szobráért.
FEBRUÁR 20-ÁN

95 éve, 1914-ben polgári leányis-
kolásaink Tordai Grail Erzsébet
színjátékát, a Tavasz ébredését ad-
ták elõ, az egyik napsugár Mattioni
Eszter volt.
FEBRUÁR 21-ÉN

225 éve, 1784-ben reformátusa-
ink megvették a majdani templom
telkét.
FEBRUÁR 22-ÉN

100 éve, 1909-ben Miklósi Ödön
elsõ képkiállítása nyílt meg szülõ-
városában.

Áldott a tövis!?

Ezért tehát, hogy el ne bi-
zakodjam, tövis adatott a testem-
be: a Sátán angyala, hogy gyötör-
jön, hogy el ne bizakodjam. Emi-
att háromszor kértem az Urat,
hogy távozzék az el tõlem. De õ
ezt mondta nekem: "Elég neked
az én kegyelmem, mert az én
erõm erõtlenség által ér célhoz."
(2Kor 12, 7-9)

Sokunknak bátorító, ugyanakkor ta-
lán megdöbbentõ az, amirõl Pál
apostol beszél. Õszintén tárja fel a
maga életének kínjait: így derül ki,
hogy bizony az õ életében is volt „tö-
vis” – azaz szenvedés, ami miatt sok-
szor erõtlennek érezte magát.

Pedig azt gondolhatnánk, hogy
egy olyan tanítvány életében, aki
oly különleges kinyilatkoztatáso-

kat kapott az Úrtól, aki ennyire
fontos feladatokkal volt megbízva,
mint õ, az ilyen tanítvány életét,
majd megszabadítja Isten minden
bajtól. De nem így történt! Volt
olyan szenvedést okozó részlet Pál
életútján, amit az Úr nem hogy „el-
tûrt, megengedett”, de tudatos cél-
lal használt fel.

Nem tudjuk pontosan mi lehe-
tett ez a „tövis”. Sokan próbálták
már megfejteni, de talán azért fedi
homály, hogy mi magunkra nézve
merjük hinni: talán rólunk van szó!
Igen, Pál tövise talán olyan, mint a
miénk, mint az enyém! Így érthet-
jük meg nagy nehezen, hogy ha
kell, fájó eszközökkel óv a mi Gaz-
dánk a tévúttól, a lázadástól, az el-
lustulástól, elbizakodottságtól.

Ugyanakkor Pál az egyik legnagy-
szerûbb bizonyíték arra, hogy min-
den javára válhat annak, aki ragasz-
kodik Istenhez: még a szenvedés is.
Bölcs Urunk mindent fel akar hasz-
nálni, ami az örök életünket szol-
gálja: még a tövis is lehet áldott! De
ez csak a Krisztust komolyan vevõ,
belé kapaszkodó hit fogadhatja el.
A világ számára érthetetlen, sõt ta-
lán nevetséges ez a fajta érvelés.

S, ahogy Pál megérthette, miért
kell hordozni e titokzatos bajt, úgy
remélhetjük mi is saját életünkre
nézve: megértjük majd a tövis tit-
kát. Az apostol magyarázatként
egy mondatot kapott, s talán eb-
ben kezd felsejleni a nekünk adott
válasz is: „Elég néked az én kegyel-
mem, mert az én erõm, erõtlenség
által ér célhoz!” 

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

E V A N G É L I U M

MESÉLÕ EMLÉKEINK 73.

A rabdolgoztatás múltja

Jótékony célú
Gárdonyi-koncert

a kórházi kápolnáért
A Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület tisztelettel hívja és vár-
ja tagjait, hozzátartozóikat, barátaikat és
minden érdeklõdõt az Esték a Kórházi ká-
polnáért program keretében február 27-én
(péntek) sorra kerülõ jótékony célú rendez-
vényre.

A Garay János Gimnázium dísztermében
a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes ad koncertet. Közremûködik
Lozsányi Tamás, Tillai Tímea, Turbuk-
Hegedûs Györgyi, Varga Tiborné Márkus
Edit, Lemle Zoltán, Balázs Réka, Ludányi
Márta, Szabó Dóra és Köntös Hedvig. Vezé-
nyel: Naszladi Judit. Az est fõvédnöke Bíró
László püspök, házigazda Heilmann
Józsefné, a gimnázium igazgatója. A mûsort
Decsi Kiss János újságíró ismerteti.
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Munkácsy Mihály késői korszakát
mutatta be Bellák Gábor művé-
szettörténész, a Magyar Nemzeti
Galéria munkatársa élményszerű,
vetített képes előadásában Mil-
tontól az Ecce Homoig címmel a
Munkácsy-szabadegyetem hallga-
tói számára február 6-án.

Kovács Etelka

Munkácsy 1878-ban találkozott
Charles Sedelmeyer párizsi mûkeres-
kedõvel, aki a továbbiakban impresszá-
riója lett, sõt a festõ halála után egy má-
ig forrásértékû könyvet is megjelente-
tett róla metszetreprodukciókkal. Ez a
találkozás az elsõdleges oka annak,
hogy Munkácsy témavilága gyökere-
sen megváltozott, és eltávolodott a tár-
sadalom peremére szorult emberek
életének realisztikus ábrázolásától.
Sedelmeyerrel találták ki a kultúrtörté-
neti zsáner mûfaját, amellyel világszen-
zációt szerettek volna kelteni.

