
SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
XVIII. évfolyam, 36. szám                                                     Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2008. október 19.

FÉLSZÁZ SÁTOR,
FÉLEZER RÉSZTVEVŐ
A LOBBI-NAPON

AZ IDŐ ELŐTT JÁRÓ KÖLTŐ
– BAKA-SZIMPÓZIUM 2. OLDAL6. OLDAL

Huszonöt év után is Ötös
Gálamûsor, versenyek és sportnap a szülinapos iskolában

Gálamûsorral ünnepeltek az Ötös iskolások

Huszonöt éves fennállásának al-
kalmából lebonyolított rendez-
vénysorozatát szerdán jubileumi
ünnepséggel és városi hatókörű
versenyekkel zárta az 5. számú
Általános Iskola.

Nyolcvanhárom óta folyik az oktatás
az 5. számú Általános Iskolában: ez al-
kalomból a hét elsõ felében festmény-
kiállítással, bábelõadással, mazsolaava-
tóval, szavaló-, szövegalkotó-, rajz-,
origami- és kommunikációs verseny-
nyel, valamint eme vetélkedõk ered-
ményhirdetésével ünnepelt az intéz-
mény. A csütörtök sportnap volt az
Ötösben, rövidebb órákkal és hosz-
szabb szünetekkel, míg pénteken bál
zárta a sort.

A fénypont a szerdai gálamûsor
volt, melyen Fetzer Györgyi igazgató
megköszönte az eddigi eredményes
mûködést az iskola korábbi vezetõi-
nek és a város képviseletében jelen lé-
võknek, utóbb pedig a versenyek díja-
zottjait jutalmazta. A színvonalas es-
ten az érdeklõdõk verset, mesét, dalt
hallgathattak, színjátszó körök és
táncegyüttesek elõadásait láthatták az
iskola és tagintézménye tanulóinak
közremûködésével.  Kosztolányi

Cikkünk a 7. oldalon.
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1956 emlékezete

Október 23-án, csütörtökön ünne-
peljük az 1956-os forradalom és sza-
badságharc évfordulóját. Az 52 év-
vel ezelõtti eseményekre, a harcok
és a késõbbi megtorlások áldozatai-
ra városi ünnep keretében is emlé-
keznek.

A Politikai Foglyok Szövetsége Tol-
na Megyei Szervezete zártkörû ren-
dezvényt tart a Polgármesteri Hiva-
tal dísztermében, a koszorúzással
egybekötött városi ünnep 16 órakor
kezdõdik a Szent István téri ‘56-os
emlékmûnél.

Horváth István polgármester ez-
úton kéri a szekszárdiakat, hogy az
ünnep alkalmából – aki teheti – he-
lyezze el lakóépülete homlokzatán a
nemzeti lobogót.

Az 1956-os eseményelrõl szóló írá-
sainkat, és a városi ünnep program-
ját a 4-5. oldalon találják.
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Félszáz sátor – félezer résztvevõ
Palánk a Tolna megyéért lobbizók „hivatalos” találkahelye lett

„Akkor majd Palánkon ezt is
megbeszéljük” – hangzott el két
megyei cégvezető nyárvégi tele-
fonbeszélgetésében. A Csapó Dá-
niel Mezőgazdasági Szakközépis-
kola és Szakképző Intézet által
öt évvel ezelőtt életre hívott
„Lobbi Találkozó” idei rendezvé-
nyén össze is futottak.

Bálint György

Terjed a híre a találkozónak, mert aki a
megyében, a kistérségben gazdasági-
lag, politikailag, vagy „intézményileg”
számít, az igyekszik itt lenni. Majdnem
félszáz sátorban (vagy elõtte) félezer
ember tüsténkedik. Fõzéssel egybekö-
tött nagy-nagy duma-partik hozománya
lehet egy jó ötlet, vagy egy új kapcsolat.

Lobbizik a házigazda, a találkozót
életre hívó szakiskola is. Egy ideig a
fennmaradásért. Remekül sikerült.
Olyannyira, hogy Dömötör Csaba
igazgató büszkén újságolja: az agrár-
szakképzés nagy regionális székhelyé-
vé vált az iskola. Régiós intézmények
felettébb fontossá váltak számukra.

– Most a felnõttképzésünk még si-
keresebbé tételéért lobbizunk. Sok

agrárvállalkozás jött el hozzánk. Infor-
mációkat szerzünk: mire is volna
igény a képzésben, így ha lehet, gyor-
san igazodunk ezekhez, mert a mai vi-
lágban ez a dogunk – mondja az igaz-
gató, akitõl megtudjuk: éppen két
nagy munkaerõpiaci alapú képzési
projekten dolgoznak, ami jó lesz az
agráriumak, de az önkormányzatok-
nak is. A vidékfejlesztési technikust a
21. század magyar falujára találták ki –
a képzés hamarosan indulhat.

Éppen miért, illetve kiért lobbiz-
nak megyénk országgyûlési képvise-
lõi? – vetõdik fel kérdés. Halmai Gá-
borné, Zsuzsa MSZP-s képviselõ több
dolgot is említ.

– Ami az infrastruktúrát illeti: az
M6-os mellett térségünk belsõ útjai-
nak felújításáért, a beindulni látszó
ipari park programunkban cégek to-
vábbi betelepítéséért lobbizom. A ci-
vil, az önkormányzati, de a mûvelõdé-
si szféra is óriási lehetõségekkel ke-
csegtet. Ebben mindenképpen segíte-
ni szeretnék. Nagyon örülnék, ha
Szekszárd és kistérsége ezekbõl a le-
hetõ legtöbbet be tudná söpörni.

– Remélem, az Agóra programban
– ami jóval több, mint a Babits Mi-

hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza belsõ tereinek megújítása – a
mozi átalakítása új funkciókat te-
remt, a tetõtér beépítése pedig az in-
formatika fejlesztését szolgálhatja. A
pályázatok jó kiinduló alapot jelente-
nek, minden további sikeresség vagy
sikertelenség a helyieken múlik.

Horváth István számára a lobbi
mindennapos tevékenység. Szekszárd
polgármestere ezzel kel és fekszik,
többek között ezért akart parlamenti
képviselõ is lenni. A sátrak több mint
felében cövekelt le több-kevesebb ide-
ig a városi elöljáró, aki e ciklus végére
a rendszerváltozás óta nem tapasztalt
növekedési pályára kívánja állítani a
várost.

– A palánki lobbi találkozó azért
fontos, mert az ember egy kicsit in-
tenzívebben kapja az információkat,
miközben a régi barátságokat meg
tudja erõsíteni, illetve kellõ nyitott-
sággal, õszinteséggel új kapcsolatokat
tud kialakítani. Meggyõzõdésem,
hogy a város és a megye akkor tud jól
lobbizni, ha a szereplõk valóban képe-
sek együttmûködni. Úgy tûnik szá-
momra, hogy mi e tekintetben jó
irányban mozdultunk el.

– S ez nem csak szlogen. Nézze
meg azt, hogy a közmûvállalataink
mennyire összehangoltan dolgoznak,
a kölcsönös elõnyök figyelembevéte-
lével kiterjesztették tevékenységüket
elsõsorban a kistérség településeire.
Korábban nem ez volt a jellemzõ, más
megyébõl érkezõk végezték például a
hulladékszállítást. Ez most az elmúlt
két évben megfordult. A szekszárdi
kistérség 20 polgármesterrel képvi-
seltette magát ezen a rendezvényen,
de mi a hétköznapokon is gyakran ta-
lálkozunk. Úgy gondolom, ez nagyon
fontos üzenet az itt lévõ vállalkozások
számára. Ebbõl az összefogásból tu-
dunk igazán építkezni a közelebbi és
távolabbi jövõben, ennek elsõdleges
hozadéka új munkahelyek létrehozá-
sa, az itt, ebben a térségben élõ új ge-
nerációk megtartása lehet. Meggyõ-
zõdésem, hogy az is lesz!

Palánk évrõl évre azokat a fontos
embereket hozza össze, akik egyszer-
re, egy idõben, egy helyen nem tud-
nak találkozni, vagy ha mégis, akkor
az a formálisig jut el. Itt órák vannak.
A nagy duma-partik a pörköltek és bo-
rospoharak mellett koraestébe hajló-
an tartanak...



„A gazdálkodásból származó jö-
vedelmet szeretnénk visszafor-
gatni a város lakosságának a ja-
vára, ezért vásároltuk vissza a
szolgáltató cégek korábban érté-
kesített üzletrészeit” – mondta
Horváth István keddi sajtótájé-
koztatóján.

I. I. - F. L.

Szekszárd polgármestere hozzátette, a
szolgáltatási terület bõvítésével növel-
ni kívánják a cégek eredményességét.
A testvérvárosi kapcsolatokat is a gaz-
daság területén szélesítették. Mint is-
meretes, a vajdasági Óbecsén is szolgál-
tat az Alisca Terra.

Artim Andrásné, a vízmû és a hulla-
dékgazdálkodási cég igazgatója el-
mondta, hogy a nyereségbõl komo-
lyabb összegeket tudnak fordítani fel-
újításra. Erre az elöregedett rendszer
miatt nagy szükség is van, hiszen
Szekszárd bizonyos részein még a
1920-as, '30-as években lefektetett ve-
zetékek „szolgálnak”. Az idén közel öt-
venmillió forintot költenek ilyen cél-
ra. Elkészült a Bartina utcai vízveze-
tékcsõ cseréje, és a héten megkezd-
ték a szennyvízvezeték felújítását. A
vízmû szakemberei vezetéket helyez-
tek át, szakaszoló tolózárakat építet-
tek be a fõnyomó csövekbe. Több ut-
cában felújították az aknákat. Ugyan-

csak felújítják a szennyvízátemelõ te-
lepeket, új kutakat fúrtak. A napok-
ban kezdik a törött szennyvízvezeték
javítását a Hunyadi utcában.

Jövõre kiemelt program a Beze-
rédj utca teljes közmûcseréje. A 70
éves szennyvízvezetéket 370 méte-
res, míg az ivóvízvezetéket 400 méte-
res szakaszon cserélik újra, mintegy
47 millió forint értékben. A felújítást
a városrehabilitáció Bezerédj tömb-
belsõt érintõ munkálataival össz-
hangban végzik. A felújítás idején vár-
hatóan félpályás útlezárás mellett dol-

goznak. A város 310 milliós pályáza-
tot nyújtott be csatornázásra, amely-
bõl mintegy 600 ingatlant tudnának
bekapcsolni a szennyvízhálózatba, s
ezzel az ellátottság 100 százalékos le-
hetne.

Ács Rezsõ alpolgármester, a Vízmû
Kft. felügyelõ bizottságának elnöke
hozzátette: a rendszer teljes felújítása
legalább két évtizedes munka, ám an-
nak elõrehaladtával egyre kevesebbet
kell majd költeni csõtörésekbõl eredõ
károk elhárítására, s így a munka fel-
gyorsulhat.
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Prevenciós nap
a Dienes iskolában
■Prevenciós nap keretében a meg-
elõzésrõl adtak ismereteket a Di-
enes Valéria Általános Iskola és
Grundschule kisdiákjainak és ok-
tatóinak a szekszárdi polgári védel-
mi kirendeltség munkatársai. Nem-
csak technikai bemutató zajlott, de
elõadásokat is tartottak többek kö-
zött a kimenekülés, a kitelepítés és
az elzárkózás megkövetelte tenni-
valókról. A nap során több mint
négyszáz kisgyermeket és mintegy
hatvan felnõttet készítettek fel, így
a megye egyik legnagyobb megelõ-
zéssel kapcsolatos eseménye volt.

Fehér Liliomot kapott
az Ízlelõ étterem

■ A Fehér Liliom nemzetközi étte-
remhigiéniai kampányt indított
2005-ben, az idei évtõl bármelyik
magyar étterem is pályázhatott.
Szekszárdon a Kék Madár Egyesület
által mûködtetett Ízlelõ Étterem
2008 õszétõl jogosult a „Fehér Lili-
om zászló” használatára, miután az
étterem megfelelt a higiéniai szak-
értõk nemzetközi csapata által ki-
dolgozott szigorú követelmény-
rendszernek. Az Ízlelõ Éttermet a
„kiemelkedõen higiénikusan mû-
ködõ étterem” kategóriába sorol-
ták. Jelenleg mindössze 19 étterem
rendelkezik Magyarországon ha-
sonló minõsítéssel.

Kovács Tibor
kiállítása Dunaújvárosban

■Rozsnyai Sándor festõmûvész nyi-
totta meg október 11-én Kovács Ti-
bor szekszárdi festõmûvész kiállítá-
sát a dunaújvárosi Bartók Kamara-
színház és Mûvészetek Háza kiállító-
termében. A tárlattal a színházláto-
gató közönség egyben vizuális él-
ménnyel is gazdagodott. A szekszár-
di mûvész elsõ újvárosi kiállításán
az utóbbi hónapokban készült alko-
tásait mutatta be. A tárlat novem-
ber elejéig tekinthetõ meg.

