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ÚJRA GYŐZHETNEK
AZ SZSZKE FIATAL
BRINGÁSAI

BABITS PRÓFÉTA
LETT SAJÁT
HAZÁJÁBAN 

JELES JUBILEUMOT
ÜNNEPELNEK 6. OLDAL3. OLDAL 12. OLDAL

Egy szeletnyi csodának lehet ta-
núja, aki megtekinti a november
26-án ünnepélyes keretek között
a Művészetek Házában megnyi-
tott Munkácsy-képek Amerikából
című vándorkiállítást. Lenyűgöző
gyűjtemény.

A vitéz Pákh Imre, a Magyar Nem-
zeti Galéria és a békéscsabai Mun-
kácsy múzeum gyûjteményébõl ösz-
szeállított tárlat megnyitóján Horváth
István polgármester az összefogást,
Szemenkár Mátyás, a kiállítás koordi-
nátora a szekszárdiak nagyszerû mun-

káját, dr. Bakó Zsuzsanna, az MNG fõ-
osztályvezetõje pedig Munkácsyt
méltatta. Szavai a festõ nagyságáról
azonnal igazolást nyertek, miután
Gyarmati Gabriella értõ kalauzolásá-
val a meghívottak végigjárták a kiállí-
tást. Cikkünk a 4. oldalon.

Egy szeletnyi csoda
Lenyûgözõ kiállítás nyílt Munkácsy képeibõl a Mûvészetek Házában

Munkácsy Mihály képeinek érkeztére új (zöld) ruhába öltözött a Mûvészetek Háza belsõ tere
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Két hétre bezár
a Balassa kórház
rendelõintézete

A Balassa János megyei kórház rende-
lõintézete két hétig, december 20. és
január 5. között zárva tart. Dr. Muth La-
jos fõigazgató fõorvos közölte: a be-
tegellátás ezzel nem kerül veszélybe,
folyamatosságát ugyanis a kórház
megfelelõ osztályainak ambulanciáin
biztosítják. Igaz, hogy néhány kórházi
osztály is „bezár” az említett idõszak-
ban, ám a szakellátást átcsoportosítva,
illetve összevonással 24 órán át ügye-
leti, vagy készenléti ügyelet formájá-
ban garantálják.

Folytatás a 3. oldalon.

Ügyfélfogadás
az okmányirodán

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a szek-
szárdi okmányiroda ügyfélfogadási
rendje december 19-tõl 31-ig az alábbi-
ak szerint alakul:
December 19. (péntek): 8-12 és
13-15.30;
december 20. (szombat): 8-12;
december 22. (hétfõ): 12-16;
december 23. (kedd): 8-12;
december 29. (hétfõ): 12-16;
december 30. (kedd): 8-12
december 31. (szerda): leltár miatt szü-
netel az ügyfélfogadás.



Játékot hirdet a szekszárdi távhõszolgáltatást üzemel-
tetõ Alfa-Nova Kft. fogyasztói, és minden szekszárdi la-
kos részére. Játsszanak velünk, s legyen szerencséjük!

A helyes válaszokat beküldõk között sorsoljuk ki
azokat, akik nyaralási utalvány, videokamera, vagy
esetleg fényképezõgép tulajdonosai lesznek. Ebben a
játékban a város minden lakosa részt vehet. Már egy
helyesen kitöltött szelvénnyel nyerni lehet, de aki
mind a négyet beküldi, megnégyszerezi az esélyét.
Fogyasztóink külön jutalomban is részesülhetnek, ha
a totó-szelvényre ráírják a vevõazonosító számukat.
Kizárólag közöttük egy 20 000,- illetve hat darab 10
000,- forintos hõdíj kedvezményt is kisorsolunk.
A kivágott és kitöltött szelvényt juttassák el az ügyfél-
szolgálatra, vagy a 7100. Szekszárd, Sárvíz u 4. posta-
címre.
A borítékra írják rá: Távhõ-játék.
Beküldési határidõ: 2008. december 8.
Sorsolás: 2008. december 18-án
A NEGYEDIK FORDULÓ KÉRDÉSEI:

1. Mikor kell többet fizetni 1m3 használati melegví-
zért?
a) ha forró a víz, mert több hõt kellett elõállításához
felhasználni
b) ha éppen csak langyos a víz
c) nem függ a víz hõmérsékletétõl  
2. Mit tartalmaz az alapdíj?
a) csak a felmerülõ anyag költségeket      
b) a karbantartási költségeket
c) minden költséget a tüzelõanyag költségeken kívül 
3. Azonos nagyságú lakás esetében melyiknek maga-
sabb a fûtési alapdíja?
a) amelyik északi fekvésû 
b) amelyikben több a radiátorok száma
c) egyforma, független a radiátorok nagyságától

4. Mikor kell kevesebb hõdíjat fizetni azonos fekvésû
lakások esetében a fûtésért? 
a) ha nagyobb teljesítményûek  a radiátorok
b) ha kisebb teljesítményûek  a radiátorok
c) nem függ a radiátor teljesítményétõl, csak a  lakás
belsõ levegõ hõmérsékletétõl 
5. A lakásban a levegõ páratartalma hogyan befolyásol-
ja a fûtési hõérzetet?
a) magasabb páratartalomnál  magasabb a hõérzet
b) magasabb páratartalomnál alacsonyabb a hõérzet, 
c) alacsonyabb páratartalomnál magasabb a hõérzet
6. Mûszaki probléma esetén(radiátor lyukadás,alac-
sony fûtési hõmérséklet , stb)milyen telefon számon
kérhetek segítséget ? 
a) 74/ 411-657
b) 74/ 411-913
c) 74/ 411-428
7. Miért van a költségosztóban két fiola? 
a) mert elfelejtették az egyiket kivenni. 
b) mert a két fiola mér egy fûtési idényt 
c) mert a baloldali fiola az elõzõ évet mutatja, a jobb-
oldali pedig az idei fûtési idényt
8. Mit kell tennem, ha festés miatt ideiglenesen le aka-
rom szereltetni a radiátoromat?
a) semmit, csak leszereltetem a szerelõvel, majd a fes-
tés után visszaszereltetem
b) tájékoztatnom kell a közös képviselõt
c) be kell jelentenem az ALFA-NOVA Kft- nek, aki biz-
tosítja a munka elvégzését
9. Mikor szereltethetem le a radiátort a festés idejére?
a) bármikor, be sem kell jelentenem
b) a közös képviselõ beleegyezésével bármikor
c) az ALFA -NOVA Kft egyeztetésével de csak május 15-
szeptember 15-e között.
10. Mit kell tennem, ha le akarom szereltetni lakásom-
ban az összes radiátort?

a)  leszereltetem, majd bejelentem az ALFA-NOVA Kft-
nek.  
b) az egy mérési körön levõ  lakóépület(ek)  összes la-
kástulajdonosnak írásos beleegyezésével felkeresem
az ALFA-NOVA Kft-t
c) a közös képviselõ beleegyezésével bármikor
11 Kinek a tulajdonát képezik a lakásban levõ radiáto-
rok?
a) a szolgáltató cég, az ALFA-NOVA Kft tulajdona
b) a lakóközösség tulajdona
c) a lakáshoz tartozik, tehát a lakás tulajdonosáé.
12. Kinek a tulajdonát képezik a lakásban felszerelt
használati melegvíz órák?
a) a szolgáltató cég, az ALFA-NOVA Kft tulajdona
b) a lakóközösség tulajdona
c) a lakás tulajdonosáé
13  Lecseréltethetem bármilyen típusú radiátorra a la-
kásomban levõ radiátorokat?
a) igen, mert én fizetem annak költségeit
b) igen, de tájékoztatnom kell a közös képviselõt
c) nem, csak  alumínium radiátort alumíniumra, vagy
az acél radiátort  acél radiátorra.
13+1. Az egyedi gázfûtés, vagy a távfûtés jobb környe-
zetvédelmi szempontból?
a) a távfûtés, mert jobb hatásfokkal üzemel, és szigo-
rúbb légszennyezési
követelményeknek kell megfeleljen, mint az egyedi
gázfûtés 
b) az egyedi gázfûtés, mert kevesebb füstgázt bocsát
ki, mint a távfûtés
c) egyforma, nincs közöttük különbség

Beküldõ neve:
Címe:
Vevõazonosító:
Telefon:
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Távhõ-játék az Alfa-Nova Kft. támogatásával
Játsszon velünk, és a család nyaralását mi álljuk!

Szekszárd integrált városfejlesz-
tési stratégiájának első nagysza-
bású állomásához érkezett: váro-
si önerővel és elnyert EU-s pályá-
zati összegek segítségével újul-
hat meg a történelmi belváros.

Gyimóthy Levente

A Makovecz Imre nevével fémjelzett
stúdió tervei készen állnak, a város a
gazdasági válságban – helyesen – elõ-
remenekül és befektet, így az építke-
zés közel egy év múlva elkezdõdhet.

Mint azt Bukovácz Tamás, Szek-
szárd Integrált Városfejlesztési Straté-
giájának (IVS) kidolgozója elmondta:
az építészeti rehabilitáción túl a ter-
vezésnél fõ cél volt, hogy a történel-
mi városmag különbözõ új funkciók-
kal bõvülhessen. Szekszárd alpolgár-
mestere, Ács Rezsõ a témában tartott
lakossági fórumon közölte: a városfej-
lesztési beruházás 2,5 milliárd forint-
ba kerül, az elnyert uniós pályázati
összeghez a város 800 millió forinttal
járul hozzá. Magát a koncepciót –

folytatta Bukovácz Tamás – az úgyne-
vezett Lipcsei Charta Európai Uniós
szabályrendszere alapján dolgozták
ki, ami a közösségi és egészségügyi
funkciókon kívül sok más dolgot is
elõír. Mivel Szekszárd megyeszékhe-
lyi státuszt is képvisel, így három
nagy célrendszerben: a központi sze-
rep erõsítésében, a gazdaságfejlesz-
tésben, valamint a helyi lakosság igé-
nyeinek feltérképezésében gondol-
kodtak.

A tervek szerint a piactér a gazda-
sági funkcióján túl igényes közösségi
térré is válik, a vármegyeháza kertje
pedig bekerül a városi élet vérkerin-
gésébe. A várfal piactér felé nézõ ol-
dalát egy részen megbontják, bizto-
sítva ezzel az átjárhatóságot a Béla ki-
rály térre. A megyeháza kertjét sé-
tánnyá alakítják, izgalmasabbá téve
annak hangulatát. A Béla király tér
díszburkolatot kap illeszkedve a terü-
let geográfiai adottságaihoz, s nem fi-
gyelmen kívül hagyva a különbözõ
városi nagyrendezvények, fesztiválok
igényeit.

A terveket világhírû építészünk,
Makovecz Imre és munkatársai, a
Makona Kft. építészei készítették. A
cég egyik tervezõje, Terdik Bálint ki-
emelte: a piactér alatt mintegy 165
gépkocsit befogadni képes mélyga-
rázst alakítanak ki, a földszinten pe-
dig az árusok, õstermelõk pultjai
kapnak helyet kiegészülve különbö-
zõ üzletekkel, kereskedelmi funkci-
ókkal (hús-, gazdabolt, lángos-, pe-
csenyesütõk). Ifjúsági és civil közös-
ségi helyiséget is terveztek a térre,
melyet a város különbözõ civil szer-
vezetei hasznosíthatnak majd. A Béla
király téren – tette hozzá az építész –
szinteltolást kerülõ megoldást alkal-
maztak, éppen az igények következ-
tében. A templom és a vármegyehá-
za közötti zöld terület lazább, átlátha-
tóbb lesz, s ezzel szerves részéve vá-
lik az új dísztérnek.

A Vármegyeháza kertjét több oldal-
ról megnyitva, a növényzet megtartá-
sával, a sétány levegõsebbé tételével
alakítják át, ezzel is kiemelve a mögöt-
te elhelyezkedõ épület jellegét, s meg-

valósítva az így létrejött különleges sé-
tánnyal a piac- és a Béla király tér átjár-
hatóságát. Várhatóan a megyeháza
északi részén lévõ meredek utcácska
is megújul és biztonságosabbá válik.

A lakossági fórumon részt vevõk
méltatták a terveket, és örömüket fe-
jezték ki a látottak alapján. Ugyanak-
kor a már megvalósult sétálóutca
„vandáljai” munkájának következmé-
nyei is felmerültek a fórumon, kérve
a város vezetõit: rendeleteikkel véd-
jék meg az eddig létrehozott, s ez-
után átadásra kerülõ létesítményeket.
A Prométheusz-park alá tervezett
mélygarázs ügyében Ács Rezsõ ki-
emelte: e tervrõl nem mondtak le, s
annak megépítése után a parkot még
szebb és kulturáltabb állapotban sze-
retnék átadni a város lakosságának,
de a munkák megkezdésérõl csak a
legszélesebb társadalmi támogatás
megléte után határoznak.

A tervdokumentáció megtekinthe-
tõ a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán, az IVS pedig elolvasható a
www.szekszard.hu honlapon.

Átfogó rehabilitáció a városközpontban
Újjászületik a piactér, rendezvénytérré válik Béla király tér, új funkciót kap a vármegyeháza kertje
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Száz évre megoldódhat 
a város vízellátása

Elnyerte a megyeszékhely a mint-
egy ötmilliárd forintot az új vízbázis
kialakítására – jelentette be a
szerdai közgyûlésen Horváth Ist-
ván polgármester. A további elõké-
szítéshez 140 millió forintot ítélt
meg a Környezet és Energia Ope-
ratív program irányító hatósága.
Mint már többször megírtuk, a
város vízbázisa nyolcvanéves,
ráadásul veszélyeztetett a szemét-
telep közelsége miatt. Az új
vízbázis kiépítése orvosolja a
problémát, és további 100 évre
megoldja a tolnai megyeszékhely
vízellátását.