Munkácsy elsõ ilyen mûve, a Milton
az Elveszett paradicsomot diktálja lá-
nyának, Évának, amellyel a párizsi vi-
lágkiállítás zsûrijének bronzérmét
nyerte. A festményt aztán Sedelmeyer
utaztatta, a világ minden táján bemu-
tatták, majd New Yorkban vásárolták
meg, s ma az ottani közkönyvtár elõ-
terét díszíti. Munkácsy Amerikában
1886-87-ben portrékat festett hihetet-
lenül drágán, Sedelmeyernek köszön-
hetõen képeivel a korabeli mûkeres-
kedelem legmagasabb árait érte el.

Az életmû nemzetközi karrierjének
csúcspontján a Krisztus-trilógia áll,

pontosabban a Krisztus Pilátus elõtt
és a Golgota. Munkácsy a nagy kom-
pozíciókat mindig kicsibõl indította,
és volt egy végleges verzió (ilyeneket
látunk Szekszárdon), amit aztán felna-
gyított. Munkácsy nem az egyházi fes-
tészet szabályai szerint festette meg
Krisztust, hanem zsánerképszerûen
jelenítette meg életét. Krisztus ábrá-
zolása követi a hagyományokat, de
mégsem szentkép, mert túl sok jele-
net veszi körül. Egy történetet mesél
el részletgazdagon, és magas mûvészi
színvonalon. Színházi körülmények
között mutattak be egyszerre egy
nagy képet egy külön erre a célra be-
rendezett térben. Elhúzták a füg-
gönyt, és csak a festményt világították

meg. Lélegzetelállító hatást keltett. Az
Ecce Homo már idõskori festmény
volt Munkácsy életében, nem érte el a
korábbi két Krisztus-kép színvonalát.

Perspektivikusan nagyon nehéz,
bravúros festmény a bécsi Kunst-
historisches múzeum mennyezetére
erõsített kép. Ez alulról mutat egy nyi-
tott csarnokot a reneszánsz nagy mû-
vészeivel. Ennek elkészítéséhez az õ
korában igen modern fotótechnikát
használta. Rávetítette a kép fotóját a
vászonra, és lemásolta.

Óriási sikere volt Munkácsy 1877-
tõl festett szalonzsánerképeinek. A
párizsi nagypolgárság szívesen látta
viszont a saját életét a festményeken,
de nem a drámai pillanatokat, hanem

például Az apa születésnapját, vagy A
baba látogatóit. Ugyanazokból a kellé-
kekbõl épülnek fel az enteriõrök, Mil-
ton karosszékében most egy kisfiú ül.
Ezeken a képeken minden olyan mes-
terséges, „akváriumszerû”, hiányzik a
való élet lehelete. Szabadtéri szalonké-
peket is festett, de a városi parkokban
játszódó jelenetek könnyedén áthe-
lyezhetõek lennének egy szalonba.
Történelmi, kosztümös zsánerképe-
ket is készített, de már nem történel-
mi személyiségekrõl.

Munkácsy életmûvében a portrék
jelentették a legnagyobb bevételt.
Mesteri festõtechnikával ragadta meg
egy-egy arc karakterét. Ecset nélkül,
festõkéssel elmázolt foltokból építet-
te fel képeit.

A tájképfestészetet viszont saját
kedvére mûvelte, a Poros utat például
kétszer is megfestette. Az elsõ változat
is izgalmas, de a második az igazi, hi-
hetetlen erejû mû. A korszak legbát-
rabb kompozíciója ez a csak színfol-
tokból felépülõ alkotás, amit 1,5 méte-
res táblára festett, vagyis nem vázlat
volt. Úttörõ jelentõségû mû.

Munkácsy 6000 frankos ösztöndí-
jat alapított tehetséges fiatal magyar
festõk számára. Tanítványai közé tar-
tozott Rippl-Rónai József, aki az ösz-
töndíjat soha nem nyerte el. A szek-
szárdi kiállításon egy másik tanítvá-
nya, Temple János Munkácsy-portré-
ja fogadja a nézõt. Ez a festmény ösz-
szefoglalja mindazt, amirõl Bellák Gá-
bor beszélt: Munkácsy elegáns öl-
tönyben ül mûtermében, a Krisztus
Pilátus elõtt.

Új témák és világsiker
Bellák Gábor elõadása Munkácsy Mihály kései korszakáról a szekszárdi szabadegyetemen

Óriási sikere volt Munkácsy 1877-tõl festett szalonzsánerképeinek.
Az apa születésnapja Pákh Imre tulajdona, és látható Szekszárdon

Március 15-ig láthatók Kovács
Zoltán linómetszetei és rézkarcai
a Művész Presszóban.

n Két, sokszorosító grafikai eljárással
készült sorozatban gyönyörködhetnek
az érdeklõdõk: az Egyszerû emberek li-
nóleummetszeteiben és a Tékozló fiú-
sorozat aquafortisaiban.

A mûvész saját belsõ világában el
kell, hogy jusson az „Igaz úton hala-
dok-e?” kérdéséig, majd a dilemmák
egyre sorjáznak, s ez a körforgás
újabb és újabb alkotásra késztet. Baky
Péter hívta fel erre a megjelentek fi-
gyelmét a kiállítást megnyitó szavai-
ban, melyeket – lévén a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
igazgatóhelyettese kényszerûen távol
volt – Csötönyi László tolmácsolt a kö-
zönségnek. Csötönyi köszöntötte az
érdeklõdõket, és Gyurcsó István ver-

sével teremtette meg a befogadáshoz
elõnyös hangulatot, amiben segítsé-
gére volt Köntös Hedvig is (képün-
kön Kovács Zoltánnal), aki csellójáté-
kával örvendeztette meg az egybe-
gyûlteket.