Növendékkoncert
a zeneiskolán

■A Liszt Ferenc Zeneiskola idei tan-
évének elsõ növendékhangverse-
nyére invitáljuk a zeneszeretõ kö-
zönséget. Az október 21-én, kedden,
17.30 órakor kezdõdõ koncerten
zongoristák, hegedûsök, gitárosok,
fúvósok és magánénekesek mutat-
koznak be. Mûsoron Carulli, Per-
golesi, Bach, Händel, Mozart, Farkas
Ferenc és mások mûvei lesznek
hallhatóak. A belépés ingyenes, min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak.

HÍRSÁV

Több pénz jut felújításra
Sikeres pályázat esetén teljes lehet Szekszárd szennyvízhálózata

Horváth István, Artim Andrásné és Ács Rezsõ a sajtótájékoztatón

Nem oszlatta fel önmagát a ki-
lenctagú megyei területi cigány
kisebbségi önkormányzat hétfői
rendkívüli ülésén, noha ezt ezzel
az indítvánnyal hívták össze.

V. H. M.

A megyei önkormányzat székházában
megtartott ülést a Magyarországi Cigá-
nyok Fórumának (MCF) feloszlatási
kezdeményezése elõzte meg, s az errõl
szóló dokumentumot öten írták alá.
Ezt megelõzõen hasonló javaslattal élt
a Független Roma Civil Egyesület
(FÜROCE) is.

Az önfeloszlatási javaslatot elõter-
jesztõk többek között arra hivatkoz-
tak, hogy a megyei szervezet nem vé-

gez eredményes munkát. Az elmúlt
két évben például önmagukra nézve
meghozott 98 határozatból mindösz-
sze hármat hajtottak végre. Kalányos
János, a megyei roma szervezet elnö-
ke közölte: valóban adósak még né-
hány határozat végrehajtásával, de
nem 95-tel. Egyébként számos olyan
határozatot is figyelmen kívül hagy-
tak a bírálók, amelyek olyan beiktatá-
si jellegûek, amelyek nyomban végre-
hajtottá válnak. Hozzátette azt is,
hogy gyakorlatilag egyedül végzi a te-
endõket. Volt, aki azon véleményét
hangsúlyozta, hogy a szervezetre egy-
általán nincs szükség. A szervezet
amúgy évi 4,5 millió forintból gazdál-
kodik, ezt pedig „elviszi” a mûködés.
(Feladatkörük az egész megyére kiter-

jed, s mint ismeretes, az utazási költ-
ség sem csekély.) 

Az MCF-es Sárközi Károly azt is ne-
hezményezte, hogy a Nemzeti és Etni-
kai Közalapítvány pályázatai közül csu-
pán egyre adták be pályamunkájukat,
azaz nem használták ki a lehetõsége-
ket. Ezért több roma fiatal nem jutha-
tott tanulmányainak támogatásához.

A szervezet nyolc jelenlevõ tagja
végül név szerint szavazott a feloszla-
tásról. Ennek eredménye négy-négy
lett, tehát a megyei roma szervezet to-
vább mûködik. Sárköziék megígér-
ték, hogy a továbbiakban is megteszik
szakmai javaslataikat, s amennyiben
ezeket megalapozottnak tartja a szer-
vezet, és érdemben foglalkozik vele,
hajlandóak az együttmûködésre.

Folytatja a munkát a megyei roma szervezet
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Az idén lezáruló beruházások:
– Év végére elkészül a Bartina utcai szennyvízvezeték javítása.
– Hunyadi utcában, a „Pártok Házánál” az úttest alatt átmenõ törött szenny-
vízvezeték kerül kijavításra. Ez a rehabilitáció sem jár forgalomkorlátozással.
– A város több pontján elhelyezkedõ szennyvízátemelõ telepek mûszaki álla-
potának folyamatos karbantartása során idén elkészült a Fagyöngy utcai és
az Alkony utcai átemelõ korszerûsítése. Jelenleg folyamatban van az Epres-
kert utcai szennyvízátemelõ teljes felújítása.

Lakossági vízdíjak a megyében
víz         szennyvíz

Szekszárd 250 278

Tolna 264 252

Tamási 264 245

Bonyhád 225 270

Paks 230 192

Dunaföldvár 220 298

Dombóvár 325 317
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Novemberben induló képzéseink:

• TB és bérügyi szakelõadó

• Ingatlanközvetítõ

• Mérlegképes könyvelõ kiegészítõ 

államháztartási szak

• Személyügyi ügyintézõ

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

PERFEKT Zrt. Tolna Megyei 
Képzési Központ
Szekszárd, Széchenyi u. 54-58.
szekszard@perfekt.hu

(74) 410-185, (30) 445-4492

Reménytelen, de nem értelmetlen harc
Töredékek az 1956-os forradalom és szabadságharcról

Egy nép nem létezhet folyamatos
elnyomás alatt, nem alázható
meg nemzeti érzéseiben, és nem
tartható rettegésben – ezt bizo-
nyította be az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc, mély se-
bet ejtve az egységes szovjet
rendszeren.

Kosztolányi Péter

A kis nemzet, mely október 23-a és no-
vember 4-e között szembeszállt a világ
legnagyobb hadseregét irányító hata-
lommal, reménytelen küzdelmet ví-
vott. Reménytelent, de nem értelmet-
lent.

A világháborút követõ földosztási
és népfõiskola-szervezési, a kisgazda-
párt elõretörésével fémjelzett idõszak
néhány év alatt válságba sodorta a pa-
rasztság szerkezetét. A Rákosi-korszak
az agymosás, a megideologizált igaz-
ságtalanság és a gyorstalpalón képzett
politikai elit periódusa. A cél a sztálini
modell bevezetése volt. Ötvenhat ta-
vaszán változások kezdõdtek, melyek
– részben a nyári lengyelországi meg-
mozdulások hatására – elvezettek az
ellenzék egyre határozottabb formát
öltéséhez: a Petõfi-kör, az Irodalmi Új-
ság, illetve Nagy Imre körül összpon-
tosultak a változás erõi.

Az október 23-ai, lengyelek melletti
szimpátiatüntetés békésen vonuló tö-
mege több tízezresre duzzadt, egyre
radikálisabb jelszavakat hangoztatva.
A lyukas zászlóval a Magyar Rádió elé
érkezett, követeléseik beolvasását ké-
rõ fiatalokra tüzet nyitott az ÁVH, az

átállt páncélosok segítségével azon-
ban reggelre elfoglalták az épületet, és
megkezdhette mûködését a Szabad
Kossuth Rádió. Bár rendõrök és kato-
nák is a tüntetõk mellé álltak, Moszk-
va még nem döntött, hogy milyen
módon kezelje a válságot.

Vidéki városokban is sorra kezdõd-
tek a tüntetések, melyeket számos he-
lyen sortûzzel igyekeztek elfojtani –
végül ennek lett áldozata a kialakult
lincshangulatban megölt 23 ÁVH-s is.
A megalakult Nagy Imre-kormány be-
jelentette: feloszlatják az Államvédelmi
Hatóságot, felállítják a Nemzetõrséget,

és megkezdõdik a szovjet egységek ki-
vonulása. Az erõszakszervezet tehetet-
lenségének következtében megnyitot-
ták a börtönök kapuit is, a foglyokat
válogatás nélkül szabadítva ki.

Október utolsó napján Kádár János
vezetésével megalakult az MSZMP, az
egypártrendszert megszüntették.
Hruscsov utasítására megkezdõdött a
forradalom fegyveres leverése. No-
vember 3-án a KGB letartóztatta a ma-
gyar tárgyalóküldöttséget, másnap
pedig megindult a Budapest elleni ál-
talános támadás. Jelentõs ellenállás
csak a fõvárosban alakulhatott ki. A

szovjetek közül 670-en vesztették éle-
tüket, a sebesültek száma 1500 volt. A
forradalmárok közül 2200-an haltak
hõsi halált, és 20 ezren megsebesül-
tek. Mintegy ötezer fõt tartóztattak le,
860 embert deportáltak.

Szekszárdon a forradalom spontán
ünneplésben, szimpátiatüntetésben,
a börtönhöz vonulásban és emlékmû-
ledöntésben nyilvánult meg – jelentõ-
sebb események nem történtek. A
szabadságharc elbukása után azon-
ban városunkban is megkezdõdött a
megtorlás, és az azt követõ konszoli-
dáció idõszaka.
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Szekszárd Megyei Jogú Város önkor-
mányzata, a POFOSZ megyei szerve-
zete és a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
és Mûvészetek Háza tisztelettel meg-
hívja Önt, hozzátartozóit és ismerõse-
it 2008. október 23-án (csütörtökön)

az 1956-os forradalom
52. évfordulója alkalmából

megrendezett
Városi Emlékünnep

programjaira.

„Köszönet a szabadság hõseinek!”

Ünnepi program:

11.00 A Politikai Foglyok Szövet-
sége Tolna Megyei Szervezetének zárt-

körû rendezvénye a Polgármesteri Hi-
vatal dísztermében

A POFOSZ Országos Elnöksége ál-
tal adományozott kitüntetések átadása

Az 1956-os emléktábla koszorúzása
a Polgármesteri Hivatal aulájában.

Mûsorközlõ: Orbán György
14.30 A Szekszárdi Kamarazene-
kar ünnepi hangversenye a Belvárosi
Római Katolikus Templomban

Mûsor: Vivaldi, Telemann, Spohr
mûvei. Mûvészeti vezetõ: Földesi Lajos
15.30 Térzene a Szent István téren
az Alisca Brass Band elõadásában

Karnagy: Kovács Zsolt
16.00 Ünnepi mûsor és koszorú-
zás az 1956-os emlékmûnél

– Díszõrség bevonulása a történel-
mi zászlókkal

– Himnusz
– Köszöntõt mond: Horváth István,

Szekszárd Megyei Jogú Város polgár-
mestere

– Vers Bárdos Sándor elõadásában
– Ünnepi beszédet mond: Dr. Pálos

Miklós, a megyei közgyûlés alelnöke
– Spanicsek Attila tárogatómûvész

szólója
– Irodalmi mûsor a Garay János

Gimnázium tanulóinak elõadásában
(mûvészeti vezetõ: Báló Mariann)

– Egyházak ünnepi áldása
– Koszorúzás, gyertyagyújtás
– Szózat
Mûsorközlõ: Csötönyi László
Közremûködik: Magyar Nemzetõr-

ség Tolna Megyei Szervezete és a 608.
sz. Schola Caritatis Cserkészcsapat

Az ünnepi megemlékezés esõhely-
színe a Mûvészetek Háza

1956 emlékezete – városi ünnep
Hangverseny a belvárosi templomban, koszorúzás a Szent István téren

A drezdai pokoltól a rádió ostromáig
Kiss László egykori garaystát kétszer is megérintette a nagybetûs történelem

Szeri Árpád

Több mint hét évtizede annak, hogy
Kiss László átlépte a szekszárdi Garay
János Gimnázium küszöbét. A megye-
székhelyen született, bár kisgyermek-
ként Õcsényben lakott, onnan járt be
vonattal a városba. A gimnázium utol-
só évében, a tanulás, az érettségire ké-
szülés dandárjában nagymamájához
költözött Szekszárdra, a Wosinsky ut-
cába.

– Az én idõmben Faludi Ferenc volt
az igazgató. Kiváló emberként él az
emlékezetemben, de egyet máig nem
felejtek el neki: a hetedik osztályba
jártam, amikor kitiltotta a gimnázium-
ból a tánciskolát. Ez hetven év eltelté-
vel is fájó pont – emlékezett kellõ ön-
iróniával a most 85 esztendõs, jó
egészségnek és tökéletes szellemi fris-
sességnek örvendõ Kiss László. –
Ugyancsak élesen fel tudom idézni vi-
téz Berend Iván matematikatanár,
Surányi Károly latin-német nyelvta-
nár, valamint Gockler György jellegze-
tes alakját. Utóbbi egy évig tanított
németet, az õ alapos pedagógiai mun-
kájának köszönhetem, hogy felsõfokú
nyelvvizsgát tehettem. Késõbb ez na-
gyon jól jött...

Az 1941-ben érettségizett garaysta
a vegyészmérnöki pálya iránt érzett
affinitást – hogy ezzel a kémiából köl-
csönzött kifejezéssel éljünk –, ám
helyhiány miatt elutasították. Ezek
után a budapesti mûszaki egyetem
gépészmérnöki karára iratkozott be, s
élte a hallgatók egyre nehezebbé váló
életét. Ne feledjük, ekkor már javában
tombolt a második világháború, sõt a
front elérte Magyarországot is. Negy-
vennégy végén az egész akkori évfo-

lyamot behívták katonának, az egye-
temet pedig kitelepítették Németor-
szágba, Drezdába. A hallgatókat azzal
hitegették, hogy majd a Harmadik Bi-
rodalomban folytathatják, illetve fe-
jezhetik be tanulmányaikat.