Kihûlés okozta a
hajléktalan halálát
Életét vesztette egy hajléktalan fér-
fi csütörtökre virradóra Szekszár-
don – közölte Farkas Kinga. A Tol-
na Megyei Rendõr-fõkapitányság
sajtóreferense elmondta: az 52
éves férfira a Tinódi utcában, a
Séd-patak partján akadtak rá. Kór-
házba szállították, de életét már
nem tudták megmenteni. A halálát
kihûlés okozta. A szerencsétlenül
járt férfi gerjeni születésû, bejelen-
tett lakhellyel azonban nem rendel-
kezett – tette hozzá Farkas Kinga
sajtóreferens.

HÍRSÁV

Régi adósságát törlesztette
Szekszárd, amikor születésének
125. évfordulóján díszpolgárává
avatta Babits Mihályt, a város hí-
res szülöttét.

I. I. - F. L.

A díszpolgári címet dr. Töttõs Gábor és
Gacsályi József, a Szekszárdi Babits Mi-
hály Társaság elnöke és alelnöke javas-
latára adományozta a megyeszékhely
közgyûlése. A posztumusz elismerés-
rõl szóló oklevelet Babits István, a köl-
tõ unokaöccse vette át az ünnepi köz-
gyûlésen, és Horváth István polgár-
mesterrel közösen õ leplezte le a Baky
Péter festette portrét, amely a többi
díszpolgár képe mellé, a tanácsterem
falára került.

A polgármester ünnepi beszédé-
ben kiemelte: Babits és Szekszárd ne-
ve összeforrt, jeles költõnk neve a vá-
ros védjegye. Babits az európai kul-
túrkörben is ismertté tette a telepü-
lést, és szelleme ma is áthatja a város
életét, hiszen intézmények, közterü-
letek viselik a nevét. Költészetében
és prózai mûveiben egészen rendkí-
vüli módon jut kifejezésre a házhoz, a
városhoz és tájhoz való kötõdés –
hangsúlyozta egyebek közt Horváth
István.

Babits István elmondta, az apja és a
költõ közti nagy korkülönbség miatt

nem emlékszik ugyan nagybátyjára,
egy levelet azonban talált a hagyaték-
ban, amelyben nagybátyja az õ hogy-
létérõl érdeklõdik. Az ugyancsak
Szekszárdon született, a szegedi egye-
tem matematika-fizika szakán vég-
zett, immár nyugdíjas mérnökember
a neves õs nevében megköszönve az
elismerést hangsúlyozta: „Most már

senki sem mondhatja, hogy Babits
Mihály nem lett próféta a saját hazájá-
ban.”

A közgyûlés ünnepi hangulatát a
Babits-verseket tolmácsoló Németh
Judit elõadása, Hollósi Boglárka, a
Garay gimnázium diákjának fuvolajá-
téka, és felvételrõl Latinovics Zoltán
szavalata emelte.

Próféta lett saját hazájában
Díszpolgárrá avatta a város híres szülöttét, Babits Mihályt

Babits István és Horváth István a leleplezett portré elõtt

Folytatás az 1. oldalról.
Dr. Muth Lajos sajtótájékoztatón le-

szögezte, hogy az említett néhány
nap nem veszélyezteti a betegellátást,
ám kitért azokra a súlyos gondokra,
amelyek aggodalommal töltik el a kór-
házak – köztük a szekszárdiét – fenn-
tartóit és vezetõit. A kórházszövetség
felmérésére hivatkozva elmondta,
hogy az adatot szolgáltató megyei kór-
házak közül 15-nek együttesen 9 mil-
liárd forint a lejárt számláinak össze-
ge. Igaz, Szekszárd esetében ez az átla-
gosnál alacsonyabb összeg – az év vé-
gére 500 millió forintra rúghat – de
mégis jelentõs. Félõ, hogy a beszállí-
tók a kifizetetlen számlák miatt nem
hiteleznek tovább.

A kormány, illetve az egészségügyi
miniszter az elmúlt hónapokban tör-
tént tájékoztatása szerint az állampol-
gárok által befizetett járulékokból az
E-Alapban 2007-ben 27 milliárd fo-
rint maradvány képzõdött, aminek a
sorsa bizonytalan. Viszont az akkori
ígéret szerint az idei maradványt, a 60
milliárd forintot szétosztják a kórhá-
zak között. Viszont a legfrissebb beje-
lentések már arról szólnak, hogy a

kórházak mégsem kapják meg a ma-
radványt. Ez súlyos betegellátási gon-
dokat jelenthet országszerte.

Dr. Puskás Imre, a megyei közgyû-
lés elnöke miután részletesen leve-
zette az egészségügy hanyatlásának
folyamatát, keserûen jegyezte meg,
hogy az eladósodás Szekszárd eseté-
ben is megkezdõdött. Ennek ellené-
re az ellátási színvonalat nem csök-
kenthetik. Az elnök úgy fogalmazott,
hogy a dolgok jelenlegi állása szerint
úgy néz ki, hogy a kormány este és
éjszaka duhajkodik, a másnapossá-
got viszont a kórházak szenvedik
meg. Amennyiben nem részesülnek
– most például – a maradvány-pénz-
bõl, akár csõdbiztos kerülhet a kór-
ház élére. Az intézmények ellehetet-
lenülnek, s akkor következhet a pri-
vatizáció, aminek elõidézõiként nem
a pénzek megvonóit nevezik meg,
hanem magukat a kórházakat, akik
pedig mindent megpróbáltak, meg-
próbálnak megtenni az életben ma-
radásért, s a színvonalas ellátás bizto-
sításáért. Hozzátette, ez nem kon-
cepciós elmélet, hanem a folyamat
továbbgondolása. V.H.M.

Bevásárlóközpont
alapkövét tették le

Ünnepélyes keretek között letették
csütörtökön a szekszárdi Piramis Cen-
ter bevásárlóközpont alapkövét. A vá-
ros elsõ fedett bevásárlóközpontjának
építése hamarosan kezdõdik, az átadás
2009 novemberében várható.

A város elsõ ilyen jellegû létesítmé-
nye mintegy 11 ezer négyzetméteres
területen, a Pollack utcai – egykor
szebb napokat látott – sporttelep he-
lyén épül meg, és 40 összkomfortos
üzlethelyiségnek ad majd helyet. A
bevásárlás mellett az ügyintézésre,
szórakozásra, kikapcsolódásra vágyó-
kat is várja majd a Piramis Center. A
bevásárlóközpont építtetõjének cél-
ja, hogy magas szintû vásárlási és szó-
rakozási élményt nyújtson a család
minden tagjának.

– Szekszárdon régi hiányt póto-
lunk azzal, hogy magas színvonalú be-
vásárlóközpontot adunk a városla-
kóknak – mondta Shlomi Shlomovitz,
a beruházó Casaro Hungary ügyveze-
tõ igazgatója. A Casaro Hungary 2009
novemberére tervezi az épület átadá-
sát, melyhez játszótér és 400 férõhe-
lyes parkoló is tartozik majd.

Dr. Ferincz Jánosné
Prima Díjat kapott

Idén hárman kaptak Prima Díjat a
VOSZ megyei szervezetének közel-
múltban megtartott ünnepségén a fõ-
iskola aulájában. A bonyhádi dr. Kolta
László pedagógus-történész és a paksi
Kozmann György olimpiai bronzér-
mes kenus mellett a szekszárdi dr. Fe-
rincz Jánosné. Ferinczné negyven évig
tanított ott, ahol érettségizett: a szek-
szárdi Bezerédj István Középiskolá-
ban, ahol 15 évig volt igazgató.

Az egyetem elvégzése után tanár-
ként tért vissza iskolájába, a Keribe.
Azt tartotta elsõdleges céljának, hogy
beláttassa diákjaival: olyan tantárgyat
tanulnak, amelynek nemcsak az isko-
lában, hanem a mindennapokban is
hasznát vehetik. Éppen ezért mindig
gyakorlati példákon keresztül mutat-
ta be a tananyagot. Dr. Ferincz
Jánosné 1979-ben szakmai igazgató-
helyettes lett, majd tizennégy évi, ve-
zetésben szerzett tapasztalat után az
egész iskola igazgatása lett a feladata.
Idén júniusban búcsúztatták az ünne-
pélyes tanévzárón. A díjazott most
leginkább annak örül, hogy az iskola
népszerû a diákok körében.

A betegellátás zavartalan lesz
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November 26-án nyílt meg Szek-
szárdon a Munkácsy-képek Ame-
rikából című vándorkiállítás. Az
eddig már egymilliónál is több lá-
togatót vonzó, világszínvonalú
tárlat ezzel a 16. állomására ér-
kezett. A kiállítás anyagának ge-
rincét képező, az ismert műgyűj-
tő, vitéz Pákh Imre tulajdonában
lévő alkotások több újdonságot
is tartogatnak a magyar közön-
ség számára.

Kovács Etelka

A Mûvészetek Házába lépõt elsõként
Munkácsy Mihály tekintete nyûgözi le.
A falméretû festményt az a Hans Temp-
le készítette 1887-ben, aki három évvel
korábban elnyerte a mester által fiatal
magyar festõpalánták párizsi tartózko-
dását lehetõvé tevõ ösztöndíjat. A ké-
pen egy festõ minden attribútumával:
palettával, ecsetekkel, és a legnagyobb
sikert elért mûvének, a Krisztus Pilátus
elõttnek negyedméretû változatával
elegáns öltözetben, méltóságteljes póz-
ban ábrázolja a már életében is igen
népszerû mûvészt.

Miután a látogató áthaladt a biz-
tonsági kapun, egy kedves leányarc
fogadja. Ezen a korai biedermeier stí-
lusú portrén tükrözõdik a festõ uno-
kahúga iránt érzett szeretete. Ezzel
szemben helyezkedik el az Öregasz-
szony mappával, egy nagy kifejezõe-
rõvel, érzékenyen megfestett, egy
egész élettörténetet magába sûrítõ
arckép. Ez már a kritikai realizmus
képei közé sorolható. Az életmû elsõ

korszakának darabjaival az egyterû
hajdani zsinagógában a kiállítás ked-
véért kialakított három földszinti te-
rem közül az elsõben ismerkedhet
meg a közönség. Az asztalosinasként
töltött évek keserû élményeibõl táp-
lálkozó, feszültséget keltõ, a lelkiis-
meret felébresztését célzó mûvek
közül legismertebb az Ásító inas. En-
nek az emberi pillanatot megragadó
mûnek azonban eddig csak a Nem-
zeti Galéria tulajdonában lévõ vázla-
tát ismerhette meg a magyar közön-
ség. Miután Pákh Imre nemrégiben
megvásárolta Munkácsy életmûvé-
nek e jelentõs darabját, rögtön a kiál-
lítás részévé tette.

A tárlat középpontjában a Krisztus-
képek állnak. Ezek valójában szentké-
pek, de a korábban megszokottól elté-
rõen ezeken a realisztikusan festett al-
kotásokon semmilyen szabályrend-
szerhez nem alkalmazkodott a mû-
vész. Fontos volt számára a lelki rá-
hangolódás, ahogy mondják, önma-
gát kötöztette fel a keresztfára a minél
teljesebb átélés érdekében. A Békés
Megyei Munkácsy Mihály Múzeum
tulajdonában levõ Krisztus mellképe
egyesek szerint a festõ önarcképe, de
ez megkérdõjelezhetõ. Újdonság volt,
hogy sehol nem találunk glóriát Jézus
feje fölött. Az evangéliumok kronoló-
giáját hûen követõ mûvek az Istenem-

ber történetét mesélik el, az Isten em-
beri mivoltát hangsúlyozzák. Ezzel ép-
pen az emberek lelki szükségletét elé-
gíti ki, ezért hoznak ezek az alkotások
igazi sikert, nagy népszerûséget szá-
mára. Ez a három festmény Munkácsy
életében soha nem találkozott. A Gol-
gotát 2003-ban megvásároló Pákh Im-
rének köszönhetõen mutatható be
együtt a Krisztus-trilógia. Ehhez ösz-
szesen 33 vázlatot készített a mûvész,
ezek közül 3 látható a kiállításon.

A következõ teremben bepillantha-
tunk Munkácsy életébe, alkotási mód-
szereibe és hétköznapi gondjaiba.
Láthatjuk miként írta át a még újdon-
ságnak számító fényképeket festmé-
nyein, és hogyan reprodukálták a
Munkácsy-képeket rézkarcokon és
olajnyomatokon, de személyes tárgya-
it, a munkakabátját és úti köpenyét is
szemügyre vehetjük.

A galérián a kiállítás rendezõje,
Gyarmati Gabriella mûvészettörténész
kifejezésével élve a kiállítás „legközön-
ségbarátabb” részébe, a szalonfestmé-
nyek édeskés világába csöppenünk.
Ezeket a neorokokó báját magukon vi-
selõ derûs festményeket már a festõáll-
ványról elkapkodták a vásárlók.

Búcsúzóul még egy pillantást vet-
hetünk Rippl-Rónai József Munkácsy-
portréjára, amelynek hátulján ez áll:
„Szegény öreget most így képzelem
Rippl 1900”. Gyarmati Gabriella sze-
rint érdemes lenne minden látogató-
nak egy nagyítót adni, hogy minden
részletet tanulmányozhasson, és a tár-
latvezetést azzal zárta: „nézzenek vé-
gig mindent jó alaposan”.