Kovács Zoltán grafikus, festõ, tanár
hozzáértéséhez kétség sem férhet –
szögezte le felolvasott megnyitójában
Baky. Ez az alap, melyen lelkiismere-
tessége, kitartása és rendszerezõ ké-
pessége révén Kovács mûvészi grafi-
káit emelhette, fûzte tovább a gondo-
latmenetet az igazgatóhelyettes: így
jöttek létre a szép és fajsúlyos linók,
valamint közel csalogatva rabul ejtõ
rézkarcok.

Maga a mûvész úgy vélekedett: az én
és az egyén belsõ rendszerei fontosak,
illetve az – szólta el magát freudi mó-
don –, hogy az emberben legyen szán-
dék „vonalat húzni a térbe”. KoP

Egyszerû emberek és tékozló fiúk
Kovács Zoltán kiállítása a Mûvész Presszóban

Liszt és Munkácsy
barátságáról

n A Liszt Fe-
renc Társaság
Szekszárdi Cso-
portja február
18-án (szerda)
17.30 órától
tartja klubest-
jét a zeneiskola
n a g y t e r m é -
ben. Az elõadás
azért különö-
sen aktuális,

mert városunk ad otthont a Munkácsy
Mihály több nagyszerû festményébõl
összeállított vándorkiállításnak.

A két világhírû mûvész barátságá-
ról tart vetítéssel egybekötött, érde-
kesnek ígérkezõ elõadást Eckhardt
Mária zenetörténész, a Budapesti
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kuta-
tóközpont igazgatója.

A belépés díjtalan, a szervezõk
mindenkit szeretettel várnak!
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A siker titka a kreativitás
Kovács János: „Mindig is jobban szerettem, szeretek fõzni, mint enni”

Keszthelyi Krisztina, a hátrányos
helyzetű fiatalokkal foglalkozó
„Segíts Rajtam!” Közhasznú Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke a
Venesz-díjas mesterszakácsnak,
„a nagy munkabírású, tehetsé-
ges, nyíltszívű, remek ember-
nek”, Kovács Jánosnak nyújtotta
át a jelképes stafétabotot.

V. Horváth Mária

– Van-e kedvenc étke egy nagyhírû
szakácsnak?

– Hát hogyne. A magyaros jellegûe-
ket helyezem elõtérbe, azok közül pe-
dig a hagyományos, tejfölös paprikás
csirke friss galuskával. Ez akkor jelen-
ti a csúcsot, ha az általam nevelt, ka-
pirgálós csirke kerül a lábasba, nem
pedig az üzletben vásárolt.

– Ilyenkor mit tölt a poharába?
– Rubintpiros szekszárdi kadarkát.

– Hol „teremnek” a Kovács-féle ka-
pirgálós jószágok?

– Várdombon. Magam nevelem az
aprójószágot, magam is vágom le,
ahogyan a disznókat is. Ezen a télen
már kettõt dolgoztam fel. Van két
mangalicám, amelyek már a jövõ évet
szolgálják. A várdombi tanyát még a
dédnagyapám építette 1889-ben, s
most már az enyém. Nézze, a több
mint százesztendõs tanya ajtaját ez a
hatalmas, cifra kulcs nyitja.

– Nem mondom, hogy minden sza-
kács túlsúlyos, de nem is sovány-
kák. Úgy emlékszem, János soha
nem küzdött a kilókkal. Vagy ez
csak a látszat? 

– Szerencsémre, különösebben soha
nem kellett vigyáznom, bár mostaná-
ban „egyéb okok” miatt némileg vissza-
fogom magam. Azt nem mondhatom,
hogy alkatomat örököltem, ugyanis
nagyszüleim és édesanyám is kerekde-
dek voltak. Amikor a szakmában dolgoz-
tam, mindig rendszertelenül étkeztem,
a fõétkezésem mindig a vacsora volt.
Megvallom, mindig is jobban szeret-
tem, szeretek fõzni, mint enni.

– Várdombon is rendszeresen fõz?
– Azt nem mondhatom, hogy rend-

szeresen, de minden napra készítek
valamit. Ezt úgy értse, hogy egy-egy
üres napot az ételek készítésére fordí-
tok, majd a kiporciózott adagok a hû-
tõben várnak a sorukra. Mivel a fele-
ségem nagyobb részt Szekszárdon
van, neki is rendre csomagolok. A mi-
nap például fánkkal leptem meg.

– Mi a jó fánk titka?
– A jól kidolgozott tészta, a kelesz-

tés és a zsiradék hõmérséklete, de az

állomány javítása érdekében nem sza-
bad kispórolni belõle a tojássárgákat.
Ha több sárgáját használok, akkor
másnapra sem szárad ki. Bár a több-
ség tudja, azért elmondom, hogy a
fánk elsõ oldalát fedõ alatt, a másikat
fedõ nélkül kell sütni.

– Azt hiszem, szakmánkat illetõen
egy cipõben járunk.

– A válaszom határozott igen,
mert nyilván a „megszállottságra”
utalt. Arra, hogy az ember hobbijá-
nak érezze a munkáját, ami iránt alá-
zattal van. S ezt az alázatot az ember
a gyökereivel hozza magával. Nálam
ez déd- és nagyszüleimtõl, illetve szü-
leimtõl eredeztethetõ. Mindig az étel
tiszteletére neveltek, s még az utolsó
darabot, falatot is meg kellett becsül-
ni. Ma sajnos ezt már nem látjuk,
elég, ha csak a tévés fõzõs mûsorok-
ra utalok. S mondok még valamit: az
ember a fõzést csak akkor élvezheti
igazán, ha már nem kerül a nyers-
anyag fogságába, tehát bátran bele-
adja a kreativitását is.

– Milyen gyakorlat után ajánlja
egy asszonynak, hogy alkalmazza
saját fõzési ötleteit? 