Megsemmisítõ bombazápor

– Professzoraink – érthetõ módon
– annyira csekély létszámban követ-
tek bennünket, hogy az amúgy is rit-
ka elõadások mind jobban elmara-
doztak. Egy idõ után már hiába vár-
tuk õket, nem jöttek. Jöttek viszont
az angolszász bombázók... 1945. feb-
ruár 13-a ugyanúgy kezdõdött, mint
bármelyik másik nap. Ekkoriban mi,
egyetemisták egy elõvárosi katonai
táborban múlattuk az idõt, viszony-
lag távol a központtól. Ez volt életem
legnagyobb szerencséje. Este tíz óra-
kor hirtelen hullani kezdtek a bom-

bák. Azonnal az óvóhelyre menekül-
tünk, egy betonhengerbe, ami jó egy
méterre lehetett a föld alatt. Ha oda-
vágott volna egy bomba, most nem
beszélgetnénk... Amikor a felszínre
jöttünk, már egész Drezda lángok-
ban állt. Kíváncsi fiatalemberekként
három társammal együtt beljebb
mentünk a városba. A pusztulás lát-
ványa megrémített bennünket, ezért
vissza is fordultunk. Jól tettük, mert
jött a következõ támadás. Másnap
hajnali egykor pedig a harmadik. Va-
lami rejtélyes okból mi az összesbõl
kimaradtunk. A város viszont meg-
semmisült. Engem távolról egy bi-
zarr vakondtúrásra emlékeztetett. Tí-
zezrek haltak meg a bombazápor-
ban, rengetegen sültek meg eleve-
nen a biztonságosnak hitt óvóhelyek
mélyén.

Kiss László egy bajorországi faluban
vészelte át a háború végét. Negyvenöt
októberében tért vissza Budapestre,
majd több mint egy év kihagyás után,
1947-ben fejezte az egyetemet.

Lövések a rádiónál

A Magyar Rádió ajánlott munkát
1949-ben a tehetséges mérnöknek.
Így lett munkatársa az akkori idõszak
hazai csúcstechnikáját felvonultató
intézménynek, ahonnan csak a nyug-
díjazásakor, 1983-ban távozott. Ez azt
jelenti, hogy 1956-ot is a rádiónál élte
meg, mint az akusztikai csoport tagja.

– Október 23-án délután néhány
mûszaki kollégámmal együtt éppen
bent voltam a Bródy Sándor utcai
épületben. Az elsõ látogatóink úgy 16
óra felé érkeztek mikrofont követelve
– ám ekkor még hiába. A rádiót védõ
ÁVÓ-sok néhány könnygáz gránátot

dobtak ki, azokból egyet-kettõt az élel-
mesebb tüntetõk visszahajítottak az
épületbe. A fojtó levegõ elõl jobbnak
láttuk távozni, fõleg azután, hogy este
nyolckor elhangzott Gerõ Ernõ beszé-
de. Azonnal tudtuk, hogy semmilyen
kedvezõ hatást nem fog elérni. Így is
történt, este kilenc óra körül kezdõ-
dött el a lövöldözés. Ekkor már el-
hagytam az épületet, és némi nézelõ-
dés után hazamentem. Meg kell
mondjam, kezdetben nem sokat ér-
tettem a történésekbõl, csak késõbb
tudatosult bennem, hogy Magyaror-
szágon forradalom és szabadságharc
van, amitõl én is sokat reméltem. Né-
hány napot Békásmegyeren töltöt-
tem édesanyámnál és húgomnál, azu-
tán visszamentem a rádióba. Ott javá-
ban zajlottak a különbözõ gyûlések,
kulturált módon, köszönhetõen a jo-
gász dr. Haraszthy Elemér bizottsági
elnök hozzáértésének. Szerepvállalá-
sa miatt õt késõbb eltávolították az in-
tézménybõl. A rend mindenestre las-
sanként helyreállt, de november 4-én
nagy csörömpöléssel bejöttek az oro-
szok, és szétlõtték a várost. Ismét me-
hettem haza, ezúttal közel két hét
kényszerszünetre.

Kiss Lászlót nem vonták felelõsség-
re, nem is lett volna miért, hiszen csak
a munkáját végezte. Huszonhét évvel
késõbb, a Magyar Rádió akusztikai
osztályának vezetõjeként vonult
nyugdíjba, de még ma is dolgozik. Is-
mert televíziók stúdióit tervezte meg
akusztikai szempontból, késõbb fõleg
zajcsökkentési munkákat vállalt. Ta-
valy óta már a múlté aranydiplomás
gépészmérnöki címe, de csak azért,
mert idõközben megkapta a gyé-
mántdiplomát.

Negyedszázada nyugdíjasként

Koszorúzási felhívás:

Szekszárd önkormányzata idén 

is méltóképpen kíván megemlékez-

ni 1956 eseményeirõl. Az ünnepi

mûsor és a koszorúzás október 23-

án, 16.00 órakor kezdõdik a Szent

István téri 1956-os emlékmûnél.

Kérjük, hogy a koszorúzási szán-

dékot október 22-én 12.00 órá-

ig jelezzék a Babits Mihály Mûve-

lõdési Ház és Mûvészetek Háza

információ-szolgálatánál. (tel.:

529-610).
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Baka, az idõ elõtt járó költõ
Szekszárd szülötte hatvanéves lenne, szimpóziummal emlékeztek munkásságára

Október 10-én, pénteken emlék-
nappal adózott Baka István élete
és munkássága előtt a megyei
könyvtár és a költő egykori alma
matere, a Garay gimnázium. 
A rendezvények során szimpóziu-
mon, fényképvetítéssel egybekö-
tött verses előadáson és vers-
mondó versenyen idézhette fel
Bakát a nagy számban megjelent
közönség.

Kosztolányi Péter

A Baka István irodalmi hatása életmû-
ve tükrében címmel megrendezett
szimpóziumon – a Garay János Gim-
názium dísztermében – Szörényi Lász-
ló, az MTA Irodalomtudományi Intéze-
tének igazgatója, Szõke Katalin kandi-
dátus, a Szegedi Tudományegyetem
Szláv Intézetének docense, M. Nagy
Miklós, az Európa Könyvkiadó fõszer-
kesztõje, Ágoston Zoltán, a Jelenkor
folyóirat fõszerkesztõje, Nagy Gábor
költõ, író, kritikus és Nagy Márta iro-
dalomtörténész méltatta a költõ mun-
kásságát Gacsályi József költõ, könyv-
táros elnöklete mellett.

A közönséget és a Baka család tagja-
it Csillagné Szántó Polixéna, a közgyû-
lés Mûvelõdési és Oktatási Bizottságá-
nak elnöke, Huszárik Imre, a gimnázi-
um igazgatóhelyettese, az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár részérõl pedig
Liebhauser János igazgató és Németh
Judit, az emléknap fõ szervezõje kö-
szöntötte. Kis Pál István saját versét
felolvasva tette fel a Bakának címzett
kérdést: „Mi itt vagyunk, de hol vagy
te?”. Az alaphangulatot a Garay vers-
mondó körének A tükör széttört cí-
mû, szépen szerkesztett elõadása adta
meg, melyet Báló Marianna rendezett,
és Elblinger Ferenc (mindketten az is-
kola tanárai) fotói illusztráltak.

A méltatások során Nagy Márta Ba-
ka istenszemléletérõl és világtereirõl
szólt, végül ugyanazt állapítva meg,
amit egy korábbi tanulmányában is le-

szögez: „Emberi életre alkalmatlan te-
rek ezek, amik az isteni teremtés
csõdjét jelenítik meg.” A versfordítá-
sokat vette górcsõ alá M. Nagy Miklós,
aki a fordítón keresztül íródó írást vé-
ve alapul kijelentette, hogy fordítani

gyakorlatilag muszáj, sõt: minden
kommunikáció fordítás. Szintén a for-
dítói életrajz felõl közelített Bakához
Szõke Katalin, aláhúzva azt, amit má-
sutt is megállapít: költészetének lé-
nyeges jellemvonása „az idegen vilá-

gokra való érzelmi nyitottság és ref-
lektálásuk a saját versvilágban”.

A szekszárdi közönség elõtt kevés-
sé ismert dimenzióra, Baka és Pécs
kapcsolatára irányította a figyelmet
Ágoston Zoltán, aki kiemelte: a költõ
mindig vidékiként tudott érvényesül-
ni. Nagy Gábor az életmû korszerût-
lenségét firtatva arra a megállapításra
jutott, hogy ennek az aszinkronnak az
oka abban keresendõ, hogy Baka, bár
mintha mögötte kullogna, valójában
elõtte jár az idõnek. A szimpóziumot
lezáró elõadásában Szörényi László a
prózai alkotásokról beszélt humoros
és közérthetõ hangvétellel, nem mel-
lõzve ugyanakkor a lényegre törõ kö-
vetkeztetéseket.

Maga Baka István Hurok-szonettjé-
ben ezt írja: „Voltam s leszek, de nem
tudom mi módon”. A mostani, kitûnõ-
en lebonyolított emléknap és a hozzá
hasonló rendezvények, természete-
sen egyéni érdeklõdéssel kísérve
megalapozzák a költõ életútjának
megismerését – csakis ekként jutha-
tunk el a jövõbeli Baka-képig.

Délután bonyolították le az „Én itt va-
gyok – Üzenet Új-Huligániából” címû
Kárpát-medencei Baka István vers-,
énekelt vers és prózamondó verseny
dunántúli elõdöntõjét. A vetélkedést
megelõzõen Elekes Eduárdné, az Ily-
lyés Gyula Megyei Könyvtár nyugal-
mazott igazgatója köszöntötte a
résztvevõket.
A verseny változó színvonalon zajlott,
csekély számú versmondóval, visz-
szafogott érdeklõdés mellett. Az elõ-
adott versek mindezek ellenére sem
voltak (Bakával szólva) „kiürült egek
tükrei csak”. A költõ nehezen értel-
mezhetõ és szavalható költeményei
közül nem egy gondolatvilágában és
szellemi terében is életre kelt a vetél-

kedõ diákok
szavalataiban.
A zsûri (mely-
nek tagjai Frank
Ildikó, a Német
Színház igazga-
tója, Kis Pál Ist-
ván költõ, tanár,
Orbán György
tanár, elõadó-
mûvész és Németh Judit könyvtáros,
versmondó voltak, elnöke pedig Me-
rõ Béla színházi rendezõ) a produkci-
ók elhangzását követõen felhívta a fi-
gyelmet a hangok helyes kiejtésének
fontosságára, és személyre szabott
tanácsokkal látta el a versenyzõket.
Merõ Béla alapvetõ kérdésnek nevez-

te, hogy az elõ-
adó tisztázza ma-
gában az íráshoz
való viszonyát:
azt, hogy ki õ és
mit akar.
A verseny elsõ
helyezettje Fábi-
án Péter, a má-
sodik Pulcz Vivi-

en (mindketten Garay János Gimná-
zium; felkészítõ: Báló Marianna), míg
a harmadik Fritz Gergely (I. Béla Gim-
názium; Kovács Anita) lett. A szegedi
döntõbe jutott még Hosnyánszki
Bence és Szénási Anita, a felnõtt ka-
tegóriában pedig Haraszti Ágnes, a
Kaposvári Egyetem hallgatója.

Haraszti ÁgnesFábián Péter

Egek tükrei – Kárpát-medencei vers- és prózamondó verseny

Baka István munkásságának méltatói a szimpóziumon

Immár negyedik alkalommal in-
dult őszi turnéra a Magyarországi
Német Színház társulata.

Október 6-10. között Hódmezõvá-
sárhely, Békéscsaba, Mezõberény,
Nagykálló, Kecskemét és Baja, ezen a
héten pedig Budapest, Dunakeszi, Szé-
kesfehérvár, Mór, Pápa és Pécs egy-egy
német nemzetségi, vagy kéttannyelvû
középiskolájában láthatták a Márai ha-
gyatéka címû egytanórás színielõadást
a 9-12. osztályosok.

A kávéházi keretbe foglalt elõadást
Márai Sándor (1900-1989) prózai szö-

vegeibõl és verseibõl Szalay Sándor
színmûvész, a Németországban is elis-
mert író nagy rajongója állította ösz-
sze, és rendezte. Márai minden írói
korszakából és életszakaszából el-
hangzott egy-egy mû Pitz Melinda, il-
letve Szalay Sándor elõadásában, az
összekötõ szövegek pedig Márai élet-
útján vezették végig a diákokat. Bár a
Kassán született író számos mûvét le-
fordították németre, sõt Németorszá-
gi tartózkodása idején õ maga is írt
német nyelven, versei a mai napig
csak az anyanyelvén olvashatók. Így

mindenképpen kétnyelvûvé vált az
elõadás, ami segített a középiskolások
figyelmének fenntartásában is.