Népszerûsége máig töretlen
Ünnepélyes keretek között megnyílt a szekszárdi Munkácsy Mihály-kiállítás

A megnyitón Gyarmati Gabriella, a kiállítást rendezõ muzeológus
kalauzolta végig a meghívott vendégeket

Amit a Munkácsy-kiállításról tudni kell
A Munkácsy-képek Amerikából címû vándorkiállítás Szekszárdon, a Mûvészetek
Házában (Szent István tér 28.) látható november 26. és 2009. március 8. között. 

A felnõtt belépõjegy 1800, a nyugdíjasoké 1000 forintba, a diákoké (18 éves
korig) pedig 600 forintba kerül. E kombinált belépõk a felújított és szintén 26-
án nyíló Babits Emlékházba is érvényesek! Nyitva tartás (hétfõ kivételével):
naponta 9.00-19.00 óráig.

Csoportok érkezését, tárlatvezetési igényt elõzetesen jelezni kell a 30/581-
7760-as (Kissné Hóner Magdolna) telefonszámon.
Tárlatvezetés idõpontjai: 10:00, 11:30, 14:00 és 16:00; díja 200 Ft/fõ.
Mobiltelefon használata, fényképezés tilos!
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Részletek másodízben Panyi Zita
esszéjébõl, mely a 125 éves jubileum
alkalmából íródott.

Büszke lehet magára a közösség,
ahol érvényesülni engedik középisko-
lásainkat, huszonéveseinket, ahol
nem a manapság oly divatos, személyi
népszerûséget olcsón hintõ, „mento-
raik” által megírt-eszkábált történetek
felolvasására, elõadására hívják õket, s
félretéve a negatív festést, ahol öröm-
mel vegyes meghatottsággal mérik fel:
meghaladta tanítvány a mesterét.
Ahol kezet nyújtanak az egyedül járó-
nak, nem karommá kapaszkodva tá-
madják. Ahol nem értik, mit jelent ez:
a boldogak közepütt kényük-lényük ja-
vának szavára vonagolva… Akik elzár-
nak, idõvel velük sem szándékozik
majd közösködni senki - haláluk után
szempillantás alatt tûnik nevük hátra-
hagyott fecnijeikkel egyetemben.
Nem szabad hagyományt teremteni
ugyanazon emberek ugyanazon mun-
kájával, most, s majd újra, jövõre,
azután… Nem szabad vergõdni hagyni
azokat, akik tisztelettel fordulnak fe-
lénk. Kollektíven akarattal életbevágó
újfent testvéreivé fogadtatnunk egy-
mással Zenét, Képzõmûvészetet, Tán-
cot, Fotót és Irodalmat, amiképp Ver-
set, Prózát, Drámát, Recenziót, Gon-

dolatot! Utópisztikus ez, tudniillik a fo-
galmazás, az eszme, fenséghajhászó?
Továbblapozva ez áll: „…a fenségest
csak egy lépés választja el a nevetsé-
gestõl. Minden merészebb eltérés az
ízléstõl könnyen nevetségessé válik,
ha új ízléssé össze nem simul, s való-
ban senkinek sincs annyira szüksége
az ízlés magasabb mûvészetére, mint
a konvenciós ízléstõl magát felszaba-
dítani kívánó írónak.”

*
Présházak, tanyák, szurdikok, így

szekszárdiasan i-vel mondva, löszba-
bák az erdõs hegygerinc alatti partfal-
ba ágyazódva, õzek a szõlõpászták kö-
zött, kiürült rézgálicos hordók, eper-
fák az út mentén… És sárguló képeken
õrzött mamuszos lábú nénikék a gan-
gon sámlira nehezülve, ténfergõ tyú-
kok az udvarokban, górék maradvá-
nyai, telente füstcsíkok szállnak a
kéményekbõl… 

Vagy: kulcsmásoló, hentesáru a kis
mellékutcában, szûk a járda, papírbolt
ablaka néhány poros, gyûrõdött kar-
tonhengerrel meg lyukasztógéppel,

félbehagyták a rendezést, damilok me-
redeznek mindenfelé, megtört, össze-
gabalyodott, merev zsinegek, mint
tokjukból kitépett, nyers idegszálak. 

Elhalt öregek porrá rombolt ottho-
na, csonkított fák, városrendezés mit

sem árt, ha egyszer köveket, szöglete-
ket, foghíjas léckerítést és napsütötte
lépcsõ melegét, illanó gyík fénykékjét
hordozzuk… (…) 

Persze hogy nem emlékezünk a nap-
ra, annak szakára s eseményeire, mikor
lelkünkbe vésõdtek e képek, hangula-
tok, a szülõváros, a királyváros földrajza.
Ám ettõl fogva hozzájuk hasonlítunk,
hozzájuk térünk vissza az idõ pulzálásá-
val egyre… Babits Mihály – korának kö-
re – nem csekély felelõsséget mért
ránk, királyi út így tanulni értékvallást,
mívességet, okos szelekciót és izolálni
tudást, akaratot… Ha látensen is formál-
ja lelkünk, vitathatatlan súlya.

*
A szerelem színe? Lassan indigó-

szín. Ami ugye mindenekelõtt lila, ki-
csit nyers, aztán püspök, ez torpanta-
tó magas rang, bíboré az éj, félelmes,
ám intuíciónk, vágyunk és értelmünk
indigón ad jelt, indigón szólít, így vára-
kozunk, kétesnek csúfolható tanok
szerint végest köti a végtelennel. Ba-
bits indigója íriszeinek színe, szökell-
ve egyet el is borulhat, Szekszárd, 1915
nyarán címû versében írja: „A lila kék-
be feketéll, / áll az Idõ és máll a Tér, /
kilencszáztizenöt - / (Igy csüggtem én
a mély egen, / mint régi jósok domb-
hegyen, / a vén présház fölött.)”

Indigószín jeggyel
Fõhajtás Babits Mihály elõtt - följegyzett gondolatok

Bucsányi Endre grafikája

Bogarat a falhoz tapadva
Emlékképek Babits Mihály születésének 125. évfordulójáról

Délelõtt tíz óra. Zúzmarás fûszálak a
vármegyeháza udvarán. Sercegve per-
gõ film Szekszárd régi arcáról. A mi
tájunk… Zsíros, teraszos föld, havas, csí-
kozott föld, barna. Járunk rajta, járták
elõttünk. Hagyjuk járni az utánunk jö-
võknek? Középiskolások és fõiskolá-
sok érkeznek a disputára. Igen! Együtt
mesélve, együtt töprengve, nézeteket
sorakoztatva, meghatottan, sokfélesé-
günk természete szerint hozzátéve
egymás gondolataihoz… Ahogyan úri
emberek között szokás, amely finom-
sággal irodalmárok között szokás egy-
kor, baráti biztonságban, szellemmel,
jellemmel. Sokunk számára maradan-
dó emlék. Az idõ csak korlátját emeli a
beszélgetésnek. 

*
Juhász Ferenc költõ vonul a Babits

szülõház udvarán. Nem néz se jobbra,
se balra, mégis lát mindent, amit kell.
Bogarat a falhoz tapadva fagyban, te-
kinteteket, téglát, cserepet, szobrot és
növényt. Nem idõz soká senki arcán.
Kivárja sorát… Még az is lehet, nem ve-
lünk beszélget, nem hozzánk szól. Ha-
nem költõ társához, egykori társaihoz.
Ahol óvón sajnálnánk a húst, éppen
ott emelkedik magasan fölébe, minde-
nek és mindnek fölibe a szellem! So-
ványka hangot vártunk? Szava járása
éber. Mélyrõl fakad. „Bennetek. Ben-
netek, bennetek!” Harsannak indulat-
tal beszélyének záró mondatai. Dörgi,

odaveti, levágja magáról. Aprót bólint.
Már fordul is. El, el. El a fürkészõktõl, el
a mikrofontól. A pad az övé. Dehogy
hinnénk, hogy négyzetméternyi tér-
ben él, dehogy! Kockás sállal, kabátká-
ban. Akit nem mernek megszólítani, s
akit mennyire fölöslegesen szólon-
gatnak… Tolle lege! Tolle lege! 

*
Aki virágot helyezett titkon a híd

korlátjára, nyomtatványt hírvivésül…
Csöndben hajladozott a bokrok mö-
gött. Piros kézzel. Szeme eleven. Csak-
is szeretni. Hangja halk, kertje ottho-
nos. Búvik, oson, bocsánatkérõn ölel.
Pedig neki aztán… Neki legkevésbé…

Neonfény. Frizurák, zsebbe bújt uj-
jak, öltönyök és tûsarkok. Iskolások
sereglenek, zeneszó, Himnusz, fészke-
lõdés. Melléktémák vagyunk. 

Babits Mihályt születésének 125.
évfordulóján szülõvárosa posztumusz
díszpolgári címmel tüntette ki. Az ok-
levelet átvette Babits István, a költõ
unokaöccse. Szava neki is kedves,
megfontolt.

*
Hideg, villanyos este.

„…amit hoztál, csak annyira tied /
mint a por mit lábad a szõnyegen
hagy.” P.

A költõ tisztelõi a szülõház megnyitóján

Holt költõ a hegyen:
Babits-film

premiere a fõiskolán
Egy nappal a budapesti Uránia Nem-
zeti Filmszínház díszbemutatója
elõtt, november 25-én este a PTE Ily-
lyés Gyula Fõiskolai Kar aulájában
vetítették Jelenczki István Holt köl-
tõ a hegyen címû filmversét.

Az est alaphangját Husek Rezsõ
zongoramûvész örökifjú játéka adta
meg Beethoven Holdfény-szonátájá-
val és Liszt 11. Magyar rapszódiájával.
Miként a „hangok nagy tanára” a zon-
gora billentyûire álmodta a cimba-
lom világát, a fotó- és képzõmûvész-
ként is ismert filmrendezõ úgy alkot-
ta mozgóképpé Babits esztergomi
Elõhegyen írt verseit.

Jelenczki István bevezetõjében el-
mondta: „Babits Mihály személyé-
ben, költõi, írói munkásságában, em-
beri szenvedéstörténetében szellemi,
emberi minõség mutatja meg önma-
gát.” A hazaszeretetbõl és felelõsség-
tudatból egyaránt példát adó költõ
„emberi, írói helytállása meghatározó
világító tornya a magyar kultúrának”.

„Nyájas magasságban csüng a
dombtetõn a ház, / de én mordan
ülök benne, mint Jerémiás” – kezdõ-
dött a címadó mûvel a Verses naplón
keresztül a Jónás imájáig ívelõ film-
etûd, mely után ihletett szándékukról
vallottak az alkotók, akiknek az
unokaöccs, Babits István meghatot-
tan köszönte meg a varázsos pillana-
tokat.
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Jeles jubileumot ünnepelnek
Idén százesztendõs a szekszárdi evangélikus gyülekezet, és 80 éves a templom

December 6-án ünnepi istentisz-
teletet tartanak a szekszárdi
evangélikus templomban: a gyü-
lekezet tagjai az elmúlt száz évre
emlékeznek.

Fekete László

Szekszárdon az 1900-as évek elején foly-
ton vándorló tisztviselõk és iparosok
települtek le. Ezek között számosan
akadtak evangélikus gyülekezetekbõl
ideköltözöttek, akik egy idõ után kife-
jezetten óhajtották, hogy Szekszárdon
missziói központ létesüljön. Az egyház-
megye elfogadta a hívek kívánságát, a
püspök 1908. szeptember 9-én Né-
meth Gyula paksi segédlelkészt nevez-
te ki a gyülekezet szervezõjének. A
szeptember 20-ai elsõ közgyûlés után
az elsõ istentiszteletet egy héttel ké-
sõbb, szeptember 27-én tartotta meg
Németh Gyula a gimnázium dísztermé-
ben, amelyet Wigand János igazgató
bocsátott a gyülekezet rendelkezésére.

A templom felépítésének gondola-
ta sem váratott sokáig magára, ám az
I. Világháború után az összegyûlt
pénz elértéktelenedett. A húszas évek
közepén élénkült fel ismét az akarat,
így a hívek által összegyûjtött pénz és
építõanyag felhasználásával – Fried-
rich Lóránt mûépítész tervei alapján
– megkezdõdhetett az építkezés. A
belsõt helyi mesterek készítették: az
oltár egy katolikus, a szószék egy re-
formátus asztalosmester keze munká-

ja. Németh Gyula 1928. de-
cember 2-án ünnepélyesen át-
vette a Wagner Károly és
Zámbó István rézöntõk által
öntött új, valamint az elárvult
nagyszékelyi templomból ka-
pott kisebb harangot. E hó-
nap 16-án Kapi Béla püspök
átvette a kulcsot az építõktõl,
és felavatta a templomot.

A hívek új otthona 1931-
ben a bonyhádi gyülekezettõl
egy a XIX. század elején épült
orgonát kapott ajándékba. A
ma már több mint 200 éves
hangszert a kántori teendõket
közel 70 éve ellátó dr. Németh
Pál, Németh Gyula lelkész fia
szólaltatja meg hétrõl hétre.
Az 1940-ben felszentelt oltár-
kép Szabó Dezsõ szekszárdi
festõmûvész alkotása, alapjául
egy a Máté evangéliumból vett
idézetet választott: „Jöjjetek hozzám
mindnyájan…”

– A történelmi egyházak közül Szek-
szárdon a legkisebb az evangélikusé. Az
aktív hívek száma 300 fõ, vasárnapon-
ként mintegy kilencvenen látogatják az
istentiszteleteket – mondja Sefcsik Zol-
tán. A 2001-ben Pécsrõl elhívott lelkész
– aki egyetemi évei során elõbb bioló-
gusnak készült, végül mégis teológiai
fakultást végzett – szerint a gyülekezet
feladata, hogy az Úristen szavait meg-
értve, továbbadva, egymást biztatva
tudjanak tovább menni az úton.