– Amikor megteremtette a konyhai
biztonságérzetet. Persze, ezekkel a ja-
vaslataimmal soha nem biztatok sen-
kit nagy dolgokra, inkább apróságok-
ra, így a háziasszony, sõt a szakács is
nagyon hamar sikerélményhez juthat.
Bevallom, hogy nemcsak õk tanulnak
tõlem, hanem fordítva is igaz. 

– Mire gondol?
– Az Ínyencklub mellett több fõzõ-

klubom van: négy Szekszárdon és egy
Pakson. Háziasszonyok és háziurak
járnak hozzám. Sokat beszélgetünk,
amibõl számomra kiderül, hogy mit
szeretnének megvalósítani. Ehhez
hozzáteszem magamat, így havi egy-
két alkalommal valamiféle új ételt al-
kotunk, szép, kerek ízzel.

– Mindig is szakácsnak készült?
– Gyerekként szakácsnak vagy

kertésznek készültem. Szakács let-
tem, Várdombon pedig kedvemre
kertészkedem... Sárpilisi születésû
vagyok, ahol íratlan „törvény”, hogy
a családban mindig a legidõsebb asz-
szony fõz. Már kisgyerekként déd-
nagyanyám, akit Nanának hívtunk,
mellett álltam, lestem a mozdulatait,
és rendíthetetlenül kérdezgettem,
mit miért csinál. Ugyanígy volt ké-
sõbb a nagyanyám mellett. Még álta-
lános iskolásként is gyakran korán
felkeltem, hogy elkészítsem a regge-
lit: akár bundás kenyeret, vagy tojás-
rántottát, késõbb palacsintát...

– Elérkeztünk a pályaválasztás ide-
jéhez.

– Akkoriban az országban egyetlen
vendéglátó technikum volt, a fõváros-
ban. Elsõre fölvettek. Szakoktatóm, a
barátságos Zsemle Misi bácsi úgy tu-
dott az ételekrõl mesélni, ami maga
volt a csoda. Mivel – mint tudja – taní-
tottam is, délidõben a rendetlenkedõ-
ket Misi bácsi stílusában étel-mesélés-

sel „büntettem”. A vendégszeretet és
a szakma iránti tiszteletet pedig Híd-
végi János bácsitól tanultam.

– Hol kezdett dolgozni?
– Tanulmányaim második éve

után meghívtak Tihanyba nyári gya-
korlatra. Nagy élmény volt, akkor lát-
tam elõször a Balatont. Késõbb a dé-
li partra kerültem, ahol már szakács-
kodtam, de nézze csak a munka-
könyvemet!

– Kézilegény?
– Mert nem volt még meg a vég-

zettségem… Az elsõ munkahelyem a
pécsi Nádor volt, amit nagyon szeret-
tem. Ahogyan a Gundelt is, ahol gya-
korlati vizsgát tettünk. Tételem sze-
rint halászlét és túrós csuszát kellett
készítenem. Az ott dolgozó idõseb-
bek segíteni akartak, s arra kapacitál-
tak, hogy ne fõzzek alaplevet, hiszen
ott van a hûtõben, s ne gyúrjak tész-
tát, a készet vegyem le a polcról. Meg-
köszöntem, de úgy éreztem, ezt nem
engedhetem meg magamnak. Érez-
tem, hogy a vizsgabizottság árgus
szemekkel figyeli, amint Nanától el-
lesett mozdulatokkal sodrom a tész-
tát. A jól sikerült vizsga okán Gács úr,
a Gundel konyhafõnöke megkérdez-
te, volna-e kedvem náluk dolgozni.
Természetesen volt, és „ragus sza-
kács” lettem.

– Szekszárdra 1972-ben került 
vissza.

– Igen, mégpedig a Gemencbe. Hat
év múlva fõállású oktató lettem a ven-
déglátó iskolában, s közben elvégez-
tem a vendéglátó fõiskolát.

– Több díjat is nyert. 
– Az elsõt, egy ezüstérmet még ifjú-

sági kategóriában nyertem Klagen-
furtban. A Venesz-díjat 2003-ban ér-
demeltem ki, a legbüszkébb mégis
Szekszárd város Közjóért kitüntetésé-
re vagyok, amit 2000-ben kaptam
meg.

– Feleségét már említettük. És a
gyermekei?

– Réka néprajz szakon végzett,
majd átképzés után táncpedagógus
lett. Büszke vagyok, mert remekül
fõz. Gábor fiunk kacifántos pályát járt
be: fõiskolára járt, majd elvégzett egy
szakácstanfolyamot, jelenleg egy nagy
cégnél rendszerszervezõ.

– Ki következzen?
– Mivel nagyon szeretem és támo-

gatom a fiatalokat, javasolom, hogy a
szakmabeli Horváth Péterrel beszél-
gessenek. Õ nem várt a „sült galamb-
ra”, hanem bátran belevágott egy vál-
lalkozásba, ami jól mûködik.

Kovács János Venesz-díjas mesterszakács

FO
T

Ó
: B

A
K

Ó
 J

E
N

Õ



MÛVELÕDÉSI HÁZ

FEBRUÁR 16-21-IG, 8-18 ÓRÁIG 
Játékos tudomány – elmés játé-

kok, a fizika csodái 
Interaktív kiállítás és Játszó az

Üvegteremben.
Belépõjegy: 400 Ft.
Várjuk családok, iskolai csoportok

jelentkezését az 529-610-es számon
,Kissné Hóner Magdolna és Egléné
Fekete Zsuzsa programszervezõnél.