A diákok minden elõadást nagy ér-
deklõdéssel fogadtak, tanáraik is lelke-
sek voltak, mivel Márai, népszerûsége
ellenére, nem szerepel a tananyag-
ban. Ez volt az egyik oka annak, hogy
az õ bemutatását választotta a színház
az idei õszi turné témájául, másrészt
indokolttá tette ezt az is, hogy 2009-
ben lesz Márai halálának 20. évfordu-
lója – tájékoztatott Frank Ildikó, a
DBU igazgatója. Az õszi turnék célja,

hogy egy tanórába, azaz 40-45 percbe
sûrítve bemutassanak egy-egy éppen
aktuális, vagy más szempontból jelen-
tõs alkotót azoknak a diákoknak, akik
ritkán, vagy egyáltalán nem jutnak el
színházukba. Az elõadás aztán a meg-
hívásra bárhol, bármikor játszható
turnéelõadások listájára kerül. 2005
õszén Schiller-jelenetekbõl készült vá-
logatást vitt turnéra a Magyarországi
Német Színház, a következõ évben
egy Brecht-összeállítást, majd Hans
Sachs: Borjútojás címû darabját.

K. E.

Õszi turnén a DBU: Márai-elõadás egy tanórában
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Új igazgató, új szemlélet az Ötösben
Fetzer Györgyi: „Mindig a gyermeknek kell elsõ helyen lennie”

Augusztus elsejével vezetőváltás
történt az Ötös iskolában. Ebből
az apropóból, valamint az intéz-
mény fennállásának huszonöt
éves évfordulója kapcsán kértük
a fiatal igazgatónőt, Fetzer
Györgyit, meséljen kicsit leendő
terveiről.

Gyimóthy Levente

Az igazgatónõ elmondta, 2000-ben ke-
rült Zombáról az intézmény közössé-
gébe a korábbi vezetõ, Szabóné Kiss
Erzsébet hívására. Akkoriban lehetõ-
sége nyílt az iskolának arra, hogy fej-
lesztõ pedagógust alkalmazzon, hi-
szen a közösség ismert volt a kis létszá-
mú osztályok elindításáról, a tanulási
zavarral küzdõ gyerekek felkarolásá-
ról. Végzett fejlesztõ pedagógus lévén
természetesen nagy örömére szolgált
a munka. De nem csupán ezért... 

Olyan indulást kapott ugyanis az
életben, melybe a hit, alázat, tole-
rancia elfogadása kapcsán – szülei
által – „belenevelõdött”. Õ maga so-
sem vágyott vezetõi babérokra, s
közel 22 éves szakmai múltja is fo-
lyamatosan a problémás gyerekek
felkarolásáról szólt. Azért tanult,

hogy megtalálja a kulcsot a gyere-
kekhez.

Igazgatóvá válásának útja idén in-
dult, mikor is Nagybaracskán egy
gyógypedagógiai szakértõi munkale-
hetõségre nemet mondott, február
környékén pedig az Ötösbõl néhány
kolléga megkereste, hogy pályázzon.
Idõközben elõadásokat tartott tan-
testületeknek, szülõknek, és igen

sok helyen járt megyeszerte. Ideg-
rendszeri mozgásterapeutaként es-
ténként gyerekekkel foglalkozott,
melynek eredményeként már a Szek-
szárdtól távol lakókat is elhozták
hozzá szüleik. Miután kollégái támo-
gatásukról biztosították, elgondolko-
zott, milyen iskola lehetne a 25 éves
Ötösbõl.

Fetzer Györgyi egyfajta folytonos-
ságot, ugyanakkor változást szeretne
képviselni. Folytonosságot, hiszen
minden pozitív eredményt szeretne
továbbvinni, és változást, amely remé-
nyei szerint a pályázatok és a kis lét-
számú osztályok, valamint új prog-
ramlehetõségek kiaknázása terén mu-
tatkozik majd meg. Német, angol ide-
gen nyelv oktatásban, kiváló sport-
eredményeikben, de szinte bármi-
lyen tantárgy tekintetében – sok or-
szágos és megyei versenyen – eddig is
szép helyezéseket értek el az Ötös-
ben. Az igazgatónõ hozzátette: sok
kollégája hivatásként ûzi ez a pályát,
ami a mai világban – ilyen csekély el-
ismerés mellett – nagyon becsülendõ
dolog. A fenntartó részérõl szakmai-
lag magas szinten figyelik, támogatják
intézményüket – árulta el az iskola
gazdasági helyzetét értékelve. Fetzer

Györgyi minden külsõ kapcsolatot
szeretne közössége javára kamatoz-
tatni. Közös elõadássorozatot tervez-
nek a város iskoláival, és pályázatot is
írtak, melyet maximálisan támogat-
tak a partnerintézmények.

Az iskola tanulói létszámával kap-
csolatban megtudtuk: 1983-ban 1200
gyerekkel indult a tanév, jelenleg hat-
száz fõs a létszámuk. Õsztõl hozzájuk
csatolták a Szivárvány iskolát, mely-
nek jelenleg gyógypedagógiai tagozat
a neve. Pályázatokon folyamatosan
dolgoznak, s szeptember óta már 15-
20 anyagot írtak meg többek között
szakmai szolgáltatások, audiovizuális
eszközök igénylésére, valamint az ál-
talános iskolás gyerekek praktikus is-
mereteinek – akár a pénzgazdálkodás
terén – fejlesztésére.

„Mindig a gyermeknek kell elsõ he-
lyen lennie, és fontos, hogy ezt a szü-
lõ is érezze. Cél, hogy partnereket lás-
sanak bennünk. Emellett olyan tan-
testületi légkört teremtsünk, ahol
együtt egymásért, a közösségért és az
iskoláért gondolkodás a fõ motiváló
erõ” – vallja az igazgatónõ, akinek van
egy 15 éves gimnazista leánya, s olyan
közegben él, amely biztos hátteret
nyújt mindkettejük számára.

Fetzer Györgyi

Családtagként fogadták Teri nénit
„Szeretet, gondoskodás, segítség: ezeket adtam át a gyakornokaimnak”

Dr. Fehér Mártonné Veszter-
gombi Teréz otthonos lakásában,
emlékekkel és szeretett tárgyak-
kal körülvéve várt a megbeszélt
időpontban, hogy kilencvenedik
születésnapjának küszöbén állva
meséljen hivatásáról, amelyben
minden változott, csak az elneve-
zés nem: védőnő.

Sas Erzsébet 

A fiatal generáció már legendaként
emlegeti nevét, s talán vannak olyanok
is, akik el is feledték. Számukra idéz-
zük fel a múltat, Terike – semmikép-
pen nem Teri néni, ugyanis õ az örök
fiatalság megtestesítõje – életét.

Terike „tüke szekszárdi”. Két húgával
parasztcsaládba született, ezért sem ne-
ki, sem a szüleinek nem jutott eszébe a
továbbtanulás – pedig tanítói szerették
volna, ha hivatást választ magának –,
nem is bírták volna a taníttatás költsé-
geit, örültek, hogy folytatja a szülõi ha-
gyományt. A változást Illy Teréz védõnõ
hozta az életébe, aki ösztönözte, hogy
tanuljon, s legyen védõnõ. Segítségével
Terike felvételizett a szegedi védõnõ-
képzõbe, s éppen harmincéves volt,
amikor megkapta az oklevelét.

Szekszárdon
kezdett el dolgoz-
ni – akkor két vé-
dõnõ volt a város-
ban –, és Sötét-
völgytõl Csatá-
ron át a Gemenci
erdõig járta a te-
rületet, látogatta
a kisgyermekes
családokat. „Mentünk, mentünk, mert
még busz sem volt” – mondja Terike.
Hihetetlen, de 200 gyermek „tartozott”
hozzá, köztük az újszülöttektõl az isko-
láskorúakig minden korosztály megta-
lálható volt. A csecsemõtanácsadások-
nál is õk segítették az orvos munkáját,
az egész város által tisztelt Dr. Bakó Bé-
la és Dr. Fehér Márton mellett.

„Abban az idõben több generáció
élt együtt: a nagymama, sõt a dédnagy-
mama is segített a kisgyermekek gon-
dozásában, de fontos volt egy szakem-
ber, s nagyon örültem, mert minden-
hol családtagként fogadtak. Abban az
idõben még otthonszülések is voltak, a
bába tájékoztatott, s azonnal felkeres-
tem az újszülöttet és családját. Elláttam
jó tanácsokkal az anyukákat, hogy mit
egyenek, igyanak, hogy legyen tejük. S
akinek sok volt, az leadta nekünk, hogy

más anyukáknak átadhassuk. A csalá-
dok alig várták, hogy menjek, hogy
kérdezhessenek, hogy beszélgethes-
sünk. Mindenben kikérték a vélemé-
nyemet, s nem csak a gyermekkel kap-
csolatban. Tanácsot kértek, ha a család-
ban probléma volt – férjjel, anyóssal,
szomszéddal –, és sokszor az is elég
volt, hogy meghallgattam õket. A rászo-
rultaknak tejport, pelenkát vittem,
hogy megkönnyítsem a család életét.”

A 25 év alatt 52 gyakornoka volt,
akik Szegedrõl és Budapestrõl jöttek.
„Megszerettem õket, szállást kerestem
nekik. Az õ gondjuk az enyém volt,
soknak elmentem a vizsgájára is.”

Az évek múlásával aztán egyre több
védõnõ kezdett el dolgozni Szekszár-
don, s mire Terike 55 évesen nyugdíj-
ba ment, már 12 védõnõ tevékenyke-
dett a megyeszékhelyen. Közben 50
évesen a magánéletében is megtalálta
a boldogságot.

„Amit elmeséltem, abból is kitûnik,
nem értem rá férjhez menni. Mindig
mások gyermekeivel foglalkoztam, s
ha rám kérdeztek, azt feleltem, még
ráérek, különben meg több gyerme-
kem van, mint bárkinek.” 

Dr. Fehér Mártonnal 20 évig dol-
goztak együtt a csecsemõtanácsadó-

ban, s miután a férfi megözvegyült, a
két egyedül élõ ember egymásra ta-
lált. Azonos volt az érdeklõdési körük,
sokat utaztak, jól megértették egy-
mást. Csodálatos 23 évet éltek le
együtt boldogan. Terike imádta a hi-
vatását, amelynek esszenciáját a kö-
vetkezõképpen fogalmazta meg:

„Mindenki gondját magamévá tet-
tem. Beleképzeltem magam az anyu-
kák, a családok helyzetébe, és min-
dent megmozgattam, hogy segítsek a
gondjaikban. Ezt a szemléletet adtam
át a gyakornokaimnak is, akik elõször
velem jöttek egy-egy családlátogatás-
ra, aztán egyedül. Mindig meggyõ-
zõdtem róla, hogy megtanulták-e
mindazt, amit ez a hivatás megkívánt.
A visszajelzések megerõsítették a
munkába vetett hitemet. Szeretet,
gondoskodás, segítség: ezeket adtam
át a gyakornokaimnak.”

„A mai fiatal védõnõknek, akiknek
már egy más világban, más szabályok-
nak, más eszközökkel, másként kell
megfelelni, üzenem, hogy úgy éljék
ezt a hivatást, hogy a rájuk bízott gye-
rekek, családok gondjait tegyék ma-
gukévá. Ha így tesznek, akkor olyan
elégedetten élvezhetik a nyugdíjas
éveket, ahogy én élem meg.”

Fotó 1950-bõl
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Lámpacenter – hogy otthona ragyogjon!
Munkából hazatérve mi a legelső
mozdulatunk átlépve a küszöböt?
Az ismerős illatot beszippantva
természetesen azonnal felkap-
csoljuk a lámpát! Jólesik az egész
napos hajtás után a nyugalmas,
meleg fényár. Hazaértünk.