Ennek érdekében az istentisztele-
tek mellett egyéb alkalmakat is tarta-
nak. A különbözõ korcsoportoknak
tartott bibliaórák résztvevõi „a Krisz-
tussal egy asztalhoz ülve” figyelnek a
Jóisten szavára, és megosztják egy-
mással, számukra mit jelent az adott
bibliai történet. Új kezdeményezés az
Emmaus kör (az elnevezés egy a Lu-
kács evangéliumából származó hús-
véti történetbõl származik), amely a
hit megerõsítését hivatott szolgálni.

Sefcsik Zoltán Szekszárdon kívül ha-
vonta egyszer Felsõnánán és Decsen

tart istentiszteletet, minden vasárnap
9-tõl pedig Zombán találkozik a hívek-
kel. A fiatal lelkész felesége magyar-tör-
ténelem szakos tanár, három gyerme-
ke közül Réka ötödikes, Eszter harma-
dik osztályos, míg a legkisebb, Máté
oviba jár. Sefcsik Zoltán arra kérdésre,
hogy röviden miként lehetne összefog-
lalni a Szentírás üzenetét, két mondat-
tal válaszolt.

Az egyik az a híres részlet, amellyel
állítólag „Kleopátra tûje” (egyiptomi
obeliszk) londoni felállítása során – az
alapkõbe elrejtve – 25 nyelvre lefor-
dítva üzentek a jövõnek: „Úgy szeret-
te Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz Õbenne el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen” (Jn
3,16). A másik idézet élmény alapú. Já-
nos evangéliuma szerint  az elsõ tanít-
ványok élménye is ez volt Jézussal ta-
lálkozva, és azután így hívta egyik a
másikat: „Megtaláltuk a Messiást, jöjj
és lásd te is!”.

A Szekszárdi Néptáncfesztivált 1968-
ban rendezték meg elõször. Azóta ma-
gyar amatõr néptáncmozgalom leg-
jobbjai kétévente mérhetik össze tu-
dásukat a tolnai megyeszékhelyen ne-
ves zsûri elõtt. A zsûri tagja volt De-
marcsek György, Farkas Zoltán, Horto-
bágyi Gyöngyvér, Széphalmi Zoltán
táncpedagógus-koreográfus, valamint
Lányi Péter zenetanár.

A szervezõk nagy örömére népsze-
rû a fesztivál az ország amatõr tánc-
csoportjai között. A szervezõk igye-
keznek optimális körülményeket biz-
tosítani a csoportoknak a versenyen,
hogy a rendelkezésükre álló fellépési
idõben a maximumot tudják nyújta-
ni. A versenyprogramok után az
együttes vezetõk humoros vetélke-
dése következett táncosaik nagy örö-
mére, majd az elmaradhatatlan tánc-
házban hajnalig mulathattak a részt-
vevõk.

A hétvégén közel 600 néptáncos
fiatal látogatott el Szekszárdra. A fel-

lépõ 16 csoport között volt a házigaz-
da szekszárdi Bartina Néptánc Egye-
sület mellett a bátai Sárköz Néptánc-
együttes is, de érkeztek csoportok
Pécsrõl, Székesfehérvárról, Buda-
pestrõl, Tatabányáról, Kecskemétrõl,
de még Nyíregyházáról is. A tánco-
sok bevallásuk szerint nagyszerû él-
ményekkel gazdagodva távoztak, a
fesztivál jó hírét vitték.

A fesztivál Koreográfusi díját Ko-
csis Enikõ és Fitos Dezsõ vehette át.
Együttesi különdíjban részesült a tata-
bányai Bányász Táncegyüttes, a száz-
halombattai Ifjúforrás Táncegyüttes
és Szekszárdi Bartina Néptánc Együt-
tes a „Sej, a decsi csöndesben” címû
koreográfia elõadásáért és az igényes
színpadi viseletért. Nívódíjat kapott a
fesztiválon nyújtott összteljesítmé-
nyéért a jászberényi Jászság Népi
Együttes, míg az idei Fesztiváldíjat ma-
gas színvonalú teljesítményéért a szé-
kesfehérvári Alba Regia Táncegyüttes
érdemelte ki.

Különdíjat kapott a Bartina együttes
Közel hatszáz fiatal vett részt a szekszárdi néptáncfesztiválon

A Bartina együttest a koreográfiáért és a viseletért jutalmazták

Jubileumi alkalmak

December 6-án, szombaton, 10
órakor Ünnepi Istentisztelet, majd
közgyûlés és állófogadás
Kiállítás a gyülekezet múltjáról
December 16-án, kedden, 17 órá-
tól Szeretetvendégség
Elõadás: Múlt, jelen, jövõ - avagy
örökségünk és terveink

A fasori evangélikus templom
(Cseh Gábor festménye)
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A közelmúltban immár 11. alka-
lommal rendezte meg a megyei
önkormányzat Balassa János
Kórháza Betegápolásért Alapítvá-
nya hagyományos bálját a sport-
csarnokban.

Az 1997-ben elindult kezdeményezés
az idén is összehozta az egészségügy-
ben ápolóként dolgozókat november
második hétvégéjén. Asztalos György-
né ápolási igazgatóhelyettes és Eller
Jánosné, az alapítvány kuratóriumá-
nak titkára által rendezett összejövetel
célja, hogy a nagyon nehéz és nemes
szolgálatot teljesítõ ápolók családjuk-
kal, barátaikkal egy estére együtt kap-
csolódjanak ki a mindennapok gond-
jaiból, illetve hogy a más-más osztályon
dolgozók közelebb kerülhessenek egy-
máshoz. A jó hangulatról a bonyhádi
Schmuck zenekar gondoskodott, s az
is szinte már hagyománynak számít,
hogy a résztvevõk Hauszer Beáta ének-
mûvész elõadásában gyönyörködhet-
tek, aki népszerû dalokból álló csokor-
ral köszöntötte az ápolókat.

A rendezvény minden évben szép
alkalmat kínál arra, hogy az ápolási te-
rületen dolgozóknak kitüntetéseket
adjanak át. Kiváló szakmai munkáért
járó kitüntetést kapott Sziebertné Kö-
vecses Mária asszisztens (tüdõgondo-
zó), Forró Eszter gazdasági nõvér (tü-

dõosztály), Bok-
ros Teréz gyógy-
szertári kisegítõ
( k ö z p o n t i
gyógyszertár),
Nicter Antal
ápoló (pszichiát-
riai osztály) és
Kovács Ödön
betegvezetõ (be-

tegvezetõi szolgálat).
Az év szakdolgozója kitüntetést –

Farkas Pál szobrászmûvész bronz
emlékplakettjét, amely betegágy
mellett ábrázolja az ápolót – az idén
lelkiismeretes, magas színvonalú
szakmai munkájáért Kissné Kondor
Gabriella, a palánki Szociotherápiás
és Rehabilitációs osztály részlegveze-
tõje vehette át. Sas Erzsébet 

Elismerések a szolgálatért
Bált rendezett a Betegápolásért Alapítvány

Advent köszöntése
Koszorúszentelés a Szent Rita Óvodában

Küszöbön a december. A "szere-
tet hónapja" Adventtel kezdődik,
amely Jézus eljövetelét jelenti. Az
adventi időszak a karácsony előt-
ti négy hét: András-napot követő
első vasárnapon kezdődik, és de-
cember 24-ig, a szentestéig tart.

Sas Erzsébet 

Az idén András nap éppen vasárnapra
esik, így advent elsõ napja, egyben az
egyházi év kezdetét is jelenti. Advent-
ben Jézus megszületését várjuk, a ke-
reszténység legnagyobb és legbensõsé-
gesebb ünnepét. 

Az adventnek, a várakozás idõsza-
kának, igen fontos és szép jelképei
vannak. Az elsõ jelkép a fény: Jézus ér-
kezése a fény érkezését is jelenti,
ezért is gyújtunk annyi gyertyát eb-
ben az idõszakban. A karácsonynak
fontos kelléke a meggyújtott gyertya,
hiszen ez a gyertyafény világítja meg a
betlehemi jászolban alvó gyermeket.
A másik jelkép az adventi koszorú:
százötven évvel ezelõtt egy német
evangélista lelkész találta ki. A harma-
dik jelkép a csillag: a betlehemi csillag
vezette el a három királyokat a kis Jé-
zushoz. A negyedik jelkép az adventi
házikó: kedves és mutatós karácsony-
váró kellék, amelyen annyi ablak volt,
ahány napja van adventnek. Szenteste
kinyílik a házikó utolsó ajtaja, s látha-
tó lesz a Kisjézus a jászolban.

A Szent Rita Katolikus Óvodába já-
ró kisgyermekek az idén is nagy lelke-
sedéssel készültek az adventi gyertya-
gyújtási ünnepre, amelyet pénteken
délután tartottak. Minden család ka-
pott ajándékba egy adventi koszorút,
amit elõzõ héten a gyerekek, a szülõk
és az óvónõk együtt készítettek el. Az
ünnepségen meggyújtották az elsõ
gyertyát, Ravasz Csaba és Kirsch Já-
nos pedig megáldották azokat.

A Pécsi Egyházmegye által a Biblia
éve és az egyházmegye jubileuma al-
kalmából, „Bibliai történetek cím-
mel” kiírt rajzpályázaton díjat nyert:

Dudás Eszter „Mózes megtalálása”, és
„Az angyal üdvözli Máriát”; Gáspár
Bálint: „Noé bárkája”; Guld Kinga: „Si-
ratóasszonyok Jézus keresztfájánál”;
Tóth Petra: „Jézus átöleli keresztjét”;
Valigura Eszter: „Jézus a keresztfán”
címû képe. Különdíjban részesült
Nagy Boglárka „Mária siratja Jézust”
címû képe.

A szeretet ünnepére tett szép fel-
ajánlást két apuka: Ullein Csaba kifes-
tette az ünnepi termet, míg Rupa
László kicsempézte, leburkolta a mos-
dókat. Jutalmuk, a biblia éve kapcsán
egy-egy biblia volt.

Zsebben hordott plakát
Závada Pál volt az Éló irodalom sorozat vendége

A megyei könyvtárban folytatódott az
Élõ irodalom sorozat. Ezúttal Závada
Pál Kossuth-, József Attila- és Prima
Primissima díjas íróval beszélgetett a
házigazda, Gacsályi József.

A közgazdász és szociológus
Závada Pál 1954-ben született Tót-
komlóson. Egyetemi oktatóként, majd
szociológusként dolgozott, jelenleg a
Holmi folyóirat széppróza rovatának
szerkesztõje. Legújabb regénye, az
idén megjelent Idegen testünk a ne-
gyedik a sorban.

Észak-Erdély visszacsatolásának ide-
jén, illetve a megjelenített életutak
múltjában és jövõjében játszódik az
Idegen testünk. Kitalált figuráihoz az
író sok háttérmunkával és utána olva-
sással keresett valós személyeket.
„Nem mindig tipikus személyekkel
akarunk játszani; néha el kell õket té-
ríteni” – szögezte le Závada. Részben
ekképpen kerül a történetbe Ady is,
Trianont jelképezve, és az eredeti ter-
vek szerint a kötet címét adva egy
verssorával, mely elképzelés végül
nem valósult meg.

Nem idejét-
múlt a választott
téma: „A rassziz-
mus aktuális, hiá-
ba reméltük (és
ma is túlzott opti-
mizmus volna
azt hinnünk),
hogy hamarosan
eltûnik” – vallja

az író. Mindig az érdekelte, ami a fejek-
ben lezajlik. Ezt hangsúlyozza a sok vi-
tára okot adó „mozog a kamera” provo-
katív filmes technika is, mellyel köny-
vében Závada a történethez közelíti, és
állásfoglalásra készteti az olvasót. „Az
ember soha nem gondol bele igazán a
saját jövõjébe” – véli, mégis erre igyek-
szik kényszeríteni az olvasót.

Az Idegen testünk egy panoráma-
képbõl készített plakát, ijesztõ részlet-
gazdagsággal, kijózanító õszinteséggel.
Nem is szeretnénk igazán a falra ra-
gasztani, hanem a zsebünkben hord-
juk, hogy olykor titkon elõhúzzuk, és
szeretettel nézegessük, és kicsit meg is
simogassuk. Kosztolányi

Fiatalok bántottak
még fiatalabbakat

Két olyan – szekszárdi és tolnai – fiatal-
korút vett õrizetbe a Szekszárdi Rend-
õrkapitányság, akik általában gyerme-
keket fenyegettek, sõt bántalmaztak,
hogy tõlük pénzt, vagy különféle érté-
keket szerezzenek meg. Mindezt vilá-
gos nappal, forgalmas helyeken – példá-
ul iskolák környékén – követték el a já-
rókelõk szeme láttára. (Sajnos, közülük
senki nem riasztotta a rendõrséget!)

A bûnügyi osztály összehangolt ak-
ció során felkutatott néhány sértet-
tet, majd elfogták a rablással, zsarolás-
sal gyanúsítottakat, akiknek elõzetes
letartóztatását kezdeményezték. Idén
már mindkét gazfickó ellen folyt eljá-
rás a mostani sorozathoz hasonló
bûncselekmények elkövetése miatt.
A napokban az egyik általános iskola
elõtt – sokadik alkalommal – veréssel
fenyegettek meg egy fiatalt, hogy is-
mét adjon nekik pénzt. A Wosinsky
lakótelepen, a focipályánál két gyer-
meket terrorizáltak, átkutatták zsebe-
iket a remélt néhány forintért. Sõt, az
egyik kis ellenálló hasához pillangó-
kést szorítottak! A megfenyegetett
gyermek erre a közeli lakásukból le-
hozott a zsarolóknak ötszáz forintot.