FEBRUÁR 16-ÁN, HÉTFÕN, 19 ÓRAKOR
A Szekszárd Big Band 30 éves

jubileumi hangversenye
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház

színháztermében
Közremûködnek: Csepregi Péter –

ének, Kovács László – trombita, Kovács
Péter – zongora, Parrag Tibor – ének,
Pecze Balázs – trombita, Pecze Zsófia –
ének, Radics Miroslav – altszaxofon,
Tóth Viktor – altszaxofon és a Big Band
volt tagjai. Mûvészeti vezetõ: Pecze Ist-
ván. Jegy: 1200 Ft.

A nagy sikerre való tekintettel
újra Szekszárdon!
FEBRUÁR 17-ÉN 19 ÓRAKOR
a színházteremben bérleten kívüli elõ-
adásban: Ingmar Bergman: Jelene-
tek egy házasságból.

Szereplõk: Détár Enikõ és Rékasi
Károly Rendezõ: Balatoni Mónika.

Egy mai házasság felbomlásának
történetét meséli el Ingmar Berg-

mann humorral, keserû igazságok-
kal; a szeretet és taszítás bonyolult lé-
lektanát igyekszik ábrázolni ebben a
mûben.

Jegy: 2500 Ft

FEBRUÁR 18-ÁN 14 ÓRAKOR
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház próba-
termében az Idõsek Népfõiskolája
keretében, a Rákellenes Világnaphoz
kapcsolódóan Laufer Éva egészség-
fejlesztõ tart elõadást Tegyünk a rák
ellen - a rák megelõzhetõ?! címmel. 

Az elõadásban szó lesz a rák
típusairól, rizikófaktorokról, és mit
tehetünk ezek ellen, valamint a
megelõzésrõl, a szûrés és önvizsgálat
jelentõségérõl.

A belépés díjtalan.

FEBRUÁR 19-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN ÓVO-
DÁS SZÍNHÁZ

10 órakor Micimackó bérlet, 14
órakor Süsü bérlet: Bambi gyermek-
musical Óvodás bérlet 3. elõadása a
Fogi Színház elõadása

E bájos mesét minden kisgyermek
ismeri már, de most végre színpadon
is életre kel e csodás történet, mely-
ben találkozhatunk a bájos kis õziké-
vel és barátaival, természetesen sok-
sok zenével. Gyerekeknek és felnõt-
teknek is egyaránt kitûnõ szórako-
zást kínál. Jegy: 650 Ft

FEBRUÁR 19-ÉN 17 ÓRAKOR
Munkácsy Szabadegyetem 4. elõ-
adása: Munkácsy és a fotográfia (Se-
gédeszköz a festéshez vagy valami más
is?) Elõadó: Farkas Zsuzsa fotótörté-
nész, a Magyar Nemzeti Galéria mun-
katársa

Jegy: 500 Ft

FEBRUÁR 21-ÉN 9-12 ÓRÁIG
Játékvár-lak a táncteremben 

Szombat délelõtti játszóház, ahol
együtt játszhatnak kicsik és nagyok
Papírvarázs egyszerû papírfigurák
hajtogatással kicsiknek.

Állandó játékaink: társasjátékok,
mozgáskoordinációs-és készségfej-
lesztõ játékok, óriás szivacs kockák és
sok más érdekes játék 

Belépõ:1 éves kortól 300 Ft/fõ, fel-
nõtteknek 100 Ft/fõ.

Váltócipõt hozz magaddal!

FEBRUÁR 23-ÁN 14 ÓRAKOR
Gyermek bérlet 2. elõadása: Németh
Ervin: Csalóka Péter - zenés mesejáték
a Gyõri Forrás Színház és a Pelikán
Színház közös produkciója 

Jegy 650 Ft

ISKOLÁK FIGYELEM!
A Tolna megyei természetismereti
versmondó verseny nevezési határide-
je február 19! A verseny idõpontja:
február 26., 14 óra. Helyszín: Babits
Mihály Mûvelõdési Ház.

PANORÁMA MOZI
NAGYTEREM

Február 12-18-ig
17.30: Szikraváros – színes feliratos
amerikai kalandfilm
20.00: Az igenember – színes feliratos
amerikai vígjáték

Február 18-25-ig
14.00 (szombaton és vasárnap 16 óra-
kor!): Cincin lovag – színes szinkroni-
zált animációs film

Február 19-25-ig
17.30: Papírkutyák – színes szinkroni-
zált magyar vígjáték
20.00: Benjamin Button különös éle-
te – színes feliratos amerikai film

ART TEREM
Február 12-18-ig
17.00: A kuszkusz titka – színes fel-

iratos francia film
19.00: Te, aki élsz – színes feliratos

svéd tragikomikus film
Február 19-25-ig
17.00: Nem vagyok a barátod –

színes magyar játékfilm
19.00: Papírkutyák – színes szink-

ronizált magyar vígjáték
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Február 20-án, pénteken Munkácsy Mihály festõmûvész születésének
165. évfordulójára Munkácsy-estélyt rendezünk.
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési Ház márványterme
A rendezvény fõvédnökei: v. Pákh Imre mûgyûjtõ, aki részvételével megtisz-
teli a rendezvényt és Horváth István, Szekszárd polgármestere
Díszvendég:Vágó Bernadett, 2008 Musical színésze
Az estélyen fellép a pécsi Bordalnokok együttes
Báli zenét a Szabó Band szolgáltat.
Részvételi díj 6000 Ft, amely büfévacsorát tartalmaz.
Vendégkártya igényelhetõ: 74/529-610-es telefonszámon.

Munkácsy-estély február 20-án

Fotókiállítás
a könyvtárban

Mohácsi kézmûves mesterek 2009.
Maszkfaragók – Busójárás címmel
Szökõcs Béla fotókiállítása nyílik feb-
ruár 17-én (kedd) 16 órakor a szek-
szárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár-
ban. A tárlatot megnyitja dr. Balázs
Kovács Sándor néprajzkutató, zenél
a Bartina Zenekar. A könyvtár ren-
dezvényei ingyenesen látogathatók.

