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A bor valódi ünnepe volt
A novemberi idõjárás sem riasztotta el a szüreti napok közönségét

Negyvenhat csoport mintegy másfél ezer tagja teremtett tarka forgatagot a szüreti felvonuláson

A novemberre jellemző barát-
ságtalan idő sem ronthatta el 
a Szekszárdi Szüreti Napok prog-
ramjaira ellátogató városlakók
és turisták kedvét. Újra siker volt
a bor ünnepe.

A fesztivál négy napja alatt a becslé-
sek szerint mintegy 30 ezer látogató
kereste fel a helyszínek valamelyikét.
Nézelõdött a kirakodóvásárban, kiállí-
táson, elõadásokat hallgatott a borok-
ról, tapsolt az itthon és határainkon

túl is sikeres mûvészek koncertjein,
megkóstolta a szekszárdi vendéglátó-
sok kínálta ételkülönlegességeket, no
és persze hajnalig mulatott a borud-
varban.

Beszámolónk a 4-5. oldalon.

Intézkedési terv
készült az ÁSZ

megállapításaihoz
■ Elfogadta a megyeszékhely közgyû-
lése csütörtöki ülésén azt az intézkedé-
si tervet, amely az Állami Számvevõ-
szék (ÁSZ) megállapításai nyomán szü-
letett. A terv a feltárt hibák kijavítását,
a hiányosságok pótlását szolgálja.

Módosította, illetve a bekövetke-
zett változásokhoz igazította a testü-
let a város idei költségvetését. Késõbb
döntenek a diszpécserszolgálat köz-
ponti orvosi ügyeletre történõ beve-
zetésérõl, s arról is, hol állítsák fel azt
a Neumann János-szobrot, amelyet
dr. Kovács Gyõzõ, a város díszpolgára
adományozott Szekszárdnak.

(Részletes beszámolót a jövõ heti
számunkban olvashatnak.)

Lipcsébõl érkeztek
vendégelõadók

■ Két német vendégprofesszor, dr.
Matthias Heimann és dr. Michael Toe-
pell tartott elõadásokat a PTE Illyés
Gyula Fõiskolai Karán, a Lipcsei Egye-
temmel már sok éve tartó együttmû-
ködés, tanár- és diákcsere keretében.
Az oktatók az elmúlt héten minden-
nap találkoztak a hallgatókkal.
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A részvételi demokrácia
érdekében kampányoltak

■ A részvételi demokrácia erõsítése,
az állampolgári kezdeményezések-
ben rejlõ lehetõségekre való figyelem
felhívása volt a célja a Állampolgári
Részvétel Hete programsorozatának,
melynek országos megnyitóját Szek-
szárdon tartották hétfõn.A megye-
székhelyen a Civil Szolgáltató Köz-
pont, a szekszárdi civil kerekasztal,
valamint az önkormányzat szerve-
zésében többek között a Garay téren
felállított paravánon nyilváníthatták
ki véleményüket az emberek, és le-
adhatták jelölésüket „Az Év Képvise-
lõje 2008 Szekszárd” díjra is.

A vásárok gazdasági
szerepét mutatták be

■ Az elmúlt pénteken a megyeháza
dísztermében zajlott az immár ne-
gyedik Vásárok Világa címû konfer-
encia, a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház, a PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
és a Tolna Megyei Egyed Antal Hon-
ismereti Egyesület közös szervezésé-
ben. A szüreti napok programjában
szereplõ rendezvényen természete-
sen a bor állt az elõadások közép-
pontjában.

Negyvenen jelentkeztek
a rendkívüli véradásokra

■ Vélhetõen a rossz idõ is szerepet ját-
szott abban, hogy elmaradt a várttól
a Szekszárdi Szüreti Napokra, szom-
batra szervezett rendkívüli véradá-
son megjelentek száma. Huszonhat
donor jelentkezett, huszonegyen ad-
hatták a vérüket. A szombati nyere-
ménysorsoláson az elmúlt hónap-
ban vérüket adók közül hárman
mobiltelefont, huszonhatan pedig
szekszárdi borokat nyertek.