A rendõrség kéri, hogy jelentkezze-
nek a sértettek akár személyesen, akár
az 501-100-as telefonszámon. A megfe-
nyegetett kicsinyek félelembõl adódó
hallgatása érthetõ, de jó lenne, ha a na-
gyobbaktól elszenvedett bántalmazá-
sokat, fenyegetéseket szüleiknek el-
mondanák, akik tudják, hogy ilyen
esetekben a rendõrség segít.. - hm -

A katolikus óvoda gyerekei koszorúkat készítettek adventre

Závada Pál

Kissné 
Kondor Gabriella
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Legalább tíz esztendőn át úgy
emlegették a szekszárdi ipari
parkot, mintha megléte valóság
volna. Ez – mondhatnánk – így
volt ildomos, hiszen már a kilenc-
venes években az ország több te-
lepülésén prosperáltak hasonló
területek. Szekszárdon viszont
csak a megvalósítandó tervek
közt szerepelt e beruházás szük-
ségessége. Bő évvel ezelőtt a
szavak tettekre cserélődtek: kö-
szönhetően a városvezetés dina-
mizmusának felgyorsultak az
események.

V. Horváth Mária

Dr. Kiss Gyulával, a Szekszárdi Ipari
Park Kft. ügyvezetõjével arról az egy-
részt a végéhez közeledõ folyamatról
beszélgettünk, ami valójában ipari
parkká tette az immár mintegy ötven-
hektáros terület, új 23 hektárnyi ré-
szét, amelyen már megkezdõdött a cé-
gek letelepülése, és a folyamat nagy
elánnal folytatódik. Ez által munkahe-
lyek létesülnek az itt élõk számára, sõt
a Szekszárd visszavár program is meg-
valósulni látszik, mivel a munkalehetõ-
ség híján elvándorolt fiatalok többsége
szívesen térne újból haza a biztos meg-
élhetés reményében.

– A közmûvesített terület a felüljá-
róról levezetõ 5113-as közúttól keletre
kezdõdik, délrõl pedig a volt honvéd-
ségi raktárbázis és a lõtér határolja.
Hozzá tartozik még az a felüljáró mel-
letti szabálytalan háromszögletû terü-
let is, amibõl két hektárt magánsze-
mélyektõl vásároltunk, s ez a rész köti
össze az önkormányzat háromhektá-
ros földrészével – határolta be a mára
már egységes területet az ügyvezetõ
igazgató, majd beavatott a folyamat
részleteibe. Hozzátette, hogy a terü-
let, ahonnan tavaly õsszel még a kuko-
ricát és a napraforgót takarították be,

mostanra infrastruktúrával ellátott,
termelõ/szolgáltató vállalkozások fo-
gadására alkalmas ipari térség lett.

– A közmûvesítés költsége mint-
egy 430 millió forint. A felét az ön-
kormányzat finanszírozta, a másik fe-
lét uniós pályázaton nyertük. A pályá-
zatot idén januárban nyújtottuk be.
Tavasszal lefolytattuk a közbeszerzé-
si eljárást, aminek nyertese egy négy-
tagú – közülük kettõ szekszárdi kötõ-
désû cég – konzorcium, a SZIK (Szek-
szárdi Ipari Park Konzorcium) lett.
Az egyeztetõ tárgyalásokat követõen
júliusban kötöttük meg a kivitelezõi
szerzõdést, majd augusztusban meg-
kezdõdtek a munkálatok. A mûszaki
átadás-átvétel néhány napon belül
megtörténik.

Hogy mi minden készült el? Meg-
építették a két kilométer hosszú –
nagy teherbírású, kétirányú forgalom
bonyolítására alkalmas – belsõ útháló-

zatot. Az úttal párhuzamosan készült
el az ivó- és tûzivíz-nyomóvezeték, va-
lamint a szennyvíz- és a csapadékvíz-
hálózat. Ezekkel párhuzamosan, egy
másik, az áramszolgáltatóval kötött
szerzõdés keretében 3000 kVA villa-
mos-kapacitást is megvalósult. Így már
majdnem összkomfortossá vált az ipa-
ri park. Már csak a gáz bekötése várat
magára, de az sem sokáig, hiszen a
szolgáltatóval már megkötötték a szer-
zõdést egy 1200 köbméter/órás telje-
sítményû gázelosztó állomás kivitele-
zésére. Mihelyt megismerik a betele-
pülõ cégek gázigényét, megtervezte-
tik a belsõ hálózatot, azaz a rákötési le-
hetõséget, aminek a költsége az egyes
fogyasztók között oszlik el.

– A közmûvesítés beindításának hí-
rére sorra jelentkeztek a betelepülni
szándékozó vállalkozások, de választá-
sukat az épülõ M6-os autópálya is erõ-
sítette. Közülük az elsõ fecske volt a

már mûködõ gyáregység, az osztrák
tulajdonú Austrotherm, amelynek a
közmûvesítés ígérete is elég volt a terü-
letvásárlási döntéshez. Az említett cég
tulajdonosa – látva az ígéretek valóra
váltását – Szekszárdon építi fel másik
cégének, az építõipari segédanyagokat
gyártó és forgalmazó Murexin Kft. elsõ
magyarországi gyárát is.

Az elsõ betelepülõk után sorra je-
lentkeztek a szekszárdi és a környék-
beli vállalkozások, így a terület kilenc-
ven százalékára már megvannak a
foglalások. A fennmaradó tíz százalék-
ra is érkeztek az igények, illetve foly-
nak a tárgyalások – közölte dr. Kiss
Gyula, majd hozzáfûzte, hogy a legna-
gyobb helyigény 2,6 hektár, az igény-
be vehetõ legkisebb területet pedig
3000 négyzetméterben szabják meg
az építésügyi szabályok.

Úgy tûnik kevés a hely, ezért jövõre
tovább bõvítik az Ipari Parkot. (x)

Összkomfortossá vált az Ipari Park
Elkészültek a közmûvek - Majdnem minden hely elkelt - Az M6-os is növeli a népszerûséget

Az új területekkel együtt 50 hektárosra nõtt az ipari park területeA közmûvesítés során két kilométernyi utat építettek ki

Uniós támogatásból és a város saját erejébõl valósult meg a park infrastruktúra-fejlesztése
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Balesetmentes, szép téli napok

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Dr. Szecsei
Zsolt rendőr alezredes, osztályvezető, és Bótáné Kiss Gabriella rendőr
alezredes, kiemelt főelőadó, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Közlekedési Osztályának munkatársai. Beszélgetésünk aktualitását a
téli, megváltozott útviszonyok, a biztonságos, balesetmentes
közlekedés adta. (Interjú alanyaimmal a régi ismeretségre való
tekintettel az alábbi beszélgetésben is tegeződünk.)

Egy férfi:
Dr. Szecsei Zsolt

Egy nõ: Bótáné
Kiss Gabriella

– Nyakunkon a tél, a hideg, a hó...
– A közúti közlekedésben fokozott

baleseti kockázatot jelent az elõttünk
álló évszak. Az idõjárás változás követ-
keztében megváltoznak az út és a látá-
si viszonyok. Jelentõsen csökken a
menetstabilitás, nõ a fékút. Egyetlen
évszakban sincs olyan nagy jelentõsé-
ge a gépkocsik mûszaki állapotának,
mint télen.

– Milyen jó tanácsokkal látnád el a
gépjármûvezetõket?

– Három fontos dologra hívnám fel
a figyelmet. Legyen rendben a kocsi
mûszaki állapota, legyenek birtoká-
ban azoknak a vezetési képességek-
nek, amelyre a megváltozott viszo-
nyok között szükség van, és az átla-
gosnál fokozottabb óvatossággal köz-
lekedjenek. 

– Nézzük részletesebben a tenniva-
lókat...

– A gépkocsi mûszaki állapotához
az alábbiaknak kell rendben lennie:
gumiabroncsok, világítás, fékrend-
szer, ablaktörlõ gumik, akkumulátor,
fagyálló ablakmosó folyadék. Már 7
fok alatt ajánlott a téli gumi, havazás
esetére pedig a csomagtartóban aján-
lott hóláncot tartani. 

– A másik két tanács a közlekedési
morálra vonatkozik.

– A téli útviszonyok között minden
egyes hirtelen mozdulat baleseti koc-
kázatot jelent. Ha a vezetõ idõben ész-
leli a veszélyt, akkor elsõsorban a mo-
torféket kell használnia a lassításhoz,
és csak óvatosan a fékpedállal. Ebben
az évszakban a követési távolság ki-
emelt jelentõséggel bír. A ködös, csú-
szós utaknál hajlamosak a gépjármû-
vezetõk, hogy a másik jármû távolsá-
gát túl–, a sebességét pedig alábecsül-
jék. Fontos, hogy ezt éppen fordítva
tegyék. Gyakori baleseti ok a relatív
gyorshajtás is. A sebességet mindig az
út és látási viszonyokhoz képest kell
megválasztani, ami nem azonos a
megengedett sebességgel. A ködlám-
pával is az a helyzet, ami a hólánccal,
vagyis csak indokolt esetben használ-
juk, de akkor feltétlenül.

– Milyen tanácsokkal látnád el a té-
len hosszabb útra indulókat?

– Elõször is érdeklõdjenek, hogy
utazás közben milyen idõjárásra szá-
míthatnak. Ha valaki zord idõ ellené-
re is a közúti közlekedést választja, az
alábbiakat vigye magával: takaró, téli
ruha, láthatósági mellény – az utasok
számának megfelelõen – hólapát,
vontatókötél, fagymentesítõ, zárolajo-
zó, élelmiszerek, termoszban meleg
ital, és természetesen elegendõ üzem-
anyag. Azt gondolhatnánk, hogy ma a
mobil világában ezek a dolgok már
nem olyan fontosak, ennek ellenére
bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy
mindezekre szüksége lehet. 

– A felsoroltakat hány gépjármû-
ben találnánk meg egy szúrópró-
baszerû ellenõrzéskor?

– Erre mi is kíváncsiak voltunk,
ezért egy fokozott ellenõrzést rendel-
tünk el. A két hetes akció eredménye
sajnos nagyon elszomorító volt... 

– Mikor és mivel pihened ki magad
ebbõl a nem éppen nyugalmas
munkakörben?

– A családom körében, a feleségem-
mel és a két gyerekkel. A fõzés igazán
pihentet, de bevásárolni is szeretek.
Néha jöhet az internet, a könyv pedig
már csak az ágyban. A kedvenc szer-
zõm Müller Péter. Ritkán, de szeretek
baráti társaságban sörözgetni, és jó-
kat beszélgetni.

– A gyalogosok és kerékpárosok
számára milyen tanácsot adnál?

– Õsszel és télen a "látni és látszani"
a fõ irányelv. Ezt nem lehet eléggé
hangsúlyozni. Nagyon korán sötéte-
dik, és késõn világosodik. Ha nem lát-
juk a veszélyforrást, akkor nem is tu-
dunk reagálni. A gyalogos esõben, hó-
ban, ködben a jármûvet a valóságnál
távolabbinak látja, s ha lelépett a járdá-
ról, az autósnak már nem lesz ideje
megállni... A gyalogosnak tisztában
kell lennie azzal, hogy a jármûvek fék-
útja ebben az évszakban és útviszo-
nyok között meghosszabbodik. 

– A legjobban a gyerekeket és az
idõseket féltjük...

– Szemünk fényei a gyerekek, náluk
az általános szabályok különösen fon-
tosak. Figyelmeztessük õket, hogy
csak a járdán közlekedjenek, csak átke-
lõhelyen haladjanak át, ott is csak a
zöld lámpánál. Ha eleget tesznek ezek-
nek, akkor is körültekintõen kell köz-
lekedniük, miképp az idõseknek is.

– Tervezik az új KRESZ-ben a gya-
logosok feltétlen elsõbbségét...

– Valóban még csak tervezet. A gya-
logosok gyõzõdjenek meg a biztos át-
kelésrõl. Egy ilyen szabály életbelépé-
se után még hónapokig munkálkodik
a megszokás... 

– A téli szünetben többet lesznek az
utcán a gyerekek.

– Valóban, ilyenkor kicsit elenge-
dik magukat – ha kegyes lesz az idõjá-
rás, akkor lesz hó a téli szünetben –,
ezért fontos, hogy csak biztonságos
helyen szánkózzanak, korcsolyázza-
nak, csúszkáljanak. Fontos szabály:
"az úttest nem játszótér."

– Jönnek az ünnepek: karácsony,
szilveszter, neves névnapok…

– Az alkoholfogyasztás fontos té-
ma. Inni lehet, jókedvûnek lehet és
kell is lenni, az ünnepek azért vannak,
hogy lazítsunk. Inni és vezetni vi-
szont nem tilos! Mindig legyen a tár-
saságban olyan, aki nem iszik alko-
holt, de jó megoldás a taxi is. Nincs az
a finom ital, jókedv, ünnep, amiért ér-
demes saját és más testi épségét, éle-
tét kockára tenni. 

– Fanatikusan járod az óvodákat,
iskolákat, hogy a biztonságos köz-
lekedésre tanítasd a gyerekeket. A
"Gyerekekért szeretettel" díjat is
megkaptad ezért.

– Úgy érzem, nagy szerencsém
van, mert a hivatásom egy része – a
baleset-megelõzés – a hobbim is, s
mindehhez megértõ családi háttérrel
rendelkezem. Az általam felkészített
gyerekek a versenyek során más-más
élmény anyagot adnak vissza nekem. 