A Tolna Megyei Természetbarát Szö-
vetség és Szekszárdi Kórház Sportkör
Természetbarát Szakosztálya február
21-én (szombat) rendezi meg 23. alka-
lommal a Dr. Pataki József emléktúrát
az Óbányai-völgybe. A résztvevõk a
csillag-túrán önállóan választott útvo-
nalon és távon érhetik el a célt, az
óbányai dr. Pataki József emlékházat,
ahol 13 órakor megemlékezést tarta-
nak a kopjafánál.

A résztvevõknek 11 és 14 óra között
forró teát és lángost biztosítanak a
szervezõk a turistaházban, a teához
poharat mindenki hozzon magával.
Csoportok (5 fõ felett) részvételét ké-
rik telefonon elõre jelezni (Kövesdi
Mária, 30/973-0809). A túrán minden-
ki saját felelõsségére vesz részt. Min-
den érdeklõdõ természetjárót szere-
tettel hívnak és várnak a rendezõk.

Borverseny
A Dicenty Dezsõ Kertbarát Kör hagyo-
mányos borversenyére várja a szõlõ
és bortermelõk borait. A minták leadá-
sa február 16-án 8 és 16 óra között a
Szent István Házban (Rákóczi út 69.).
A szervezõk fajtánként 2 darab 0,75 l-
es palackot kérnek leadni, egy boríték-
ra írják rá a jeligét, a borítékba pedig
a termelõ pontos nevét, címét, és a
bor fajtáját, évjáratát. A nevezési díj to-
vábbra is 500 Ft/minta.

A borverseny ünnepélyes ered-
ményhirdetését február 28-án 18 óra-
kor tartják a Babits Mihály Mûvelõdé-
si Házban, melyre mindazokat a kert-
barátokat és családtagjaikat szeretet-
tel várják, akik az elmúlt 30 évben a
Kör tagjai közé tartoztak. Az ünnep
alkalmával, a belépõjeggyel együtt ad-
ják át tagjainknak a Kertbarát Kör 30
éves jubileumára készült könyvet.

Pataki-emléktúra Óbányára
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Páger Antal hegedûje
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A rejtvény megfejtését 2009. február 24-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Február 1-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „A jércehangú reggel sipítva perel a Dunán” (Csukás István:
Februári capricció).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Bóli László, Alisca u. 24. és Kurucz Béláné, Kölcsey ltp. 2. A
könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Nagyon szép megemlékezést olvastam az egyik
újságban Páger Antal születésének 110. évfordu-

lója alkalmából levetített Hattyúdal címû film kap-
csán. Valóban, hogy még a mostani nézõivel is feled-
tetni tudta ezt a film, hogy engedélyezõi, forgatókönyv-
írói egyáltalán nem titkoltam aktuális politikai pro-
paganda filmnek szánták, az Páger Antalnak és ki-
váló fiatal és kevésbé fiatal színész társai nagyszerû
alakításain múlott.

A z eltört hegedû epizód ötlete sem a forgató-
könyvírók melodramatikus írói vénáját igazol-

ja, ez nem egy giccses könnyfakasztó szándékkal be-
toldott epizód, hanem egy valóságos történet. Páger
Antal édesapja bírósági altiszt volt, jól fizetett, irigyelt
nyugdíjas állás volt ez akkoriban, és ha valakit az a
nagy-nagy szerencse ért, hogy egy ilyen biztos megél-
hetést biztosító álláshoz jutott, annak illett a beosztá-
sához méltóan tudni élni és viselkedni. Páger Antal ap-
ja elmondta a hivatalban, hogy a fiát hegedülni tanít-
tatja, mire hivatali felettese ezért szigorúan megrót-
ta és kioktatta, majd rendkívül felháborodottan fel-
hívta a figyelmét a hivatali ranglétra nagyon ala-
csony fokán álló altisztnek arra, hogy õ nem ahhoz a
társadalmi réteghez tartozik, amelyik megengedheti
magának azt a felesleges és fényûzõ luxust, hogy a fi-
át magas színvonalú klasszikus zenére képeztesse.

Páger Antal apja még aznap, amikor hazaérke-
zett, szó nélkül a kezébe vette a fia hegedûjét és

összetörte, elvégre egy altiszt számára a hivatali felet-
tesének a véleménye olyan volt, mint a szentírás, meg-
kérdõjelezhetetlen. Páger Antalra ez az eljárás és ma-
gát a tettet kiváltó ok olyan sokkoló hatást gyakorolt,
hogy még 65 évesen is – amikor a filmet forgatták –
kicsit fátyolos lett a szeme, amikor csak úgy melléke-
sen ezt a régi dolgot megemlítette.

A zt nem lehet tudni, hogy milyen hegedûs lett vol-
na Páger Antalból, ha folytathatta volna zenei

tanulmányait, de azt hál' Istennek tudjuk, hogy mi-
lyen elismert, nemzetközi rangú színész lett, olyan, 
akit Jean Gabennel egy szinten emlegettek. Ez talán
tompítja annak a régi mérhetetlenül ostoba felfogá-
sú hivatalnok szavainak kártékony és megalázó vol-
tát, és akkor is, ha tudjuk, hogy az efféle a gyengeel-
méjûség határát súroló érthetetlen kirekesztõ felfogás-
nak 110 év sem volt elegendõ ahhoz, hogy végleg a tör-
ténelem szemétdombjára kerüljön.