Gránátot találtak
az áruház mögött

■ Tojásgránátot találtak Szekszár-
don az elmúlt héten az OBI áruház
mögötti füves területen. Mint azt dr.
Réti László kapitányságvezetõ-helyet-
tes elmondta, a gránátot az áruház
mögötti esõvízgyûjtõ csatorna alján
találta egy a területet karbantartó fér-
fi fûnyírás közben. Miután a rendõr-
séget értesítette, Budapestrõl érkeztek
tûzszerészek a megyeszékhelyre,
akik elvitték a város széli földekre a
robbanószerkezetet, s ott fölrobban-
tották. Az alezredes hozzátette, em-
beri életet nem veszélyeztetett a rob-
banószerkezet, távol volt az utaktól,
s gyalogosan sem közlekedett arra jó-
formán senki. A gránát hatástalaní-
tásával a tûzszerészek a bejelentés
után 3-4 órával végeztek.

Megyezászló is járt 
az elismerés mellé

A megyei közgyűlés múlt csütör-
töki ülésén elfogadta dr. Soczó
László dandártábornok, megyei
rendőrfőkapitány beszámolóját 
a rendőrség előző esztendőben
végzett köz- és közlekedésbizton-
sági tevékenységéről. 

V.H.M.

Sõt a jó eredmények elismerésekép-
pen dr. Puskás Imre, a közgyûlés elnö-
ke megyezászlót adományozott a fõka-
pitányságnak. Az eseményen részt vett
dr. Bencze József altábornagy, az orszá-
gos rendõrfõkapitány, aki az elisme-
résre méltó eredmények okát részint
annak tudta be, hogy „a Tolna megyei
rendõrök jól végzik munkájukat”.

Dr. Soczó László kiemelte, bizonyos
területeken elért eredményeik alapján
elsõk között vannak a megyék sorá-
ban, illetve más feladatok terén a kö-
zépmezõnyben foglalnak helyet. Úgy
fogalmazott, hogy számukra a legna-
gyobb elismerést a lakosság rendõr-
ség iránti bizalma jelenti. A legjelentõ-
sebb fejlõdést a felderítõ és az olajozot-
tan mûködõ operatív munkában ér-
ték el. A zéró tolerancia hatása Tolná-
ban is jól érzékelhetõ: a balesetek a ta-
valyi 502-rõl az idei hasonló idõszak-
ban 476-ra csökkentek, halálos kime-
netelû baleset a tavalyi év elsõ nyolc
hónapjában történt 27-tel szemben
idén 19 volt. Sajnálatos, hogy a létszám-
hiány 50 fõ körül van, ám remélhetõ,
hogy idén és jövõre új munkatársak
felvételével sikerül megoldani e prob-
lémát. Megyénkben megfiatalodott a
rendõri állomány, a tiszthelyettesek át-
lagéletkora nem éri el a 30 esztendõt,
a tiszteké pedig 30 év körül van. Ez az
állomány – mint mondta a fõkapitány
– képes fenntartani a közrendet. Tol-
nában a bûncselekmények összetétele
alapvetõen idén sem változott, tovább-

ra is a vagyon elleniek részaránya a
meghatározó. A garázdaságok száma
csökkent, sõt összességében a lopáso-
ké is. Hangsúlyozta a fõkapitány, hogy
a megyében a rendõrséggel együtt-
mûködõ „segítõ csapatnak”, az 1900
polgárõrnek, mellettük más civil szer-
vezetnek és a települési önkormány-
zatoknak is köszönhetõek a jó ered-
mények.

Dr. Puskás Imre szerencsésnek
tartja megyénket a tekintetben, hogy
nálunk biztonságban érezhetik ma-
gukat a polgárok, ami befolyásolja a
komfortérzetünket, s ez az itt folyó
rendõri munka eredményének tud-
ható be. Aláhúzta, hogy mindezt visz-
szaigazolta hangulatában is a közgyû-

lés, hiszen alapvetõen a kérdések és a
hozzászólások is az elismerésrõl ta-
núskodtak. Dr. Bencze József meg-
nyugtatónak tartja, hogy megyénk-
ben évrõl évre jobb teljesítményt
nyújtanak a rendõrök. Mint azt ki-
emelte, számára élmény volt részt
venni a közgyûlésen, ahol a felvetõ-
dött kérdések is a rendõrség tevé-
kenysége iránti elismerést sugallták.
Sõt azt is, hogy nálunk az emberek
biztonságban érezhetik magukat. A
közlekedési morállal kapcsolatban
megnyugvással állapította meg az
ORFK vezetõje, hogy jelentõsen
csökkent az ittasan okozott halálos,
illetve sérüléses balesetek száma. A
legtöbb baleset a sebesség túllépése
miatt következett be ebben az esz-
tendõben. Külön felhívta a figyelmet
arra tényre, hogy a közutakon életü-
ket vesztettek 70 százaléka(!) nem
volt bekötve.