– Ez azt jelenti, hogy a családod el-
fogadja, hogy nem nyolc órás a
munkaidõd?

– Sokszor térek haza fáradtan, de a
párom sok mindent levesz a vállam-
ról, s a humor is sokat segít ezekben
az órákban. A két nagylányomra, a 16
éves Zsanettre és a 14 éves Barbarára
nagyon büszke vagyok, mert az em-
berek iránti empátiát sikerült átad-
nom nekik. Apukám is velünk lakik,
ami számomra nagyon megnyugtató.

– Örök optimista vagy, mindig mo-
solyogsz...

– Egy szólás jut eszembe: "Légy op-
timista! Ha citrommal kínál meg az
élet, kérj hozzá Martinit." Munkatár-
saim nevében valamennyi közleke-
dõnek balesetmentes, szép téli napo-
kat kívánok!A közlekedés biztonságáért dolgoznak
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Kinek ne jutna eszébe Kölcsey sora a
Himnuszból: "Bal sors akit régen tép"?
Az 1823-ban született költemény kerek
évfordulóin - hogy, hogy nem - a köz-
életben ismét elõbukkantak a tépés
motívumai.

"Mintha rettenetes csapással fejbe
ütötték volna a nemzetet, szédülten,
öntudatlanul bámészkodik bele a vi-
lágûrbe, ahol gyilkoló vassal, orozva
tépik, vagdalják létalapjának elsõ fölté-
telét: a törvényes rendet, éretlen, léha
fráterek, felekezeti gyûlölködésbõl
tomboló reakciós gyászalakok szag-
gatják, marcangolják az õsi ház vihar-
edzett falait, melyen belül egy tisztes,
sok veszedelmet kiállott lakó húzódik
meg: a magyar alkotmány. Vajon hoz-
záférnek-e a szentségtelen kezek? Va-
jon megtépik-e?" - kérdezte vezércikk-
ében a Tolnavármegye 1903. novem-
ber 15-én, no persze a gonosz ellen-
zékrõl. Úgy lehetett ez, mint Tompa
Mihály Az irodalomból címû epigram-
májában: "A kritika irt, nyes, tép, vág, -
és buján nõ, hajt a gaz, / Melyik szûli a
másikat, - kérdés - ez-e, vagy amaz?"

Mindenesetre Tisza István éppen
városunk fiát, Perczel Dezsõt szemel-
te ki a válság megoldójának. Ismét
képviselõházi elnökké választották, s
õ letörte az ellenzék obstrukcióját
(agyonbeszélését). Természetesen
nem ment minden gond nélkül, ezért
a renitensek eltávolítására úgyneve-
zett darabontokat fogadott.

Emiatt éppen öt év múlva gyûlt
meg a baja: a korabeli törvény szerint
szülõhelyén kellett felelnie. "Perczel

Dezsõ volt képviselõ-
házi elnök ellen a kép-
viselõház megbízásá-
ból a kincstári jog-
ügyi igazgatóság pört
indított, hogy az általa
annak idején alkalma-
zott képviselõházi
szolgák, az úgyneve-
zett darabontok illet-
ményére kiutalt 31
ezer koronát térítse
vissza. A szekszárdi ki-
rályi törvényszék
Hazslinszky Géza el-
nökletével a keresetet
elutasította, Perczelt
az összeg megfizetése
alól elsõfokú ítélettel
felmentette. A meg-
okolás utal reá, hogy
a házszabályok a szol-
gák számának szapo-
rítását az elnök ügy-
körébe utalják, és sürgõs, rendkívüli
esetekben az elnök elõirányzaton túl
is utalványozhat, amit azonban köte-
les a gazdasági bizottságnak bejelen-
teni. Tekintettel, hogy a gazdasági bi-
zottság megbízása november 18-
ával lejárt, s a ház késõbbi ülésein
azt újjá nem alakította, a bejelentés
elmulasztása sem szolgáltat okot a
marasztalásra" - legalábbis a Közér-

dek 1908. november
28-i híre szerint.

Ha úgy vesszük, nem
volt ez több egy kis tépá-
zásnál, persze nem
olyannál, mint amirõl a
Tolnavármegye és a
Közérdek írt 1913. no-
vember 27-én. "Meg-
idéztek a rendõrségre
egy töpörödött em-
bert... - Mi baj, öreg? -
kérdi a kapitány. - Becé-
duláztak, tekintetes
uram! - Hát oszt mér'? -
Azt az urak jobban tud-
ják. A kapitány elõveszi
az aktacsomót, és bele-
mártja a tintába a tollat. -
Mi a neve? - Baricsa
Istvány. - Harminchat-
ba' születtem. - Mi a fog-
lalkozása? - Lúdtépõ va-
gyok. Itt azonban már

kizökkent nyugalmából az öreg ma-
gyar, és mérgesen kérdi a rendõrtisz-
tet: - Mér' vallat engöm az úr? Nem
loptam én már negyven esztendeje. -
No, no, öreg - mondotta a kapitány -,
nem lopásért van kend itt, hanem
mert egy kicsit eltévesztette kend a
sort! - Már mint én? - Kend hát. Mert
lúd helyett a szomszédasszonyt tépte
mög." Lanius Excubitor

Tépettek és tépázottak
ÓDON DERÛ 229. Ódon időben

DECEMBER 1-JÉN

110 éve, 1898-ban a nõegylet több
mint száz szegény gyermeknek
adott téli ruhát. 100 éve, 1908-ban
László Géza gimnáziumi tanár Toldi
címû színmûve õsbemutatója volt.
95 éve, 1913-ban indult a Tolnai
Reformátusok Lapja.
DECEMBER 2-ÁN

135 éve, 1873-ban eleink ágyúlö-
vésekkel és misével köszöntötték
trónra lépése 25. évfordulóján Fe-
renc Józsefet.
DECEMBER 3-ÁN

70 éve, 1938-ban írta sajtónk: "Ért-
hetetlen, hogy lakosságunk a felvilá-
gosító légoltalmi elõadásokkal
szemben teljes közönnyel viselte-
tik."
DECEMBER 4-ÉN

130 éve, 1878-ban a helyi atléta-
klub megalakítását tavaszra halasz-
tották.
DECEMBER 5-ÉN

100 éve, 1908-ban az Apolló mozi
mutatta be a Szõlõtermesztés Szek-
szárdon címû mozgófilmet.
DECEMBER 6-ÁN

105 éve, 1903-ban a kereskedelmi
miniszter a több kiállításon sikerrel
szerepelt Bukovinszky József helyi
szita- és sodronykészítõnek értékes
gépeket ajándékozott.
DECEMBER 7-ÉN

105 éve, 1903-ban tartotta akadé-
miai székfoglalóját Wosinsky Mór.

Vannak a történelemnek olyan kor-
szakai, amikor az emberiségen el-
uralkodik a várakozás érzése. Vala-
minek történnie kell. Ez így már
nem mehet tovább. A reménytelen-
ség homályába bele kell világítania
a reménység fényének. Nem tele-
pedhet ránk végérvényesen a szür-
keség és a sötétség! Persze, senki
sem tudja pontosan, hol és mikor
következik be egy váratlan ese-
mény, amely megrázza és felrázza
a világot, de egyre többen érzik:
"valami lóg a levegõben". A jelek so-
kasodnak.
Amikor Keresztelõ János föllépett,
az öreg írástudók és farizeusok is
felkapták a fejüket. Õk pontosan
tudták: el kell jönnie annak, akire a
zsidó nép várakozott, akirõl a prófé-
ták jövendöltek. Az utcákon, tere-
ken, kapualjakban egymásnak sut-
togták az emberek a hírt: a pusztá-
ban fölbukkant egy különös férfi, aki
állati bõrökbõl készült, igénytelen
ruhát visel, aki dörgedelmes szavak-
kal bûnbánatot prédikál, s aki a

megtérõket víz alá meríti a Jordán
folyóban. Õ volna hát, "akinek el kell
jönnie"? Õ az, aki meghozza a re-
ménység nagy pillanatát? Kicsoda õ
voltaképpen? Miféle hatalommal ta-
nít? Miféle hatalommal keresztel? Ki
küldte õt? Kinek a nevében szólalt
meg? Miféle láng ég a tekintetében?
Miféle tûz izzik a szavaiban? Ki ez az
ember? Mit akar tõlünk? Mit hirdet
nekünk? Mi vár most ránk? Mi lesz
ezután? Mit kell tennünk?
Keresztelõ János alakja úgy bukkan
föl Jézusé elõtt, mint a keresztény
ember szerepének és magatartásá-
nak elõképe, példaképe. A mi dol-
gunk ugyanaz, mint az övé: útkészí-
tés, tanúságtétel! Világos tettek, vilá-
gos, tiszta beszéd. A Keresztelõ
egyszerûen, mégis egyértelmûen
fogalmaz. Nem beszél mellé. Azt
mondja: Térjetek meg! Azt mondja:
Ne veszítsétek el a reményt! Mert õ
pontosan átérezte: ez a küldetése.
Az õ feladata ébren tartani a re-
ményt. Az õ feladata fölmutatni az
igazságot. Fölragyogtatni a valódi

értékeket. Õ nem riadhat meg a kér-
désektõl és a kérdezõktõl. Neki nyíl-
tan, õszintén, egyenesen válaszol-
nia kell a föltett kérdésekre. Neki
nem szabad sumákolni, taktikázni.
Õ a próféták örököse: Isten üzene-
tének hírnöke.
Az egyszerû, hétköznapi emberben
talán föl sem merülhet a gondolat,
hogy Keresztelõ Szent Jánoshoz ha-
sonlítsa magát. És mégis: a mi hivatá-
sunk, a mi küldetésünk alig különbö-
zik az övétõl. Bárhová állítson ben-
nünket az élet, nekünk is sugallnunk,
hirdetnünk kell a világ felé: Térjetek
meg! Higgyetek az üdvösség Jó Hí-
rében! Keressétek az Isten Orszá-
gát! Figyeljetek az Õ szavaira! Indul-
jatok el Jézus Krisztus felé! Minden
szavunkkal, minden tettünkkel, min-
den mozdulatunkkal tanúsítanunk és
bizonyítanunk kell, hogy van remény.
Hogy vannak maradandó értékek.
Hogy érdemes élni. Hogy életünk ér-
telmét ezek az örök értékek adják.

Kirsch János diakónus

E V A N G É L I U M

Várakozás és remény

Perczel Dezsõ (Jankó Já-
nos karikatúrája)

Égi hang
a belvárosi

templomban
Rendkívüli Léleképítõ elõadásnak ad
otthont december 6-án, szombaton, 19
órakor a Béla király téri belvárosi kato-
likus templom. Lovász Irén: Égi hang
címû koncertjét élvezhetik az érdeklõ-
dõk. Közremûködik: Eperjes Károly és
Kovács P. József. A belépés díjtalan.

A Jó pásztor címmel Brenner János
vértanú pap életét feldolgozó színes
magyar zenés filmdrámát vetítik a
plébánia közösségi házában (Béla kir.
tér 9.) december 7-én, vasárnap, 16
órától, a fõszereplõ Iváncsits Tamás
jelenlétében. A film DVD-n megvásá-
rolható (2000 Ft). Sok szeretettel vá-
runk minden érdeklõdõt!



JEGYZET

Élõ hangszerek

112008. november 30. MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2008. december 9-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
November 16-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Zsongó gyepem ágya csendesebb halom” (Levél).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Szomolai Erzsébet, Patak u. 15. és Takács Józsefné,
Mészáros L. u. 5. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Szerencsések azok az emberek, akik – ha nem is
mûvelik hivatásszerûen – szeretik a zenét, szeretnek

olykor-olykor dudorászni, énekelgetni, vagy csak a
képzeletükben csendül fel idõnként valamilyen élmény
vagy történés hatására idõnként egy-egy felejthetetlen
gyönyörû dallam. Az emberek túlnyomó többségének
az élete (amióta világ a világ) mindig is nehéz volt, sõt
nem ritkán gyötrelmes, elviselhetetlenül kegyetlen és
irtózatos, de számtalan eset bizonyítja azt, hogy még a
legkilátástalanabb helyzeteken is úrrá lehet lenni, még a
legszörnyûbb kínszenvedéseket is túl lehet élni. Babits Mi-
hály írja egyik versében: „Minden embernek a lelkében
egy dal van”, és szerintem az erõs hit és az akaraterõ, a
mindenáron való élni akarás a titka annak, hogy eddig
még minden bajt, gondot, szörnyûséget, embertelenséget
túl tudott élni az emberiség.

Beethoven szerint az emberiség számára a zene a
legértékesebb, leghatalmasabb isteni adomány,

talán az egyetlen olyan dolog, ami idõvel talán igazán
emberré teheti az embereket. Az igazi zenébõl maga Is-
ten szól hozzánk. Többek között azért is szeretem olvas-
ni Babits Mihály verseit, mert az õ versei zenélnek, és az
õ versei (szerintem) mindenkihez szóló jó versek, ezért
nem árt, ha lehetõség szerint mindenkinek ott van a
könyvespolcán (hogyha könnyíteni akar a lelkén, akkor
ott legyen a közelében) az õ verseskötete is.