Bálint György Lajos
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HD Security - a biztonság szolgálatában
Másfél évtizede néhány emberrel
kezdte, ma három vállalkozást
magában foglaló cégcsoport ve-
zetője. Udvari Zsolttal, a HD
Security Biztonsági Szolgálat Kft.
tulajdonos-igazgatójával a szak-
máról, magunk és értékeink biz-
tonságáról beszélgettünk.

n Udvari Zsolt pár kollégájával éppen
15 évvel kezdett dolgozni az õrzõ-védõ
szakmában, 1996-ban alapította meg a
vagyonvédelemre szakosodott 3Dóm-
õr Kft.-t. A cég folyamatosan fejlõdött,
ennek eredményeként az elmúlt év nya-
rán létrejött a HD Security Kft., amely
immár hét megyében (Baranya, Bács-
Kiskun, Csongrád, Fejér, Pest, Tolna és
Somogy) lát el élõerõs vagyonvédelmi
feladatokat. A cégcsoporton belül to-
vábbra is mûködõ 3Dómõr rendezvé-
nyek biztosítását végzi, és vagyonvédel-
mi szaktanácsadással foglalkozik, míg a
Fix Pont Kft. a biztonságtechnikai rend-
szerek kiépítése, üzemeltetése és kar-
bantartása területén szerzett nevet ma-
gának. A három vállalkozás ma több,
mint 250 embernek ad munkát.

– Milyen feladatokat látnak el a kol-
légái?

– Rendkívül színes a paletta. A bolti
szolgálattól a telephelyek, ipari terüle-
tek, irodaházak õrzésén, a pénzintéze-
tek védelmén és a pénz- és értékszállí-

táson keresztül a rendezvények és a la-
kóingatlanok biztosításáig elég sokré-
tû feladatot végzünk. Ezenkívül bármi-
lyen vagyonvédelmi, biztonságtechni-
kai tanácsadással is állunk ügyfeleink
rendelkezésére, telepítünk és üzemel-
tetünk vagyonvédelmi rendszereket
(tûzjelzõ, betörésjelzõ, kamera), ezek
24 órás távfelügyeletét látjuk el kivo-
nuló járõrszolgálattal.

– Változott már a szakma korábbi
negatív megítélése?

– Bõ egy évtizeddel ezelõtt még ösz-
szemosták a biztonsági szolgálat mun-
katársait a szórakozóhelyek bejáratá-
ban ácsorgó „kigyúrt, kopasz alakok-

kal”. Akkoriban mindenki erõbõl pró-
bált meg teret nyerni, nagy volt a riva-
lizálás. A szakma az ezredfordulóra túl-
jutott gyermekbetegségein.

– Mint minden szakmát, ezt is ta-
nulni kell...

– Természetesen a megfelelõ tudás,
felkészültség a mi területünkön is elen-
gedhetetlen. Kollégáink folyamatosan
vesznek részt tréningeken, hogy a ma-
gunk elõtt támasztott elvárásoknak, és
ügyfeleink igényeinek mindenben
meg tudjunk felelni. Úgy gondolom, a
szakma megítélése pozitív irányba vál-
tozott az elmúlt idõben.

– Másfél évtizede dolgozik ezen a te-
rületen, gondolom, a szakma már a
kisujjában van.

– Egy hároméves budapesti személy-
védelmi és biztonságtechnikai képzést
követõen több alkalommal vettem részt
külföldi tréningeken, így például Auszt-
riában, vagy Szlovéniában. A legjobb
„kiképzést” azonban Izraelben kaptam,
ahol elismerten a világ legjobb, legke-
ményebb biztonsági szolgálata mûkö-
dik. A helyi speciális önvédelmi rend-
szerbõl 2002-ben oktatói diplomát is
szereztem, de tagja vagyok a nemzetkö-
zi és az angol testõrszövetségnek is.

– Rendezvényeken is biztosítanak...
– A megannyi felkérésbõl csak egyet

emelnék ki: a kezdetektõl mi biztosít-
juk a pünkösdi fesztivál eseményeit.

– Ijesztõ hírek jönnek a médiából.
Szinte nem telik el nap rablás, erõsza-
kos cselekmény nélkül...

– Magunkon érezzük az országban
tapasztalható létbizonytalanságot.
Több üzletben teljesítünk szolgálatot,
és sajnos mindennapos, hogy lopási kí-
sérlet miatt jegyzõkönyvet kell felven-
nünk. Az utóbbi idõben érezhetõen
megnõtt a vagyonvédelmi rendszerek
iránti érdeklõdés. Cégünk személyre
szabott szolgáltatást nyújt.

– Az idõsek, egyedül élõk jobban ki
vannak téve a veszélynek...

– Az õ otthonukba is kínálunk biz-
tonsági rendszert. Öt éve ugyanazon az
áron dolgozunk, hogy minél több em-
ber számára legyen elérhetõ a bizton-
ság. A telepítés költségeire akár részlet-
fizetési lehetõséget is biztosítunk. A va-
gyonvédelmi eszközök mellett persze
sok múlik magukon az embereken is:
nagyobb körültekintéssel eredménye-
sebben védhetjük értékeinket.

– Terveznek-e fejlesztést?
– Igen, a távfelügyeleti rendszerün-

ket idén szeretnénk GPS-alapúra cse-
rélni, ezzel szavatolni még inkább az
ingatlanok védelmét.

HD SECURITY KFT.
BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132.
Tel./fax: 74/414-942, 511-864

Sportsikerekben, közösségi élményekben
gazdag évet tudnak maguk mögött a mozgás-
sérült sportolókat tömörítő Fáklya SE tagjai.