Dr. Bencze József (jobbról), dr. Puskás Imre és dr. Soczó László

Három színesfémtolvajt fogtak el a
Szekszárdi Rendõrkapitányság mun-
katársai – tudtuk meg dr. Réti László al-
ezredestõl, a bûnügyi osztály vezetõjé-
tõl. A gazfickókat már régóta figyelték
a rendõrök. Az elmúlt héten egy rozo-
ga Ladában kapták el a triót, akik már
jó ideje „családi vállalkozásban” lopták
a színesfémet. Annak idején õk „fújták
meg” Medináról a turulszobrot is.

A rendõrök a tolvajok jármûvének
csomagtartójában 350 méter (!) – egy

méter körülbelül 3000 forintba kerül –,
három centi átmérõjû, 12 eres földká-
belt találtak. Az osztályvezetõ hozzátet-
te, hogy a kábelben levõ réz értéke kö-
zel háromszázezer forint. A színesfém-
tolvajlásra szakosodott férfiak – az apa,
aki már számtalanszor került összeütkö-
zésbe az igazságszolgáltatással, a fia és
egy barátjuk – egybehangzóan állította:
õk bizony nem lopták a kábelt, csak ki-
húzták a földbõl. Vagyis gyakorlatilag ta-
lálták, noha – mint Réti doktor fogalma-

zott – ma Magyarországon színesfémet
találni kizárt dolog, azt csak lopni lehet.

A három férfi lapzártánkkor õrizet-
ben volt, a rendõrség természetesen
kezdeményezte elõzetes letartóztatás-
ba vételüket. Az már csak hab a tor-
tán, hogy a Lada eredetére vonatkozó-
an egyetlen okmánnyal sem rendel-
keztek a férfiak. A bíróság dolog elleni
erõszak bûntette miatt akár öt év sza-
badságvesztésre ítélheti a három szí-
nesfémtolvajt.  - hm -

EGYPERCES KRIMI

„Nem loptuk, csak kihúztuk a földbõl”

A Tolna megyei
rendőrök jól vég-
zik munkájukat.”
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Szép ünnepséget rendeztek
Waregemben, a Szekszárd mére-
tű belga városban. Az említett két
település immár húsz esztendeje
ápolja a sportkapcsolatot, ami öt
éven belül partnervárosi kapcso-
lattá nőtte ki magát. A 15. évfor-
duló tiszteletére nagyszabású
rendezvénysorozatot szerveztek,
természetesen szekszárdi delegá-
ció részvételével.

V. Horváth Mária

A köszöntõt követõen a dísztribünre
szólították az évtizedeken át a Tolna
megyei fõügyészhelyettesi tisztet be-
töltõ dr. Sólyom Bódogot, aki ezen ala-
posan meglepõdött. Szerencsére bírja
a német nyelvet, így pontosan értette,
hogy az öt éve alapított Waregemért
Érdeméremmel (másodikként!) õt
tüntették ki. A szép szónoklatra szép
szónoklattal válaszolt. Arról szólt, hogy
amikor elkezdte építeni a két várost
összekötõ „hidat”, csak bízott benne, e
téren is lesznek társai. S bizony, remé-
nyen felüli számban álltak mögé, mel-
lé. Az egyre szélesedõ „híd” közös erõ-
vel elkészült, ami révén már százak tet-
ték meg az utat innen oda, onnan ide.
Városvezetõk, borászok, méhészek,
sportolók, gyerekek... Családok, társa-
ságok között barátságok születtek. A
kitüntetett szerint „az érdemérem
nem csak engem illet, hanem vala-
mennyi kapcsolatépítõ szekszárdit”.

Miért éppen Waregem? Miért ép-
pen a Brüsszeltõl nyugatra fekvõ, ló-
versenyeirõl híres városka? Dr. Só-

lyom Bódog – aki harminc éve elnöke
a Szekszárdi Kosárlabda Klubnak –
így elevenítette fel az emlékeit.