P ersze, bárki mondhatja, hogy én valamilyen okból
kifolyólag elfogult vagyok Babits Mihállyal kapc-

solatosan (ezek az emberek a vesémbe látnak!), de azt
se rejtsük véka alá, hogy – sajnos – még ma is nem
kevés magát igazi írói, költõi nagyságnak tartó ember
még a közszolgálati magyar televízió egy kulturális
mûsor „üres órájában” is lekicsinylõen, gúnyoros arc-
cal beszél róla. (Köhög a körszakállas bolha, pedig
nincs is tüdeje.) Ha már megemlítettem ezt a dolgot,
akkor azt is elmondom, hogy az én elfogultságom
magánügy, de a köhögõ bolha érvekkel alá nem tá-
masztott (számomra érthetetlen) ellenszenve már nem
magánügy egy rangosnak rangsorolt kultúrát terjesztõ
mûsorban. Én azt is elárulom, miért vagyok Babits Mi-
hállyal elfogult. Azért, mert szeretek zenét (jó zenét)
hallgatni, és ha valaki – ha lehetõsége van rá – 1-2 óra
hosszáig zenét hallgat, vagy muzsikál, annak szerin-
tem könnyebb feloldania magában a naponta benne
óhatatlanul felgyülemlõ feszültségeket. És ne feledjük
Babits Mihály szavait: „és akinek szép a lelkében az
ének,/ az hallja a mások énekét is szépnek”.

Bálint György Lajos



A bajnoki címek, figyelemre mél-
tó országos helyezések tekinte-
tében nem olyan sikeres a Szek-
szárdi Szabadidős Kerékpáros SE
idei éve, mint a 2007-es, de an-
nak tudtában, hogy kialakult egy
rendszeresen versenyző 15 tagú
csoport, nincs ok az aggodalom-
ra a Schneider-féle klubban.

Bálint György

Azt persze sajnálják, hogy a két-há-
rom évvel idõsebbeket is legyõzõ, a
tavaly egyedül 11 bajnoki címet be-
gyûjtõ serdülõkorú Prantner Anita a
maga kiemelkedõ tehetségéhez  az
idén már nem tette hozzá azt a melót,
ami nélkül stílszerûen szólva „nem
megy a bringa.” Legalábbis az igen
munkás országúti számokban. Azért
három országos elsõséget "összepá-
lyázott", de az értékesebb gyõzelmek-
kel nem csak a klubnak, önmagának
is adós maradt. Marad a kíváncsisko-
dás: mit is hoz a 2009-es esztendõ,
vagy a közeljövõ, az edzõi szerint
nemzetközi szintre predesztinált
hölggyel kapcsolatosan...

Mi a helyzet a tavaly vitézkedõ 10-
12 éves kissrácokkal? Köszönik szé-
pen, megvannak, s ami a leglényege-
sebb: továbbra is korosztályuk élvo-
nalában találjuk õket. Gyenes Dávid
az idén egy évvel idõsebbekkel ver-
senyzett, s bár nem lett egyéni baj-
nok, a dobogós helyek jelzés értékû-
ek. Schneider Gábor vezetõedzõ
amondó: jövõre egy-két számban újra
csúcsra érhet a fiúcska, semmi gond
a mentalitásával. Bajnoki medált
azért most is tehet a karácsonyfa alá,
hiszen párosban egy pécsi bringással
nyertek. A 2007-es hegyi bajnok, Fo-
dor Ákos tízévesen, több bajnoki

címmel, üstökösként robbant be. A
három évvel idõsebbek ellen is képes
volt nyerni, s bár az idén nem sikerült
nyernie a hullámvölgyek miatt, ettõl
még tehetség marad. Miképpen a lab-
darúgásban is annak számít. Nem
irigylem a srácot, illetve a szülõket:
hamarosan dönteni kell, hogy bringa
vagy foci. Bár, ha eltekintünk a hõn
óhajtott eredményességtõl, akkor a
két sportág az õ korában még megfér
egymás mellett.

– Eme kettõség jegyében is remek
eredményekre lehet képes már
2009-ben - mondja a toleráns tréner,
Schneider Gábor, aki újra gyõzelmet
remél a fiútól a kezdõk között.

Hogy kik lehetnek azok, akik ered-
ményeikkel jelezhetik, hogy erre a
sportágra termettek, s a szó igazi és
átvitt értelmében is lehet keresniva-
lójuk? Elhangzik Molnár Gábor és Ba-
logh Tamás neve, akiket az SZSZKE a

diákolimpiák után igazolni szeretne.
A klub elsõszámú embere egy másod-
éves ifista lehet, bizonyos Vajda Adri-
án, aki a Pécs Kupa erõs mezõnyt föl-
vonultató meghívásos verseny meg-
nyerésével igazolta, a vele kapcsola-
tos nagy ívû tervek nem a képzelet
szüleményei.
– Mi lett a tavaly, a klub égisze alatt
felnõtt elsõ generáció sorsa, akik a
feltételek hiányában eligazoltak?

– A P-Nívó, a Casino és a Szeged
csapatához kerültek. Örömmel tölt
el, hogy a legjobb klubba igazoló
Tóth Dánielnek jövõre is helye lesz a
csapatban.

– Mennyibõl áll meg az év, és hogy
jön össze?

– Mintegy négymillió forintból. En-
nek a felét tudjuk megkapni, a többit
a klub és a sportért, a gyerekekért ál-
dozatot hozó szülõk teszik hozzá.
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SZSZKE: újra gyõzhetnek

Gyenes Dávid (elöl), Nagyernyei Bence, Balogh Tamás és Molnár
Gábor a 2008-as idényzáró országúti versenyen

Csak-csak alakulgat a magyar kosárlabdázók játék-
vezetõi bizottságának élére „vihart” kiváltó módon
kinevezett szekszárdi Szabó György legitimációja.
Aki nem véletlenül került az MKOSZ elnökségének
látókörébe, amikor a vezérkar változásokat óhajtott
a JB-ben.

A jellegzetesen nagybajszú egykori sípmester is-
meri a „dörgést”. Szabó György nemzetközi minõ-
sítésû játékvezetõ volt, akit – bár bizonyos csapa-
tok kemény magjai a pokolra kívántak – a legjobb
csapatok vezetõi mindig megjelöltek, amikor az
volt a kérdés, kik mûködjenek közre a bajnoki,
vagy Magyar Kupa-döntõben. A csapatok, a ligák
fölsorakoztak az új JB-mellett, de kérdés, hogy azok
a meghatározó játékvezetõk, akik valamilyen oknál
fogva ódzkodnak Szabó György elnökösködésétõl,
beállnak-e a sorba. Aligha véletlen, hogy jól felfo-
gott érdekükben a sokáig regnáló Cziffra Mihály
maradásában bíztak.

Most azonban más szelek fújnak. Nem mehet
úgy a kiválasztás, a küldés, a képzés, az ellenõrzés, a

rangsor, s az ebbõl adódó pozicionálás, mint eddig.
Ha nem csak a hivatalos ellenõr által mért teljesít-
mény rangsorol, akkor persze könnyen megeshet,
hogy átrendezõdnek a bírói ranglistán a sorrendek.
Szabó mást akar, mint a hatalmat megtestesítõ elõd-
je, akivel finoman szólva nem ettek egymás tenyeré-
bõl. Állítom, õ egyáltalán nem hatalomnak fogja fel
a felkérést, hanem az igazságosabb, az átláthatóbb,
a tisztább elvének a gyakorlatba átültethetõsége-
ként. Ehhez meg van a felhalmozott tapasztalat, no
és hasonlóképpen gondolkodó, vezetõségi taggá vá-
ló partnerek is akadnak az új grémiumban.

A sportág érdekét sajátjuké fölé helyezni tudó
sípmesterek – felfüggesztve a jó ideje folytatott
sztrájkjukat – hajlanak a kompromisszumra. Arra,
hogy bizalmat szavazzanak az új JB-elnöknek, és
beálljanak a sorba. Persze jó lenne tudni, hogy a
kényszer, vagy a meggyõzõdés vezette-e õket, ami-

kor a támogató jobbjukat nyújtották, hiszen több-
jüket a nemzetközi eltiltás is fenyegette. Nyugod-
tan aludhatnak azok is, akik még mindig ágálnak a
szekszárdi illetõségû - civilben építõmérnök - kine-
vezése, vagy általában az új JB-vezetés személyi ösz-
szetétele miatt. Az új elnököt valójában az MKOSZ
vezetése mozdíthatná el a pozíciójából, de Szabó
György már most felajánlotta a megmérettetést.
Amennyiben fél év múlva nem kapja meg a bizal-
mat az általa irányítottak nagy többségétõl, úgy ön-
szántából visszalép. Addig azonban nyíltan, dörgö-
lõzés nélkül - ahogy játékvezetõi mûködése során
megszoktuk tõle -, esélyt adva a Szolnokon vagy ép-
pen Körmenden vendégeskedõ csapatoknak, nem
engedelmeskedve a maguktól elszálló edzõknek,
sportvezetõknek, elõvezetheti a talán reformnak is
nevezhetõ intézkedéseit. A változtatás képessége
meg van benne.

Ahogy õt ismerem, ha csak a „hatalom” van/lesz
fölötte/mellette, csak ezért nem fogja egy évnél to-
vább csinálni. B. Gy.

Szombaton indul,
március végéig

tart a jégkorszak
A Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft.
három jelentkezõ közül ismét a Pilisi
Zoltán vezette vállalkozást bízta meg a
jégpálya üzemeltetésével. A cég  a leg-
jobb ajánlatot tette, és többek között
vállalta, hogy nem emelkedik a napi-
jegy ára.

A belépõdíj napközben, a hét vala-
mennyi napján idén is 600 Ft, este 18
és 20 óra között 300 Ft-ért csúszkál-
hatnak a látogatók. Elõzetes idõpont
egyeztetés után hétfõtõl péntekig,
12.30 óráig várnak minden iskolás és
óvódás csoportot a megye egész terü-
letérõl, akik ingyen használhatják a
jégpályát. Továbbra is biztosított a
korcsolyabérlés lehetõsége, a szolgál-
tatásért 300 forintot kell fizetni órán-
ként. Lesz büfé, melegedõ helyiség,
és egy speciális konténerházban vi-
zesblokk is. A hétvégére elkészülõ
próbajégen szombaton és vasárnap
ingyen korcsolyázhatnak a téli sport
rajongói. A mûjégpálya december 1-
tõl március 31-ig várja a korcsolyázni
vágyókat.

A jégpályát övezõ palánkon bárki
hirdetheti vállalkozását, szolgáltatá-
sait. Ennek díja négyzetméterenként
négy hónapra nettó 30 ezer forint. A
kihelyezhetõ, egységes anyagú moli-
nó gyártási költsége 3500 Ft négyzet-
méterenként. További információ:
74/528-850, 205-ös mellék.

Jéghoki bajnokság
Városi jégkorong bajnokság meg-
szervezésén fáradoznak a sportág
szekszárdi megszállottjai. Posta
Bence és Posta Endre december
10-ig várja a 6-8 fõs baráti társasá-
gok jelentkezését a 30/997-1806-
os, vagy a 30/913-0033-as tele-
fonszámon.

Kulissza



132008. november 30. MOZAIK

VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Görgetegi nyúlpaprikás
HOZZÁVALÓK:
• 2,5 kilogrammos házi nyúl
• 3 fej vöröshagyma
• 2 paprika
• 1 paradicsom
• 10 dekagramm 

füstölt szalonna
• 2 deciliter tejföl
• só
• bors
• 1 babérlevél
• 1 teáskanál pirospaprika
• 1 evõkanál liszt

ELKÉSZÍTÉS:
1. A hagymát zsíron, vagy olajon
üvegesre pirítjuk, hozzáadjuk a
pirospaprikát, sózzuk, borsoz-
zuk, majd hozzátesszük a nyúl-
húst. Belevágjuk a paprikát és a
paradicsomot, vízzel felenged-
jük, és lassú tûzön készre párol-
juk. 

2. Hozzáadjuk a tejfölt, 1 kanál
liszttel elkeverve (sûrítjük), 
majd összeforraljuk. Házi készí-
tésû nokedlival tálaljuk.

A közelmúltban nyitotta meg szekszárdi
üzletét a Brille Optika Kft. A korábban
hosszú éveken át a megyeszékhelyen
– az OFOTÉRT-ben és a Déri
Optikában – dolgozó két látszerész,
Pohlné Gyõrfy Anita és Tóthné Jánosits
Erzsébet a 2005-ben Tolnán megnyi-
tott elsõ közös vállalkozás sikerén fel-
buzdulva döntöttek úgy: visszatérnek
Szekszárdra. Hosszú keresgélést kö-
vetõen végül a Széchenyi u. 38-ban, az
Augusz ház
alatti üzletben
találták meg a
megfelelõ he-
lyet, ahol kelle-
mes környe-
zetben fogad-
hatják a város
és a környék
lakóit.
A Brille Opti-
ka üzletében
dr. Kõvári
Márta sze-
mész fõorvos rendel minden ked-
den és szerdán délután 15 órától.
Vadonatúj mûszerekkel helyben vé-
geznek szürke- és zöldhályog szû-
rést, szemfenék-vizsgálatot. TB-
támogatással receptre el is készítik
a vizsgálat eredményének megfelelõ
szemüveget. Miként a keretekbõl,
úgy a kontaktlencsékbõl is igen szé-

les választékot kínál az üzlet, ahol
mindenki megtalálja az igényeinek
leginkább megfelelõ stílust, márkát.
A nyitás alkalmából a Brille Optika üz-
letében egyes szemüvegkeretek
féláron vásárolhatóak meg. A tulajdo-
nosok már a kezdõdõ síszezonra is
gondoltak: a havas tájakon is jó szol-
gálatot tevõ Polaroid napszemüvegek-
re ugyanis most egyet fizet, kettõt vihet
akciót hirdettek.