Bálint György

A szekszárdi parasportolók az asztaliteniszre speci-
alizálódtak, de a 15 stabil tag közül már többen is be-
lekóstolnak az atlétika különbözõ, sérültségi fokuk
alapján ûzhetõ ágaiba, így például a 100 méteres sík-
futásba, a gerelyhajításba, a súlylökésbe. Van ver-
senyzõjük lengõ tekében, s a mostanság egyre job-
ban hódító dartsban is. Utóbbiban három ezüstöt és
négy bronzot is begyûjtöttek az idén, és minden bi-
zonnyal az általuk megrendezendõ idei versenyeken
is színesítik ezzel a sportággal a palettát.

Az egyesületek közötti eredményességi rangsor-
ban természetesen az asztaliteniszben megszerzett
10 arany, 13 ezüst és 26 bronzérem pozícionálja a
Márton István által nagy körültekintéssel, odaadással
és kellõ átláthatósággal vezetett Fáklyát, amely atléti-
kában is begyûjtött három ezüstöt és hat bronzot a 15
hazai és két külföldi (a hagyományos német és román
versenyen). Az egyesület tagjai három alkalommal el-
jutottak olyan eseményekre is, ahol ép emberekkel is
versenyeztek (Kaposvár, Mágocs, Pincehely).

A csapat elsõszámú sportolója változatlanul a
kerekesszékes asztaliteniszezõ, Sebestyén András,
aki a fent említett „szakajtónyi” éremtermés több

mint felét szerezte az idén is, s aki azon a viadalon is
döntõs tudott lenni, amelyen az épek is ott voltak a
mezõnyben. Az asztalitenisz házi eredményességi
rangsorban Molnár István következik a férfiaknál,
aki még több érmet is hozhatott volna, ha több ver-

senyen el asztalhoz tud állni. A hölgyeknél Pap Ka-
talin és Kaszás Éva viszi a csapatot, de az újonc
Jaszenovicsné Kakuk Anasztázia is komoly aktivi-
tást, s az ezzel párosuló, dobogós helyekben meg-
nyilvánuló eredményességet mutat ebben a moz-
gássérülteknél roppant népszerû sportágban. Elõb-
bi kettõ a lugosi versenyen rendre elindul az atléti-
kai dobószámokban is (súlylökésben és gerelyhají-
tásban), de dartsban is kipróbálták magukat.

A Fáklya SE költségvetése az idén is több forrás-
ból áll össze, és stabilnak mondható, így az egyre
szaporodó – elsõsorban Romániából érkezõ – kül-
földi meghívásoknak is igyekeznek eleget tenni.
Tordáról, Kolozsvárról, Nagyszebenbõl, Székely-
udvarhelyrõl, sõt már Bukarestbõl is van meghívá-
suk. Az udvarhelyiek éppen a Fáklya SE nagyszabá-
sú versenye hatására, a szekszárdiak segítségével
alapítottak klubot.

Áprilisban ismét a német testvérvárosban,
Bietigheimben szerepelnek egyhetes túrájuk so-
rán, de már készülnek a Fogyatékosok Tolna Me-
gyei Sportszövetsége felkérésére március elsején
Szekszárdon esedékes viadal lebonyolítására is.
Ezzel hangolhatnak az augusztus végi szokásos
nagy versenyükre, amelyen tavaly 12 egyesület
több mint ötven mozgássérült sportolója vett
részt. A szekszárdiak felszerelésben sem szenved-
nek hiányt: az idén már melegítõs formaruhára is
futja a büdzsébõl.

Érmek, élmények, szép emlékek
Eredményes évet zártak a szekszárdi Fáklya SE sportolói

A Fáklya SE legjobbja, Sebestyén András
gyakran fogadhatta a gratulációkat
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KÖZLEMÉNYEK

DIABETES EGYESÜLET KÖZGYÛLÉSE.

A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének beszámoló
közgyûlése február 24-én 14 órakor
lesz a szekszárdi Kórház Kultúrtermé-
ben, a Lila épületben. Minden tagunkat
szeretettel várjuk. Kérjük, hogy adójuk
1%-ával jövõben is segítsék egyesüle-
tünket! Adószám: 18855946-1-17.
Számlaszám: 71900058-10032873.

HORVÁTH ISTVÁN POLGÁRMESTER

Február 17. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Február 24. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészetoktatási 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

Február 17. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Február 24. (kedd) 16-17 óráig

Gyakorló Iskola, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSÕ ALPOLGÁRMESTER

A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap második 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

Február 9. (hétfõ) 18-19 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA KÉPVISELÕ

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER KÉPVISELÕ

X. sz. választókerület   

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA KÉPVISELÕ

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ és harmadikkeddjén 16-17

óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER KÉPVISELÕ

XII. sz. választókerület

Február 10. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS KÉPVISELÕ

XIII. sz. választókerület

Február 9. (hétfõ) 17-18 óráig

Február 23. (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 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 és harmadik keddjén 16-18

óráig, Szent István Ház, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS KÉPVISELÕ

A hónap utolsó péntekén 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 hónap második szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS KÉPVISELÕK
FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁI

Használtruha
adományozás

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete használtru-
ha adományozást tart a Dózsa Gy. u. 1.
szám alatt február 23-án (hétfõ) 9-10
óráig. Szeretettel várják tagjaikat, a
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége tagjait, valamint a nagy-
családosokat és minden rászorulót. 
A helyszínen a 2009. évi tagdíj befize-
tésére is lehetõség van.

VÁLTOZÓ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕ

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Okmányirodá-
jának ügyfélfogadási rendje február
15-tõl az alábbiak szerint módosul:
Hétfõ: 10.00-12.00 és 13.00-15.30;
kedd: 8.00-12.00; szerda: 8.00-
12.00 és 13.00-15.30; csütörtökön
az ügyfélfogadás szünetel; péntek:
8.00-12.00 óráig. Megértésüket és
együttmûködésüket köszönjük!
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