Csillárok, asztali, mennyezeti, fali vagy
fürdõszobai lámpák, vidám színeket,
no meg mesehõsöket felvonultató vilá-
gítás kisgyermekeink szobájába, spot
lámpák, exkluzív pult- és szekrényvilá-
gítás. Bárhova keressük is a fentieket,
a Lámpacenterben garantáltan találunk
ízlésünknek, egyedi igényeinknek –
akár bohém elképzeléseinknek –
megfelelõ megoldást! S ha netán nincs
idõnk a rohanó hétköznapi forgatag-
ban a megújult külsõvel és árukészlet-
tel vásárlóit szeretettel váró szekszár-
di Széchenyi utcai üzletbe ellátogat-
ni, hát rendeljünk bátran és kényelme-
sen a karosszékünkben ülve a
www.lampacenter.hu oldalról, ahol
több ezer termék közül válogathatunk
valamennyi árkategóriát, stílust érintve!
Elsõ osztályú, minõségi német, spanyol,
valamint svéd termékek széles kínálata
vár bennünket a weboldalon, ahol terve-
zéssel, világítástechnikai szaktanács-
adással szintén szolgálatunkban állnak!
Negyvenezer forint feletti vásárlás ese-

tén pedig ingyenes házhoz szállítással
kedveskednek vásárlóiknak.
Világítástechnika a garzonlakástól a lu-
xusszállodáig – ez lehetne a mottója a
Lámpacenter nevet viselõ egykori
Horányi-üzletnek, ahol az Európai Uni-
ón belül jelenlévõ összes gyártó és
nagykereskedõ cég termékkatalógusa
rendelkezésünkre áll a könnyebb vá-
lasztás érdekében. A kiválasztott ter-
mékeket egy, de legkésõbb három hé-
ten belül viszontláthatjuk otthonunk-
ban, immár végleges helyükre kerülve.
S hogy választásunk tökéletes, ha a

Lámpacenterhez fordulunk segítsé-
gért, szavatolja ezt a több mint évtize-
des üzleti tapasztalat, a profizmus, a fi-
gyelmes kiszolgálás, és nem utolsó-
sorban a türelmes, professzionális ta-
nácsadás.
Irodai világítástól a gyermekek örömére
forgalomba hozott színes, játékfigurás
lámpákon át egészen a Swarovsky
kristályokkal kirakott csillárokig választ-
hatunk terméket, igazodva otthonunk
berendezéséhez a világítótest anyagát,
árnyalatát, stílusát illetõen egyaránt. 
Hogy a villanyszerelés se jelentsen

gondot, a Lámpacenter ezt is megold-
ja! Szakemberek várják megrendelé-
sünk, legyen szó házhoz szállításról, vil-
lanyszerelésrõl, lakberendezésrõl, vagy
akár egyedi kivitelezésû lámpák be-
szerzésérõl. Energiatakarékos izzók,
1,2-2,5 wattos fogyasztással mûködõ
LED-es izzók nagy választéka vár min-
ket az üzletben. Érdemes idõrõl idõre
figyelemmel kísérni az árukészlet meg-
újulását, hiszen folyamatosan változó
akciós termékekkel várnak bennünket,
hogy lakásunk, házunk évszakról év-
szakra a legújabb trendeknek megfele-
lõen újulhasson a világítás terén is. 
Egy kattintás (www.lampacenter.hu),
hogy otthonunk fényárban ragyogjon
az ízléses, igényesen megszerkesztett
internetes oldal kínálta számtalan ter-
mék segítségével! Színesen, stíluso-
san, játékosan. Aki azonban jobban
szeret egy-egy terméket azonnal kipró-
bálva „ízlelgetni” annak hangulatát,
megteheti Szekszárdon, Pakson, Du-
naújvárosban, Békéscsabán és Kalo-
csán a Lámpacenter üzleteiben! 
Ha lámpa, akkor Lámpacenter! 
Szekszárd, Széchenyi utca 41.

Tel.: 74/ 416-622, 30/ 670-85-24
Paks, Dózsa György u. 4.

Tel.: 75/ 411-530
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8:30-
17:00, szombaton 9:00-12:00.  (x)

Színes választékot találunk függõ-, fali és állólámpákból egyaránt

Többeknek, de elsősorban önma-
gának tett ígéretét valósítja meg
Farkas Pál szobrászművész, ami-
kor elkészíti Baka István költő
portréját.

V.H.M.

A mûvész úgy fogalmazott: törleszti az
adósságát. A munka jól halad, a költõ
nemes anyagból készülõ, 55-60 centi
magasságú mellszobra november 27-
ére, a felújított Babits Emlékház avatá-
sára elkészül.

Farkas Pált és Baka Istvánt a hetve-
nes évektõl mély barátság fûzte egy-
máshoz. Pontosan azóta, hogy várost
„cseréltek”. Éppen akkor, amikor Ba-
ka István Szekszárdról Szegedre költö-
zött, elvállalva a Kincskeresõ szerkesz-
tését, Farkas Pál Szegedrõl városunk-
ba jött tanítani. A mûvész úgy fogal-
maz, hogy „illedelmes” portrét készít
a jórészt befelé forduló barátjáról, akit
õ maga is alig látott mosolyogni. De
egyszer…

– Autóbusszal utaztunk Szegedrõl
a fõvárosba. Az utat végigbeszélget-
tük, mire az elköszönéskor Déri után
szabadon megjegyeztem, „ez volt egy
nap hordaléka”. Az Élet és Irodalom
sorozatára való utalásomra költõbará-

tom elmosolyodott – emlékezett a
mûvész, majd beavatva jelenlegi
munkájának titkába, hozzátette: – Ezt
is említettem neki a szobor formálása
közben… Mert ez nem egyszerûen
manuális munka, hanem emlékezés
és diskurzus, ami számomra lelki örö-
möt is jelent. Hiszem, hogy a forma
és a tartalom e fajta ötvözése révén
barátom személyisége, intellektuali-
tása mindenki számára jól érzékelhe-
tõ lesz a róla készült portrén. 

A közös emlékek felidézésekor a
szobrász egy Délma-gyarország címû
lapot vett elõ. Baka István tollából 1991.
október 15-én „Szegedi szobrász Szek-
szárdon” címmel jelent meg riportja
Farkas Pálról. Szívesen mesélt Tisza-par-
ti látogatásáról is, ahol ifjúsági olvasótá-
bort vezetett „igazán profi” módon Ba-
ka. A szobrászmûvész arról is szólt,
hogy mennyire szerette barátja Babits
Mihály „fotelos szobrát”, s miként ke-
rült lelki közelségbe Babitshoz…

Párbeszéd a készülõ szoborral
Baka István portréján dolgozik Farkas Pál

Farkas Pál szobrászmûvészt barátság fûzte Baka Istvánhoz

Mustármag néven
napközi nyílott

a katolikus oviban
n Mustármag névvel ünnepélyes ke-
retek között nyitotta meg ajtaját októ-
ber 10-én a gyerekek és a szülõk, vala-
mint a meghívott vendégek jelenlé-
tében a Családi Napközi vezetõje,
Csausity Éva.

A helyet a Szt. Rita Katolikus Óvoda
biztosította, aminek vezetõje, Szilyné
Simon Ágnes szeretettel fogadta a
kezdeményezést. A megnyitón részt
vett a Szt. József Katolikus iskola igaz-
gatója, Bertáné Hargitai Margaréta,
helyettese, Fodor Mihályné, valamint
Csillagné Szántó Polixéna, az önkor-
mányzat mûvelõdési bizottságának el-
nöke és Bacsmai László plébános is. A
vezetõ külön köszönetet mondott
Decsi-Kiss Jánosnak, a Szálkán a Mû-
vészetért Alapítvány elnökének, aki a
családi napközi megalapításában és
indításában nyújtott segítséget, vala-
mint alapítványán keresztül annak
fenntartásában.

A köszöntõk után Bacsmai László
plébános megáldotta a családi napkö-
zit, szavai útmutatók voltak pedagó-
gusnak és szülõnek egyaránt: „A gyer-
mek Isten ajándéka. (…) Neveljék sze-
retettel, türelemmel, s kellõ követke-
zetességgel.” Ezek után átadta ajándé-
kait, melyek között szerepelt a gyer-
meknevelés 10 parancsolata is.
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Elfogadás, tanácsadás, segítség 

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Szüts László, 
a Hajléktalan Gondozási Központ szakmai vezetője, és Borbandi Vik-
tória, a Családsegítő Szolgálat vezetője. A szeptember 7-ei számunk-
ban Papp Győzővel, a Családsegítő Központ igazgatójával és Szabó
Alizzal, a Gyermekjóléti Központ szakmai vezetőjével készült interjút
követően mostani vendégeimmel teljessé válik azok köre, akik saját
szakterületükről mondják el a legfontosabb tudnivalókat.

Egy férfi:
Szüts László

Egy nõ:
Borbandi Viktória

– A Hajléktalan Gondozási Központ
több intézményt foglal magába,
közülük leginkább a Hajléktalan
szálló ismert.

– Hivatalos elnevezése Átmeneti
szálló, amely jelenleg 26 férfi számára
nyújt szállást. Mindenkivel öt napra kö-
tünk szerzõdést, házirend van, ami
egyfajta kötöttség. Vannak, akik ép-
pen ezért igen, s akadnak, akik ezért
nem veszik igénybe.

– Mik a további lehetõségek azok
számára, akik se lakással, se állandó
munkahellyel nem rendelkeznek?

– Az Átmeneti szálló mellett mûkö-
dik az Éjjeli menedékhely, amely krízis-
helyzetben lévõknek ad egy-egy éjsza-
kára szállást. A Nappali melegedõn a je-
lentkezõknek november l-jétõl március
31-ig reggeli étkezést biztosítunk, és
munkalehetõséget keresünk számuk-
ra. Az Utcai szociális szolgáltatás köré-
be azok tartoznak, akik egyáltalán nem
veszik igénybe az intézményi ellátást,
elszigeteltek. Õk vannak a legnagyobb
veszélynek kitéve. Felkutatjuk és taka-
róval, gyógyszerrel, tartós élelmiszerrel
látjuk el õket. A Krízis ügyelet a téli idõ-
szakban mûködik. A kihûlés fenyegette
embereket – bejelentés alapján – kór-
házba, vagy olyan intézménybe juttat-
juk, ahol állapotuknak megfelelõ keze-
lésben részesülnek. Amennyiben nem
együttmûködõk – ami sajnos elõfordul
–, akkor ellátjuk õket takaróval, élelem-
mel, meleg teával. A népkonyhán a déli
idõszakban ingyenes étkezési lehetõsé-
get biztosítunk azok számára, akiket re-
gisztrálunk. Természetesen a nem re-
gisztráltakat sem engedjük el éhesen... 

– A fentiekbõl bármelyiket igénybe
vevõ állampolgárnak milyen kitö-
rési lehetõségei vannak?

– Tapasztalataink szerint a legbizto-
sabb lehetõség a párkapcsolat létesíté-
se. Egyedülálló, lakással, jövedelemmel
rendelkezõ nõk fogadnak be hajlékta-
lant, s ezek a kapcsolatok jól mûköd-
nek. A férfiak biztos élethelyzetbe ke-
rülnek, s ez lelkileg és fizikálisan is
rendbe hozza õket. A tartós bentlaká-
sos intézmények (idõsek otthona, re-

habilitációs otthon), vagy az Átmeneti
Szálló is elõrelépés lehet. Négy szobánk
van azok részére, akik jövedelemmel,
munkahellyel rendelkeznek, mellõzik
az alkoholt, és van jövõképük. Legtöbb-
jüknek az, hogy spórolt pénzükön egy
lakható tanyát vásároljanak.

– Várható változás a Hajléktalan
Szálló férõhelyeit illetõen?

– Húszmillió forintra pályáztunk,
ebbõl újabb 20 férõhelyet szeretnénk
létesíteni. Nagy szükség lenne rá, rá-
adásul a 20 férõhelybõl négyet nõk ré-
szére alakítanánk ki. Akadálymentesí-
tést is tervezünk, és szeretnénk a túl
zsúfoltságot úgy megszüntetni, hogy
minden fõre 4 m2 lakótér jutna. Ezzel a
szálló teljes korszerûsítését elvégez-
nénk. A pályázatunkhoz az önrészt a
szekszárdi önkormányzat biztosítja.

– A feladat összetett, és lelkileg sem
egyszerû problémákat tartogat. Mi-
vel pihened ki a mindennapi „szol-
gálatot”?

– Megszállott biciklista vagyok, min-
denhova azzal közlekedem. Ez a hob-
bim is egyben. Szeretek vidám embe-
rek között lenni – azt hiszem, a mi hi-
vatásunkhoz nélkülözhetetlen, hogy
optimisták legyünk. A kollégáim a ba-
rátaim, s nagyon jól tudunk együtt dol-
gozni. Minden eredmény, amit el-
érünk, az egy team sikere.

– Miben képes segíteni a Családsegí-
tõ Szolgálat?

– Igen sokrétû problémával fordul-
nak hozzánk. Sokszor elmondjuk, hogy
nem vagyunk hivatal, vagyis azoknak
tudunk segíteni, akik õszintén feltárják
gondjaikat. Csak ezt követõen lehet ta-
nácsot adni: milyen szakemberhez for-
duljon a rászoruló. A segítséget kérõ
sok esetben nem jól látja a saját problé-
máját, ezért nekünk szembesítenünk
kell vele ahhoz, hogy maga is felismerje.
Tükörként kell viselkednünk. Ez után
tudjuk együtt keresni a kiutat. Sok sze-
repben dolgozunk, ezért rugalmasnak,
sokoldalúnak kell lennünk. Konfliktust
kezelni sem egyszerû. Az emberek saj-
nos gyorsan szeretnék megoldani évek
alatt felgyülemlett problémáikat. Sok to-
leranciát is igényel ez a munka: elfogad-
ni az emberek másságát, értékrendjü-
ket, s ezek tudatában segíteni.

– Vannak visszajelzéseitek?
– Sok esetben azonnal – s ez nagy si-

kerélmény –, s akad, amikor a problé-
ma megoldódása után, ha szükségét ér-
zik, hogy felhívjanak, vagy éppen az ut-
cán találkozva mondják el: rendben
mennek a dolgaik. Elõfordul, hogy so-
sem jelentkeznek, de nekünk ez is jel-
zés, hogy megoldódtak a problémáik.