Érdemes te-
hát betérni a
Brille Optika
belvárosi üz-
letébe, ahol
legyen szó
akár szem-
vizsgálatról,
akár új szem-
üveg, vagy
kontaktlen-
cse vásárlás-
ról, kellemes
kör nyezet -

ben, tapasztalt szakemberek segíte-
nek a választásban, és még egész-
ségpénztári kártyánkkal is fizethetünk.
BRILLE OPTIKA KFT.
SZEKSZÁRD, SZÉCHENYI U. 38. 
(AZ AUGUSZ HÁZ ALATT)
TELEFON: 74/315-308.
NYITVA: HÉTFÕTÕL PÉNTEKIG 8.30-17,

SZOMBATON 8.30-12 ÓRÁIG.

Pohlné Gyõrfy 
Anita

Tóthné Jánosits 
Erzsébet

Brille Optika: a tökéletes látásért
Nagy kedvezmények az új szekszárdi üzletben

Rubinvörös szí-
nû vörösbor,
fûszerekre és
piros gyümöl-
csökre emlé-
keztetõ illattal.
Ha belekor-
tyolunk, fûsze-
ressége mel-
lett élénk gyü-
mölcsösség
jellemzi, ka-
rakteres, de
nem tolako-
dó savak kí-
séretében, a
nyúlpaprikás
harmonikus
kiegészítõje.
Fogyasztása
14-16 °C-
on ajánlott.

Borajánló: Szent Gaál
pincészet - Bikavér
válogatás 2006

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



Mûvelõdési Ház

DECEMBER 1-JÉN,
hétfõn, 16.30-kor az üvegteremben
Freund Antal szobrászmûvész Pyrrha
kövei c. kiállításának megnyitója.
Megnyitja: Dr. N. Horváth Béla, a Pécsi
Tudományegyetem rektorhelyettese 
A kiállítás december 20-ig látogatható
10-18 óráig.

DECEMBER 14-IG
a márványteremben Szekszárd kör-
nyéki Foltvarró Egyesület adventi kiál-
lítása. Megtekinthetõ munkanapokon
10-18, szombaton 10-14 óráig.

DECEMBER 2-ÁN,
kedden, 19 órakor Koncz Zsuzsa-kon-
cert Minden jegy elkelt!

DECEMBER 6-ÁN,
szombaton, 8-13 óráig Gyermekruha
és Játékbörze a Panoráma Mozi elõte-
rében
Eladható és cserélhetõ gyerekruha
(50-152 méretig, cipõ, csizma,
síruházat, biztonsági gyermekülés, ba-
bakocsi, etetõ- és hordszék, gyermek-
bútor, kerékpár, korcsolya, sportsze-
rek, játékok, könyvek, egyebek.
Nemcsak babáknak! Ovisoknak, kisis-
kolásoknak való méretekkel is várjuk
az árusítókat, vásárlókat.
Helyfoglalás (csak személyesen) 2008.
december 3-iga Mûvelõdési Házban
Egy árusítóhely bérleti díja: 1000 Ft.

DECEMBER 8-ÁN
14 órakor Gyermekbérlet I. elõadása:
Óz, a nagy varázsló – zenés mesejáték
2 részben a Pécsi Harmadik Színház
elõadása
A klasszikussá nemesedett darab címe
kicsit becsapós, hiszen fõszereplõje
nem Óz, a nagy varázsló, hanem Dor-
ka és útközben mellészegõdött barátai.
A kislányt egy napon házikójával és To-
to kutyájával együtt messzire, a Szivár-
ványon túlra, Óz csodákkal teli orszá-
gába repíti a forgószél. Bár e mesevilág

gyönyörû és lakói kedvesek, Dorkában
mégis egyre erõsebb a honvágy régi
otthona után. Jegy: 650 Ft

DECEMBER 10-ÉN
Óvodás és Kisiskolás bérlet I. elõadása
10.00 Micimackó, 14.00 Süsü
Manófalvi meglepi a Pécsi Grimaszk
Színház elõadása
Rendezõ: Jancsó Sarolta
Manó itt, Manó ott, de hol vannak az
ajándékok? A feledékeny Puttony Ma-
nónak csak a gyerekek segíthetnek.... A
manófalvi manók vidám, bolondos ké-
szülõdése a gyerekekkel..... az ajándéko-
zás idején. Jegy: 650 Ft

DECEMBER 12-ÉN ÉS 13-ÁN,
pénteken és szombaton, 19 órakor
Bartina advent a Bartina Néptánc Köz-
hasznú Egyesület és Garay János Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény Néptánc tagozata év-
záró nagymûsora
Mûsor: Nyemcsok Pál, Siklósi Kriszti-
án: Lucázás
Foltin Jolán: Tetszikezés
Huszárikné Böröcz Zsófia: Körbe, kör-
be karikába…
Szabó Lászlóné Márton Judit-Farkasné
Enyedi Gyöngyi: Hopp, sudri kalácsom…
Szabadi Mihály: Bim-bam
Nyemcsok Pál- Szabó Lászlóné Márton
Judit: Kecske-mese
Hájasné Nagy Anikó: Vasárnap, vasárnap
Teremi László-Spisák Krisztina: Szilágy-
sági táncok
Foltin Jolán: Bölcsõcske
Nyemcsok Pál: Buzai táncok
Nyemcsok Pál-Nyemcsokné Kárpáti
Katalin: Mezõméhesi táncok
Busai Norbert-Busai Zsuzsa: Magyar-
palatkai táncok
Vajdaszentiványi dallamok. Muzsikál a
Csurgó Zenekar

Taba Csaba-Fejér Erika: Sej a decsi
csöndesben…
Maródi Attila-Kiss Anita: Magyarbõdi
táncok
Belépõjegy: 1000 Ft, kapható a színhá-
zi jegypénztárban munkanapokon 14-
18 óráig.

Mûvészetek Háza 

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

Panoráma Mozi

NAGYTEREM 
december 4-10.
16.00 és 17.30 High School Musical 3:
Senior Year – szink. amerikai zenés film 
20.00 Tükrök (18) feliratos amerikai
horrorfilm
December 11-17.
17.30 Éjjel a parton – feliratos amerikai
romantikus film
20.00 Kaméleon – magyar film 
ART TEREM
December 4-10.
17.00 Control – fekete-fehér feliratos
angol amerikai életrajzi dráma 
19.00 Anna bekattanva – feliratos spa-
nyol romantikus film 
December 11-17.
17.00 Kaméleon – magyar film
19.00 Good (12) feliratos angol-német
film 
20.30 Árvaház – színes feliratos mexi-
kói horrorfilm
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Ünnepi koncert
a kórusok napján

A szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes tisztelettel és szeretet-
tel várja az érdeklõdõket a Magyar Kó-
rusok Napja alkalmából – Kodály Zol-
tán születésének 126. évfordulóján –
december 5-én, pénteken, 19.30 óra-
kor megrendezésre kerülõ ünnepi
hangversenyre a Garay János Gimná-
zium dísztermébe.

A házigazda Gárdonyi kórus mellett
a koncerten fellép a madocsai Refor-
mátus Ifjúsági Énekkar, a Szekszárdi
Liszt Ferenc Pedagóguskórus, a bajai
Ad Libitum Kamarakórus és a Duna-
újvárosi Fõiskola nõi kara.

Az összkarban felcsendülõ Kodály-
mûvet (Esti dal) Hollerung Gábor kar-
nagy vezényli. A mûsort Orbán
György ismerteti. A belépés díjtalan.

A tanárok adnak
hangversenyt

a Zeneiskolában
A Garay Általános Iskola és AMI Liszt
Ferenc Zeneiskolája szeretettel hív és
vár minden érdeklõdõt december 4-
én (csütörtök) 18 órára a Zeneiskola
megújult nagytermének tanári hang-
verseny keretében történõ bemutatá-
sára.

Köszöntõt mond: Matókné Misócz-
ki Mária igazgató.

A koncerten fellépnek: Ágostonné
Béres Kornélia (fuvola), Auth Zol-
tánné (hegedû), Deákné László Éva
(gitár), Hepp Andrea (fuvola), Kiss
Marianna (klarinét), Környei Miklós
(gitár), Lányi Péter (zongora), Lozsá-
nyi Tamás (zongora), Mészöly Zsófia
(fagott), Müller Beáta (ének), Tóth
Mónika (gitár).

Mûsorközlõ: Lakatos Orsolya. A be-
lépés díjtalan!

A Diákétkeztetési Kft. udvarias kiszol-
gálással és menüválasztási lehetõség-
gel várja a Tolna Megyei Önkormány-
zat Éttermébe (Szekszárd, Szent István
tér 11-13.) a leendõ és már meglévõ
vendégeit.

49. HETI ÉTLAP (12. 01-12.05)
Hétfõ
Lebbencsleves
A. menü: Diós kalács, mákos kalács
B. menü:Kelkáposzta-fõzelék vag-

dalttal
Kedd
Paradicsomleves
A. menü: Brassói aprópecsenye, sa-

vanyúság
B. menü: Francia sertésborda, sava-

nyúság
Szerda
Csirkeraguleves

A. menü: Sárgaborsófõzelék füstölt
tarjával

B. menü: Káposztás tészta
Csütörtök
Csontleves
A. menü: Rántott sertésszelet petre-

zselymes burgonyával, savanyúság
B. menü: Pirított sertésmáj párolt

rizzsel, savanyúság
Péntek
Zöldbableves
A. menü: Hentestokány kagyló-

tésztával
B. menü: Zúzapörkölt sós burgo-

nyával, savanyúság

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj I. u. 2.
Telefon: 74/314-580.
E-mail: diaketkeztetes@freemail.hu

Jövõ heti Gamesz-menüajánló
FILM KLUB *
2. Nagyítás – R.: M. Antonioni
4. Serpico – R.. Sidney Lumet
9. Svejk I. – R.: Karel Stekly
11. Svejk II. – R.: Karel Stekly
16. Szabadíts meg a gonosztól! – R.:
Sándor Pál
18. Tûz van, babám! – R.. Milos Forman
JAZZ KLUB *
3. Clifford Brown
10. Blue Note Trip
17. Rabih Abou-Khalil
ROCK – BLUES KLUB  *
13. Jimi Hendrix
19. Bruce Dickinson
KONCERTEK
5. Cadaveres, Black Soul Choir
20. Riff-Raff, Force Feedback
A *--gal jelölt programok ingyenesek.
A koncertek kezdése: 21 óra!

ZUG-programok Jön a Mikulás!
Sok szeretettel várjuk a leendõ kis-
óvodásokat és szüleiket a Gyermek-
lánc Óvoda tagintézményeibe, a
Mikulás ünnepségre.

Az óvónénik bábelõadása után
találkozhatnak a Mikulással, aki
ajándékkal kedveskedik a gyere-
keknek.

IDÕPONTOK:
Szõlõhegyi óvoda:
december 4., csütörtök, 11 óra
Perczel óvoda:
december 4., csütörtök, 11 óra
Kertvárosi óvoda:
december 3., szerda, 9.30 óra

***
Kérjük, hogy részvételi szándé-

kukat dec. 2-ig jelezzék az 512-251-
es telefonszámon!
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KÖZLEMÉNYEK

KÖZGYÛLÉS

Szekszárd Megyei Jogú Város köz-
gyûlése december 4-én (csütörtök)
9 órától a polgármesteri hivatal kon-
ferenciatermében tartja soros ülé-
sét. A napirend és a nyílt ülés elõter-
jesztései az interneten olvashatók
(www.szekszard.hu).

DECEMBER 4-ÉN TARTJÁK

A KÖZMEGHALLGATÁST

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlése a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. T. 13.§, továbbá a Szervezeti
és Mûködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) rendelet 42.§
alapján 2008. december 4-én, csü-
törtökön, 16 órától a polgármesteri
hivatal konferenciatermében köz-
meghallgatást tart. Téma: Integrált
városfejlesztési elképzelések bemu-
tatása. Minden érdeklõdõt szeretet-
tel várnak.

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁS.

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyug-
díjas Területi Alapszervezete hasz-
náltruha-adományozást tart a Dózsa
Gy. u. 1. szám alatt december 1-jén,
hétfõn, 9-10 óráig. Szeretettel vár-
ják tagjaikat és minden rászorulót.

SZALONCUKORVÁSÁR.

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata 2008.
december 2-án (kedden) Mikulásra -
karácsonyra kedvezményes áron
10 féle ízben szaloncukor-árusítást
tart 700 Ft/kg egységáron reggel 8
órától 11 óráig a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház mozi melletti irodában.

KÖSZÖNET AZ 1 SZÁZALÉKÉRT

A Szekszárd Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör köszönetet mond
azoknak, akik 2007. évi személyi jö-
vedelemadójuk 1%-ával támogatták
a társaskör munkáját. A befolyt ösz-
szeget, 492 283 Ft-ot a szervezet
létesítõ okiratában meghatározott
alaptevékenységekre fordítottuk.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

December 16. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

December 16. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz. iroda,

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap második hétfõjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap elsõ csütörtöke 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselõ

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ

VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselõ

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselõ

X. sz. választókerület   

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ keddjén 16-17 óráig

Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselõ

XII. sz. választókerület

December 9. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselõ

XIII. sz. választókerület

December 1. (hétfõ) 17-18 óráig

December 15. (hétfõ) 17-18 óráig

5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ

A hónap elsõ és harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

SCHOECK KÁROLY képviselõ

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 óráig

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselõ

A hónap második keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselõ

A hónap elsõ keddjén 16-18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ

December 19. (péntek) 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

Bejelentkezés: 30/2470-750-es telefonon

ILOSFAI GÁBOR képviselõ

A képviselõ úr decemberben nem tart

fogadóórát.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
DECEMBERI FOGADÓÓRÁJA
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