– Kik és milyen élethelyzetben kér-
nek tanácsot, segítséget?

– Széles a skála. Jönnek magányos,
beteg emberek, pszichiátriai betegek.
Vannak, akik néhány alkalommal, s
akadnak, akik hónapokig, évekig jár-
nak hozzánk. Sokan az életvezetésük-
höz kérnek segítséget, akár ki is me-
gyünk családlátogatásra. Rugalmasak
vagyunk és intuitívak, ugyanis meg kell
éreznünk, hogy meddig és miben kell
és tudunk tanácsot adni, segíteni. Aki
anyagi problémákkal küzd, annak adós-
ságkezelõ tanácsadással segítünk. Tipi-
kus példa, hogy válás után egy anyuká-
nak egy fizetésbõl kellene fenntartani a
lakást, gyermek(ek)et nevelni, és még
hitelt is törleszteni. Van, akiket rá lehet
döbbenteni, hogy a problémának meg-
oldásához nem jó eszközt használnak
(például ital), s akad, akinek csak a
konkrét segítség használ.

– Tudnak rólatok az emberek?
– Akiknek szükségük van ránk, azok

megtalálnak. A felénk irányuló bizalom
jele, hogy az emberek bejönnek a
gondjaikkal, és azt mondják: „kérek egy
családgondozót”. Tõlünk várják a segít-
séget, igaz, sokszor a lehetetlent kíván-
ják: mindent és gyorsan.

– Csoportos foglalkozást is tartotok.
– Amikor típusproblémával találko-

zunk, arra csoportos foglalkozáson be-
lül igyekszünk megoldást találni. Ilyen a
pszichológiai, a kézmûves, vagy a nem-
régiben asztmások számára tartott cso-
portos foglalkozás, amely tulajdonkép-
pen kihelyezett táborozás. 

– Nehéz élethelyzetben lévõ emberek
keresnek fel benneteket, de nektek
sem könnyû, akik segítenek a prob-
lémáik megoldásában.

– Éppen azért, hogy még többet tud-
jak segíteni, készülök tovább képezni
magam. Ebben a hivatásban nem lehet
megállni, a világ változása újabb és
újabb élethelyzetek elé állítja az embe-
reket és bennünket, szakembereket is.
A szabadidõmben igyekszem kikap-
csolni: a legtöbb idõmet a 4 éves kisfi-
ammal töltöm a játszótéren. Imádom a
kézmûves dolgokat, rajzolni, festeni, s
ehhez szintén partner a gyermekem.Nehéz, de szép hivatást választottak...
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A millenniumi 1896. évnek nyarán
egy eddig ismeretlen öttagú kedves úri
család tûnik fel a város utcáján. Egy
kövéres asszonyka és három csendes,
szerény, bájos arcú, magyar ruhás le-
ányka... Már itthon érzik magukat.
Élénk, társalgó érdeklõdéssel kísérik
õket, míg nem találkozunk valakivel,
aki megadja a nagy kérdõjelre a ma-
gyarázó választ: az új gymnasiumi
igazgatóék…

V
én Diák visszaemlékezése a 25
éves érettségi találkozón sejte-
ti, az irodalmárként számotte-

võ munkásságú gimnáziumigazgató
mellett feleségét és leányait is érdemes
felidéznünk.

Wigand Jánosné, Hoffmann Mária
Újpázmánon, Szerém megyében szü-
letett 1868. október 21-én, s Budapes-
ten halt meg 1949 körül. Áldozatos hit-
vesi tevékenysége mellett – Wigand
Jánosnak, fõgimnáziumunk elsõ igaz-
gatójának felesége, Hedvig, Janka és
Edit édesanyja – maga is író, költõ, drá-
maíró és fordító. Pancsován érettségi-
zett, német anyanyelve ellenére 1888-
ban Ninon, 1890-ben Vendetta címû
magyar drámáival két pályázaton di-
cséretet nyert, majd német verseket
írt, s ezek a pancsovai Haide címû lap-
ban jelentek meg. Szekszárdra kerülé-
se után az Egyesült Szekszárd-Tolna-
megyei Nõegylet oszlopos tagja,
jelentõs szerepe lehetett Babits
Mihály elsõ szekszárdi közsze-
replésének elõkészítésében.
Das alte Lied (A régi dal) cím-
mel írt verses drámát 1906-
ban. Számos magyar verset,
köztük Arany János Bolond
Istókját fordította németre.
Munkássága megbecsülésé-
ül tagjává választotta a Szege-
di Dugonics András Társa-
ság, s ott felolvasást tartott.
Az Akadémián – férje mûvei-
vel egy idõben – Heinrich Gusztáv
mutatta be néhány versfordítását.

Õsz címû verse 1929-ben jelent meg a
Tolnamegyei Ujságban, s az 1930-as

években még aktívan alkotott.
Szekszárdon élt csaknem élete
végéig.

Leánya, Wigand Janka, Do-
bó Istvánné Pancsován szüle-
tett 1880 körül, de haláláról
nincs adatunk. Színésznõként
lett ismert. Egy évtizedig itt
élt, majd 1906-ban elkezdte a
Színiakadémiát, azután Po-
zsonyba szerzõdött. Itt a
Nemzeti Színházban 1914-
ben nagy sikert aratott Beregi
Oszkárral Katona József Bánk

Bánjának Melindájaként. Férjével, a
késõbbi honvédezredes Dobó István-

nal 1944-tõl külföldön éltek. Képün-
kön 1911-ben Babits Mihály Prológjá-
nak színészet múzsájaként látjuk, no-
ha ezt a korabeli újságok a harmadik
testvér, Hedvig alakításának hiszik…

A legkedvesebb emlékeket hagyta
ránk a szintén Pancsován, 1890 kö-
rül született s Budapesten 1948. ok-
tóber 30-án elhunyt Wigand Edit.
Szobrászmûvésznõként lett ismert;
1896-tól az 1940-es évek elejéig itt
élt, családjával Babits Mihály baráti
körébe tartozott. Babits 1911-es sze-
replésekor a Prológ élõképének nem
a szobrászat múzsája, hiszen az
Bezerédj Toto volt, hanem a táncot
személyesíti meg, s emellett az öltö-
zet és a díszletek tervezõje. Számos

országos pályázaton méltatták, több
helyi alakot is megformált. Babits-
szobra, amely ma az emlékmúzeum-
ban látható, 1929-ben készült: sokan
a leghitelesebbnek tartják az összes
megformálás közül. Köztéren az
1932-ben felavatott Augusz-házi
Liszt-dombormûve, valamint az alsó-
városi temetõben atyja síremléke ta-
lálható. Dr. Töttõs Gábor

Három híres Wigand hölgy

MESÉLÕ EMLÉKEINK 67.

Ódon időben
OKTÓBER 20-ÁN

95 éve, 1913-ban az utolsó három
helyi '48-as honvéd egyikének halá-
láról emlékezett meg sajtónk.
OKTÓBER 21-ÉN

140 éve, 1868-ban született Wi-
gand Jánosné Hoffmann Mária író-
és fordítónõ, aki 50 évig élt nálunk.
75 éve, 1933-ban elhunyt Kovács-
né Nagy Lujza, a polgári leányiskola
igazgatónõje.
OKTÓBER 22-ÉN

135 éve, 1873-ban a Tolnamegyei
Közlöny a gemenci útról írott cikké-
ben sejtette, hogy az a magas tá-
mogatás hiánya miatt nem épül.
OKTÓBER 23-ÁN

110 éve „egy 4-5 tagú részeg ban-
da tagjai oly szerenádokat rögtönöz-
tek, hogy annak zajossága dicsére-
tére vált volna a legtelivérûbb dél-
amerikai sakálnak is”.
OKTÓBER 24-ÉN

135 éve, 1873-ban jóváhagyták az
alapnevelési egyesület (óvoda) alap-
szabályát.
OKTÓBER 25-ÉN

120 éve, 1888-ban a Szekszárd Vi-
déke azt a tévhírt röpítette világgá,
hogy a bolond kadarka fajta ellenáll
a filoxérának.
OKTÓBER 26-ÁN

135 éve, 1873-ban alakult a
Szegzárdi Önkéntes Tornász és
Tûzoltó Egylet, mely a maga nemé-
ben elsõ volt megyénkben.

Indítékok

„…nem tehetjük, hogy ne mondjuk

el, amit láttunk és hallottunk.” 

(ApCsel 4, 20)

„Hitünk nem magánügy” – szoktuk
mondani. De mikor vagyunk hiteles
„misszionáriusok”, hogyan kell beszél-
nünk arról, amit megtapasztaltunk?
Talán a fenti igehely – ha nem is ad
részletes magyarázatot – kiindulási ala-
pot adhat számunkra. Az idézet Péter
és János apostol egy igen kiélezett
helyzetben megszületett vallomása.
Egy gyógyítási csoda után a hatósá-
gok elfogják, és vizsgálati fogságba ve-
tik mindkettõjüket. A kihallgatás so-
rán fenyegetéssel akarják „némaság-

ra” kényszeríteni õket: ne beszéljenek
a názáreti Jézus feltámadásáról.

A kihallgatás pontos helyszíne
ugyan nem ismert, de a helyzet na-
gyon is ismerõs: mintha Jézus nagy-
pénteki pere folytatódnék! De most
minden más! Péter, aki nagypénte-
ken nem hatalmasságoktól, de né-
hány szolgálólánytól megijedve el-
hallgatta, amit látott és hallott, most
korának legrafináltabb, nagyhatalmú
és mindenre kész politikai testületé-
vel néz farkasszemet. És tántorítha-
tatlan! Vajon milyen tapasztalat, mi-
lyen élmény áll elszánt döntése mö-
gött: „nem tehetjük, hogy ne…”?

Parancsot is kaptak a Mestertõl
arra, hogy tegyenek tanítvánnyá
másokat, de ezen „külsõ” parancs

mellett szerintem egy belsõ kény-
szer is szorongatta õket. Péter és Já-
nos ugyanis nemcsak fül- és szemta-
núk, de személyesen érintettek let-
tek. Péter a hûtlen háromszori taga-
dása után, személyesen tapasztalta
meg Jézus rendületlen hûségét és
iránta való töretlen bizalmát: a ke-
gyelem, bûnbocsánat csodáját! (Jn
21, 15-22) János pedig közvetlen kö-
zelrõl látta a kereszten a Krisztust,
és hallotta, ahogy a Mester még ha-
láltusájában is övéirõl akar gondos-
kodni: Jánost Máriára, Máriát János-
ra bízta (Jn 19, 25-30), majd utolsó
szavaként egy gyõztes hangján kiál-
totta: „elvégeztetett”. Az apostolokat
nemcsak külsõ parancs, de már egy
belsõ kényszer is hajtja: Krisztus

szeretete szorongatja. Ezért nem te-
hetik, hogy ne beszéljenek az evan-
géliumról.

A történet folytatódik: a mi éle-
tünkben. Mi állunk ott, talán nem fe-
nyegetõ hatalmak elõtt, de egy sok-
szor istentelenül gondolkodó világ-
ban: õszintén keresõ szomszédok,
vagy épp kétkedõ barátok, ateista
munkatársak, vagy esetleg Isten után
szomjazó rokonok között. És egyet-
len esély van arra, hogy legyen mégis
bátorságunk szólni: ha engedjük,
hogy Krisztus szeretete szorongas-
son minket. Ha személyes tapasztala-
tot szerzünk a „Jézus ügyben”. Ha ezt
átéltük, van indítékunk a szólásra.

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

E V A N G É L I U M

Wigand Edit 1936-ban édesanyjával az új írógépnek örül

Wigand Janka,
a színészet

múzsája
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A rejtvény megfejtését 2008. október 28-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Október 5-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Hol kín a kínnak titkos orvosa” (Pesti éj).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Lóki Gabriella, Béri B. Á. u. 47. és Barkóczi Nándorné,
Alisca u. 15. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

N
em tudom, mire föl van ez a nagy ricsaj/lárma
a megfigyelési ügyek kapcsán. Õsrégi dolog ez,

kérem. Figyeljék csak az állatokat, azok is állandóan
megfigyelik egymást, fõleg a hímek a nõstényeket,
hogy lehet-e már, vagy fölösleges még erõltetni azt a bi-
zonyos fajfenntartási akciót. Miért pont az emberek
lennének olyan ostobák, hogy bármilyen fontos ügy-
ben eljárva nem a körülmények kiderítésével kezde-
nének hozzá bizonyos életbevágóan fontos dologhoz?
Megjegyzem, a rendszerváltozás elõtti egymást egy-
mással (pl. a legjobb, legmegbízhatóbb barátot a leg-
jobb, legmegbízhatóbb barátjával) oda-vissza törté-
nõ megfigyeltetése zseniális ötlet volt, ráadásul na-
gyon hatékony, olcsó és rendkívül megbízható eljárás
volt, mert ezekre az információkra mérget vehetett a
megbízó, annyira megbízhatott bennük. Egyedül csak
nálam mondott csõdöt ez az alapjában véve tökélete-
sen aljas dolog, mert átkozottul rossz memóriámnak
köszönhetõen volt úgy, hogy 15 percenként homloke-
gyenest megváltozott a véleményem, a sziklaszilárd
meggyõzõdésem bármirõl és bárkirõl, akárki is volt a
beszélgetõ partnerem, így aztán az én III/III-as karto-
nomon egyetlen szó olvasható: idióta!

A
manapság (manapság? 18 éve?) használatos sok-
kal bonyolultabb és sokkal korszerûbbnek hitt tit-

kosszolgálati módszerekkel végrehajtott lehallgatá-
si/megfigyelési ügyek (nehogy valaki megsértõdjön)
egyszerûen röhejesek. Mire mennek például azzal az
információval a politikus megbízóim, hogy az általuk
megfigyeltetett illetõ naponta hányszor megy pisilni,
kakilni, és hogy hányszor utazik el a tûzföldi nagyné-
nikéjéhez fókabecsinált levest enni? De mondjon bár-
ki nekem egyetlen egy olyan megfigyelési esetet 1990
óta, amelyik ne képezte volna már elsõ hallásra is
közröhej tárgyát, az ügyeket kivizsgáló parlamenti
bizottságok kabarészámain is inkább sírni lehetett,
mint nevetni... tessenek csak gondolkodni... én ráérek...
amíg el nem alszom.

N
a, ugye, hogy egy sincs? Akkor meg mi a fenéért
rohangásznak idõrõl-idõre össze-vissza egyesek

rettenetesen elszánt és felháborodott képpel, amikor
mindegyik ilyen politikus a riválisai hülyeségeire,
gyenge pontjaira lenne kíváncsi, ámde a sajátjaira
ügyet sem vet, és arra se, hogy nagyon sok embernek
már régóta ki van a feneke a nadrágjából, és legszíve-
sebben magasról le..sajnálná, ezeket a mondvacsinált
ügyeket. Bálint György Lajos
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AZ ELMÚLT HÉT (SPORT)EMBERE

Horváth Ervin mesterhármasa
A történet, mondhatni tipikus, de
mégsem az.

Bálint György

Adott egy a húszas éveinek elején járó
fiatalember, aki Tolnán a megyebaj-
nokságban középpályásként rugdossa
a gólokat. Megkeresi az NB III-as Szek-
szárdi UFC három évvel ezelõtt. Elsõ-
re nemet mond még, de másodikra –
amikor a Szekszárd éppen a megyébe
csúszik vissza – igent mond. Mert
többre, másra, jobbra vágyik. Az NB
III-ba, s új klubjával el is jut oda.

Mi ebben a nem tipikus? Az, hogy
a megyébõl kiemelkedõk, de a nagy-
csapatok számára már nem érdekes
focisták ilyen esetben általában a fi-
zetõs csapatokat választják. Az UFC
pedig még mindig nem az! Persze,
aki fejlõdni akar, s nem jelentkezik
nála egzisztenciális kérdésként a fut-
ball, az a Szekszárdot választja. Hor-
váth Ervin ebbe a kategóriába tarto-
zik. Megküzdött ezért, a Marcali VSE
elleni mesterhármasért az 5-0-s szek-
szárdi gyõzelemmel végzõdõ hazai
mérkõzésen.

– Nem volt bérelt helyem, a közép-
pályán túlkínálat volt a csapat háza
táján, meg kellett küzdenem a csa-
patba kerülésért – mondta a civilben
nyomozóként ténykedõ, s az edzés-
munkát ehhez a teljes embert kívá-
nó hivatáshoz igazító, céltudatos 26
éves fiatalember. – Különösen ta-
vasszal, amikor sérülések is hátráltat-
tak, de sikerült visszajátszanom ma-
gam a csapatba.

– Új szerepkörben játszik, afféle
klasszikus centerként. Ez azért
nem volt magától értetõdõ.

– Nem, de a szükség produkálta.
Két támadó, a gólzsák Hencz Balázs
és Csende Roland is távozott az
együttestõl, és Kniesz Mátyás edzõ
feltolt középcsatárnak, ami izgalmas
kihívás volt, de jelentem: remekül
érzem magam ebben a szerepkör-
ben. Ezzel a mesterhármassal – éle-

tem elsõ triplájával – már nyolc gól-
nál tartok.

– A másodikra még sokáig emlé-
keznek majd a csapat törzsszur-
kolói.

– Nem volt más választásom, mint a
megcsúsztatott labdát a kapunak hát-
tal állva, ollózva játsszam meg, külön-
ben a kapus simán elüti elõlem. Az el-
sõ és a harmadik remekül elõkészí-
tett, a széleken végigvitt akciók után
született, csak érkeznem kellett.

Többen kérdeztek: mi lesz a két
gólfelelõs távoztával az UFC-vel? A vá-
lasz egyelõre Horváth Ervin, akiben a

„feltaláló”, a napokban az 50. születés-
napját ünneplõ Kniesz Mátyás is na-
gyon hisz.

– A távozók után egy kimondott
támadó futballistánk maradt a csa-
patban, így egy új szerkezetet hoz-
tunk létre. Ervin kellõképpen ro-
bosztus, ha kell, agresszíven visszatá-
mad, ha kell, megtartja a labdát. Há-
rom, ebben az osztályban átlagon fe-
lüli gyorsaságú játékosunk van a kö-
zéppályán, akik a védelem mögé ke-
rülnek, így Ervin garantáltan foglal-
koztatva lesz a hátralevõ meccseken
is – bizakodott a születésnapi gyõze-
lem után az edzõ.

Horváth Ervin már nyolc gólnál tart az idényben
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KÉZILABDA. Megszerezte második ide-
genbeli gyõzelmét az UKSE Szekszárd
NB I/B-s nõi együttese, amely 25-24-re
nyert Kozármislenyben. Az UKSE leg-
jobbja a kilencgólos Fauszt Éva, és az ez-
úttal nem csak a védkezésben jeleske-
dõ, 7 találatot jegyzõ Hegyi Zsuzsa volt.

KOSÁRLABDA. Negyedik bajnoki mér-
kõzését is elvesztette az Atomerõmû-
KSC Szekszárd A-csoportos nõi kosár-

labdacsapata. A Szolnoki NKK ottho-
nában csupán egy ponttal (77-76)
vesztett Ujhelyi Gábor együttese. A
mérkõzés végeztével a játékosok és a
csapat vezetése a tolerálhatatlanul egy-
oldalú bíráskodást nevezték a vereség
fõ okának, amit a mérkõzés statisztikai
lapja alá is támasztott. A Szekszárd leg-
eredményesebb játékosa a 18 pontig
jutó ukrán Jevtusenko volt, a saját ne-
velésû Bálint Réka 17 egységig jutott.

Visszapillantó tükör

Buszok indulnak
a hõgyészi

futóversenyre
A Sportélmény Alapítvány október
21-én, kedden két buszt indít Hõ-
gyészre a Baron von Twickel Mezei-
futó Versenysorozat elsõ versenyé-
re. A buszt mindenki igénybe vehe-
ti, aki rajthoz áll a versenyen.

Mindkét busz ugyanakkor indul
– 13 óra 20 perckor a Lidl áruház
elõtti buszmegállóból –, és együtt
halad.. Fel lehet szállni 13:30-kor a
Dienes Valéria Általános Iskola tor-
naterménél (a Vasvári utcában),
13:40-kor a fõiskola elõtti buszmeg-
állóban, és 13:45-kor az újvárosi
buszmegállóban. A buszok a ver-
seny befejeztével indulnak vissza
Szekszárdra.

A második viadalnak november
9-én az õcsényi repülõtér ad ott-
hont, a befejezõ versenyt pedig a
szekszárdi városi sportpályán ren-
dezik meg november 15-én.



A 2008-as J. D. Power felmérés meg-
erõsítette, hogy a Hyundai tulajdono-
sok a legelégedettebb vásárlók közé
tartoznak.
Európában a Hyundai az egyik legfi-
gyelemreméltóbb fejlõdést produkáló
márka. Az eredmény mögött a Hyundai
modellek kiemelkedõ minõsége, att-
raktív formaterve és megbízhatósága,
valamint a kapcsolódó szolgáltatások
rendkívül magas
színvonala áll, amit
e g y é r te l m û e n
megerõsít a J. D.
Power and Asso-
ciates 2008-as
vevõelégedettségi
f e l m é r é s é n e k
eredménye is. 
A tanulmány ösz-
szegzett sorrendet
állít fel márkák, valamint különbözõ mo-
dellek között, de rangsorolja a modelle-
ket kategóriák szerint is, figyelembe vé-
ve a jármûvek minõségét, azok megje-
lenését, fenntarthatóságát, valamint a
kapcsolódó szolgáltatások színvonalát.
Megállapítja, egyebek mellett, hogy az
elõzõ évi eredményekhez hasonlítva,
az autóipar átlagosan mintegy hat szá-
zalékos minõségjavulást könyvelhet el.
Ez jól mutatja, hogy a gyártók valóban

odafigyelnek vevõik visszajelzéseire, és
a különféle elégedettségi felmérésekre
is.
Az elemzés abszolút sorrendet állít fel a
vizsgált modellek és kategóriák között. 
Figyelemreméltó, hogy három kategóri-
ában is dobogós helyezést értek el a
Hyundai modelljei. A kis autók között a
Hyundai Accent harmadik lett, hasonló-
an jól szerepelt a Hyundai Elantra is,

mely az alsó-kö-
zép kategóriá-
ban lett ugyan-
csak harmadik,
míg a középmé-
retû szabadidõ-
terepjárók között
a Hyundai Santa
Fe az elõkelõ
második helyet
szerezte meg.

Elismerésre méltó az a tény is, hogy a
meghibásodási statisztikák tekintetében
is mértékadónak tekinthetõ a Hyundai
márka, hiszen az elsõ 15-ben található,
olyan illusztris társaságban, mint a Por-
sche, a Lexus, a Mercedes-Benz vagy
az Audi. A dél-koreai márka meghibáso-
dási eredménye jobb az iparági átlagnál,
és olyan presztízs márkákat utasít maga
mögé, mint a Volvo, a BMW, a Subaru,
vagy a Saab. (x)
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT Borajánló:
Dúzsi Tamás –
Fürtike 2007Gazdag zöldségleves

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

Egyre elégedettebbek
a Hyundai tulajdonosok

Hozzávalók 4 személyre:
l 1 csomag spárga 

(lehet zöld vagy fehér)
l 1 avokádó
lnegyed kilogramm friss zöldborsó

vagy egy kis doboz konzerv
l 3 szál sárgarépa
l 1 csokor rukkola

(aki nem szereti annak
1 csokor petrezselyem)

l 1 csomag zöldhagyma
l 1 evõkanál étolaj
l 1 csapott evõkanál liszt
l 2 gerezd fokhagyma
l só
l bors

1. A zöldhagymát megmossuk, és
szárával együtt karikára vágjuk, a sár-
garépát szintén. Az olajon együtt
megfuttatjuk, majd a liszttel megszór-
juk, összekeverjük, és 1 liter vízzel fel-
öntjük. 

2. A megtisztított spárgát 2 centi-
méteres darabokra vágjuk, és hozzá-
adjuk. Ha a zöldborsó friss, azt is a
levesbe tesszük, ha konzerv, csak ak-
kor tesszük hozzá, ha már a benne
lévõ zöldségek megpuhultak. Sóz-

zuk, borsozzuk, a fokhagymát bele-
nyomjuk. 

3. Az avokádót meghámozzuk, és
szeletekre vágjuk, de csak akkor adjuk
a leveshez, ha már elkészült, és csak
egyet forralunk vele. Végül az apróra
vágott rukkolával megszórjuk (vagy a
zöldpetrezselyemmel), de már nem
fõzzük tovább. Közben ízlés szerint
még vizet öntünk hozzá, de vigyáz-
zunk, hogy a leves sûrû maradjon. Aki
ragaszkodik a levesbetéthez, tegyen

bele grízkockát, ami a következõkép-
pen készül: 2 tojáshoz kevés vizet ön-
tünk, és annyi búzadarát, hogy pala-
csinta sûrûségû legyen. 

4. Sóval, borssal ízesítjük, majd pala-
csintasütõben mindkét oldalát megsüt-
jük. A grízlepényt kockára vágjuk, és a
levesbe fõzzük. Garantáltan puha lesz.

(Sokan idegenkednek a spárgától,
mert általában krémlevesként talál-
koznak vele. Pedig vegyes zöldségle-
vesben nagyon finom.)

Halvány szalma-
sárga színû, illa-
tában a virágzó
szõlõskertre em-
lékeztetõ fehér-
bor. Ízében fõ-
ként a vegetális
jegyek dominál-
nak, gyümöl-
csökkel fûsze-
rezve. Friss sa-
vak és már-már
pezsgésig dú-
sított szénsa-
vasság jellem-
zik. Könnyû
bor - egy
könnyû leves-
hez. Fogyasz-
tása 8-10 °C-
on ajánlott.
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BABITS MIHÁLY
MÛVELÕDÉSI HÁZ

AMATOR ARTIUM
XX. Országos Képzõ- és Iparmûvé-

szeti tárlat a márványteremben. A két-
évente megrendezésre kerülõ, felme-
nõ rendszerû kiállítás az amatõr mûvé-
szet legfontosabb fóruma hazánkban.

OKTÓBER 20-ÁN, hétfõn, 18 órakor
Dicsõ Zsolt – a.p.a „Kétkötetlenül”

címû irodalmi estje és Máté Gyula
elektrografikus „Grafirkák” címû kiállí-
tásának megnyitója a Mûvész presszó-
ban. A kiállítást megnyitja: Jankovics
Zoltán és Dicsõ Zsolt, a PAD Irodalmi
és Mûvészeti Folyóirat szerkesztõi.

Közremûködik: Csötönyi László
elõadómûvész, Jankovics Zoltán költõ,
Komjáthi Zoltán, Máté Zoltán és Vén
Miklós zenész

OKTÓBER 27-ÉN, hétfõn, 18 órakor
Léleképítõ: dr. Bagdy Emõke pszi-

chológus elõadása a Mûvelõdési Ház
színháztermében. A belépés díjtalan.

OKTÓBER 29-ÉN, szerdán, 17.30-kor
Vetítéssel egybekötött ismertetõ

elõadást tart az agykontrollról Dr.
Domján László orvoskandidátus, agy-
kontroll-kutató a színházteremben.
Belépés díjtalan.

MÛVÉSZETEK HÁZA 
V. Szekszárdi Festészeti Triennálé – Ba-
bits Mihály emlékezete (1883-1941)
A Magyar Festõk Társasága és a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza közös szervezésében

Megtekinthetõ 2008. november 4-
ig, vasárnap és hétfõ kivételével na-
ponta 9-17 óráig. Belépõjegy: 200 Ft.
Diákoknak, nyugdíjasoknak: 100 Ft.

OKTÓBER 21-ÉN, kedden, 19.30 óra
Filharmónia Dél-dunántúli Kht.

Szekszárdi Zenekari bérlet I. elõadása
Pannon Filharmonikusok (Pécs),

Nemzeti Énekkar. Vezényel: Hamar
Zsolt, karigazgató: Antal Mátyás

Közremûködik: Váradi Marianna
(szoprán), Wiedemann Bernadett
(mezzoszoprán), Fekete Attila (te-
nor), Cser Krisztián (basszus).

Mûsor: Verdi: Requiem.
Helyszín: Paks, Mûvelõdési Köz-

pont. Tájékoztatjuk vendégeinket,
hogy a koncertre október 21-én 18
órakor a Gemenc parkolóból induló,
majd ugyanoda visszaérkezõ autó-
busz ingyen igénybe vehetõ.

Bérletek és jegyek: a Mûvészetek Há-
zában (Szent István tér 28. ) válthatók.

Bérlet ára: 4000 Ft, szólójegy ára:
1500 Ft.

OKTÓBER 28-ÁN, kedden, 19 órakor
Szent Erzsébet Caritas 
jótékonysági hangverseny

NOVEMBER 4-ÉN, kedden, 19 óra-
kor

Liszt-emlékest 
Belépõjegy: 1000 Ft, zenebarát bér-

lettel: 500 Ft.

Tájékoztatjuk tisztelt vendégein-
ket, hogy megkezdtük a Zenebarát
bérletek árusítását, melyet munka-
napokon 8 és 16 óra között vásárol-
hatnak meg a Mûvészetek Házában.

A bérlet ára 2000 Ft, tulajdonosa a
Mûvészetek Háza által rendezett kon-
certekre 2009. augusztus 31-ig félárú
jegy vásárlására jogosult.

Alapítványi és jótékony célú kon-
certekre a bérlet nem érvényes!

PANORÁMA MOZI

NAGYTEREM
Október 23-29.
17.30 A spanom csaja – feliratos 
amerikai vígjáték
20.00 Szex telefonhívásra –
feliratos amerikai film
Október 30-november 5.
16.30, 18.00 Immigrans – Jóska 
menni Amerika – magyar vígjáték
20.00 Para – magyar vígjáték

KISTEREM
Október 23-29.
17.00, 19.00 Mázli – magyar vígjáték
Október 30-november 5.
17.00, 19.00 Zuhanás – feliratos 
indiai film

Október 30. és november 5 között
Õszi Kedvezményes Mozihét!

Minden elõadásra 450 Ft-os jegyár
érvényes!

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Requim ‘56 – kórusmű
a belvárosi templomban

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharcra emlékezve két program
is lesz a Béla király téri, belvárosi
katolikus templomban.
Október 22-én, szerdán, 18 órakor
az esti mise keretében felhangzik
felvételrõl Károly János paksi zene-
szerzõ és tanár Requiem '56 címû
kórusmû-miséje a Honvéd Kórus
elõadásában latinul és magyarul.
A Requiem '56. címû CD a mise
után  megvásárolható 2000 Ft-ért,
amelybõl 500 Ft-tal a Remete ká-
polnát támogatjuk.
Október 23-án, csütörtökön, dél-
után fél 3-kor lesz a szokásos ün-
nepi koncert a szekszárdi Kamara-
zenekar elõadásában. Azt követõ-
en 16 órakor megemlékezés az
‘56-os emlékmûnél.

Előzetes
November 15-16., Szekszárdi Néptáncfesztivál
November 18., 19 órakor a Hegedûs bérlet I. elõadása:

Molnár Ferenc: Az Üvegcipõ - vígjáték, a Forrás színház elõadása
November 19., 19 órakor a Sárdy bérlet I. elõadása

Lehár: A mosoly országa - nagyoperett. Jegy: 2000 Ft
November 26., 19 órakor a Garay bérlet I. elõadása.

Ingmar Bergman: Jelenetek egy házasságból. Jegy: 2500 Ft
December 2., 19 órakor Koncz Zsuzsa koncert Jegy: 2700 Ft

A jegyek megrendelhetõk a 74/529-610-es számon.

Konferencia: a nevelés = lélekemelés
A nevelés = lélekemelés címmel rendez
konferenciát a Magyar Mentálhigiénés
Szövetség és a szekszárdi Mentálhigié-
nés Mûhely október 31-én és novem-
ber 1-jén Szekszárdon, 

PROGRAM,
OKTÓBER 30., PÉNTEK:
14.00 Ünnepi köszöntõ és meg-

nyitó: Grezsa Ferenc a MAMESZ tisz-
teletbeli elnöke 

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc.

14.10 Dr. Haag Éva, Szekszárd
Megyei Jogú Város alpolgármestere
köszöntõje

14.20 Kopp Mária: Értékeink és
lelki egészségünk.

15.00 Pálhegyi Ferenc: Életünk le-
nyomata gyermekeink lelkén

16.00 Süle Ferenc: Mitõl áldás
vagy teher a gyermek?

16.40 Török Iván: Léleknevelés –
léleképítés

20.00 órától nyitott beszélgetés –
az elõadók részvételével:

„Engem is neveltek – én is nevelek.”
NOVEMBER 1., SZOMBAT:
9.00-11.30 mûhelyek
Örömtréning ízelítõ – Pócs Margit

vezetésével

Visszanézõ (nevelés képekben) –
Bodony Iván

12.00 a konferencia zárása
HELYSZÍN:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum
(Szekszárd, Szent István tér 26.)
és a Gemenc Étterem tanácsterme
Igény esetén ebédet, s a vidéki

résztvevõknek szállást biztosítunk ön-
költséges alapon.

Az igény jelzése írásban október
22-ig a mamesz@gmail.com, vagy
domonkos@sos505.hu címeken

A konferencia regisztrációs díja:
2000 Ft

Elõadás az újborok
kezelésérõl

Dicenty Dezsõ Kertbarát Kör (1977-
2008) „Az újborok kezelése és javítása”
címmel tart rendezvényt október. 20-
án (hétfõ) 17.00. órakor a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Házban.

Program:
17.00 2008-as évjárat rövid

értékelése – Ferenc Vilmos
17.30 „Az Újborok Kezelése és

javítása” – Rutka Zoltán (Interker-
Wein Kft.) vásárlással egybekötött
szaktanácsadása

18.00 Márton-napi Újbor szen-
telési program megbeszélése és je-
lentkezési lehetõség

Bölcsõdei állás
A Városi Bölcsõde (Perczel Mór.u.4. tel:
06/74-512-062) pályázatot hirdet böl-
csõdei szakgondozónõi munkakör
betöltésére, 2009.január 1-jétõl.

Pályázati feltétel:
felsõfokú csecsemõ és kisgyermek

nevelõ-gondozónõi végzettség;
legalább 1 éves bölcsõdében vég-

zett nevelõmunkában szerzett szak-
mai tapasztalat; 

büntetlen elõélet; egészségügyi és
szakmai alkalmasság

Elvárt kompetenciák:
önálló, magas színvonalú gondozó-

nevelõmunka,
kreatív tevékenységben jártasság,

jó kommunikációs készség,
Benyújtandó iratok:
szakmai önéletrajz; bizonyítványok

másolata; oklevelek másolata;
A pályázati elbírálásnál elõnyt je-

lent: gyógypedagógiai asszisztens fel-
sõfokú képesítés, hangszerismeret;
referencia-szakmai javaslat.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 

2008. november .20.
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KÖZLEMÉNYEK

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszert
szabályozó 51/2007. (III.26) Korm.
rendelet módosulása alapján a Bursa
Hungarica-ösztöndíjban részesíthe-
tõ hallgatók körét kiterjeszti – az ál-
lamilag támogatott képzésben részt
vevõ hallgatókon túlmenõen – a költ-
ségtérítéses képzésben részt vevõ
hallgatókra, vagyis nem korlátozza az
ösztöndíj hozzáférhetõségét csupán
az államilag támogatott hallgatókra
(17. § (3) bekezdés, 25. § (3) bekez-
dés d) pontja).

DIABÉTESZES ELÕADÁS.

A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesületének következõ elõadása
október 28-án, kedden 14 órakor lesz
a szekszárdi Kórház kultúrtermében,
a „Lila épületben”. Balla Ágnes elõ-
adásának címe: Gyógyászati segéd-
eszközök a diabeteszben.

HALOTTAK NAPJÁRA.

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata októ-
ber 27-én, hétfõn kedvezményes
áron virág-, gyertya-, koszorúárusí-
tást tart 8 órától, az Arany János utca
12. szám alatti virágüzletben. Szere-
tettel várjuk minden kedves nyugdí-
jas és nagycsaládos vásárlónkat!

FRISSEN VÁGOTT CSIRKE.

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Nyugdíjas Területi Alap-
szervezete október 30-án, 7 és 8 óra
között frissen vágott csirke árusítást
tart a Hunyadi utca 4. szám alatt. Te-
lefonos rendelést október 29-ig fo-
gadnak (319–739).

ÕSZKÖSZÖNTÕ.

Október 18-án, szombaton, 14 és 18
óra között lufi, légvár, játszóház és
arcfestés várja a gyerekeket az Ötös
iskola melletti focipályán. A Nõk
Szekszárdért Egyesület ingyenes ru-
haosztást tart.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Október 22. (szerda) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Október 28. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (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

Október 29. (szerda) 16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Október 28. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtöke 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület   

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén 16-

17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Október 7 (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Szeptember 8. (hétfő) 17-18 óráig

Szeptember 22. (hétfő) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

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

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén 16-

18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
OKTÓBERI FOGADÓÓRÁJA

Életének 92. évében a közelmúltban
elhunyt dr. Pósta Bekény, a Tolna
Megyei Kórház Urológiai Osztályának
alapítója és nyugalmazott osztályveze-
tõ fõorvosa, Érdemes Orvos, a Ma-
gyar Urológusok Társaságának volt al-
elnöke, örökös tiszteletbeli tagja, az
Illyés-emlékplakett és a Pro Urbe
Szekszárd emlékérem tulajdonosa.
Pósta fõorvos úr sokévi kemény harc

árán a semmibõl teremtett magas
színvonalú gyógyító tevékenységet
folytató, ötven ágyas, modern uroló-
giai osztályt egy olyan korban, amikor
pénzzel és ügyeskedéssel nem,
csak szívós, önmagát is feláldozó
munkával lehetett ezt elérni. Nagy vá-
rosokat megelõzve a szekszárdi volt
a harmadik vidéki urológiai osztály
Magyarországon.

Ez már önmagában is nagy érdem,
mégsem pihent meg az osztályalapítás
babérjain. A szakmai munka is folya-
matosan fejlõdött, számos vizsgáló el-
járást és mûtéti beavatkozást elsõként,
vagy az elsõk között alkalmazott Ma-
gyarországon. Az osztály endosco-
pos tevékenysége országszerte híres
volt, sok kolléga járt továbbképzésen
Szekszárdon.

Elment az osztályalapító, dr. Pósta Bekény
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