– Hírét vettem, hogy Waregemben
is nagy kultusza van a kosárlabda
sportnak, ezért 1988-ban levélben ke-
restem fel, és meghívtam õket a ran-
gos Sió Kupára. Eljöttek, majd minket
láttak vendégül. Sokasodtak az élmé-
nyek, a magán és sportbarátságok.
Úgy épültek a kapcsolatok, ahogyan
az a nagykönyvben meg van írva –
szögezte le Sólyom doktor, majd a
waregemiek karitatív tevékenységé-
rõl szólt. Például arról, amikor az otta-

ni sportvezetõk egy kamionnyi ado-
mányt hoztak a szekszárdi gyerme-
keknek. Egy másik alkalommal a Pro-
métheusz Park sarkán felépített ját-
szótér költségeihez járultak hozzá, s a
tér ma is kedvelt játszóhelye a kicsik-
nek. A belgák meghívtak, és pedagó-
gusaik kíséretében vendégül is láttak
sok, a tanulásban akadályozott szek-
szárdi gyereket – kinyitva elõttük a vi-
lágot. A felnõttek pedig bepillanthat-
tak abba a Sólyom doktor által is fon-
tosnak tartott metódusba, miként ta-
nítják partnervárosunkban a fiatalo-
kat a mindennapi életre.

– Kétévente magyar estet tartanak
belga barátaink – folytatta a Szek-
szárd-Waregem Baráti Társaság elnö-
ke, s mosolyogva jegyezte meg, hogy
ezen alkalmakkor minden vendégnek
kokárdát adnak, és pálinkával kínál-
nak a szekszárdiak. – Csapó Károly jó-
voltából hamisítatlan magyar pörköl-
tet teszünk az asztalokra. A volt városi
képviselõ „szimultán” fõzi több bog-
rácsban a magyar étket, persze hazai
fûszereket használva. Ehhez nyilván-
valóan a szekszárdi borokat kínáljuk,
a Bartina zenekar a talpalávalóról gon-
doskodik, táncosaik pedig igazán fel-
dobják a hangulatot. A rendezvényre
belépõdíjat szednek, a bevételt pedig
kizárólag a szekszárdi gyerekek nya-
raltatására fordítják.

Miközben a kitüntetés másnapján
megjelent cikkekrõl és annak vissz-
hangjáról faggattam a nyugalmazott
fõügyészhelyettest, csak bólintott,
majd megemlítette, hogy a magyar
napok rendezvényét odakint nem
merik meghirdetni az újságokban,
ugyanis a nagyszámú érdeklõdõknek
csupán a töredéke férne be a rendez-
vény színhelyére.

– Egy fontos eseményre hívnám
fel a figyelmet: 2009. május 2-án
Szekszárdon belga napot tartunk,
amelyen a vendégek lesznek a ven-
déglátók. Baráti társaságunk már
megkezdte a szervezést – emelte ki
dr. Sólyom Bódog, aki mindig is so-
kat dolgozott, nyugdíjasként pedig
rengeteget. Percrõl percre beosztja
az idejét, javarészt a közösségért. A
közösségekért.

Híd Szekszárd és Waregem között
Dr. Sólyom Bódogot meglepetésként érte a belga testvérváros elismerése

Dr. Sólyom Bódog (középen) Jo Neyrinck alpolgármestertõl
vehette át az elismerést

Hét testvérvárosból érkezett delegáció a szüretre
■ Hét testvérváros, illetve partnertele-
pülés küldöttsége érkezett Szekszárd-
ra, a Szüreti Napokra. A delegációk szá-
mára Horváth István polgármester
szeptember 20-án, szombaton délelõtt
a városháza közgyûlési termében adott
fogadást. 

A küldöttségek tagjai – polgármes-
terek, képviselõk, a külkapcsola-
tokért felelõs munkatársak – zömmel
ismerõsként üdvözölték egymást és a
szekszárdi városvezetést. Három test-
vérvárosunkban azonban új polgár-
mestert választottak a közelmúltban,
így õk elsõ alkalommal tettek hivata-
los látogatást Szekszárdon. Az észak-ír-
országi Downpatrick fiatal polgár-
mestere, Colin McGrath, illetve a ro-
mániai Lugos (Lugoj) elsõ embere,
Francisc Boldea, aki – többek között –
felesége társaságában érkezett, elsõ al-
kalommal köszönhette meg delegáci-
ója nevében a szívélyes fogadtatást, és

vendéglátást. Nem elsõ ízben járt vá-
rosunkban, de polgármesteri minõsé-
gében elõször szólalt fel az óbecsei
(Vajdaság) Knézi Péter, aki örömmel
nyugtázta, hogy a két település közös
vállalkozása, a hulladékszállításra ala-
pított cég sikeresen nyitott a piacon.

Ugyancsak a gazdasági kapcsolatok
elmélyülésérõl számolhatott be
Ewald Wildermuth képviselõ (CDU),
a németországi Bietigheim-Bissingen
delegációjának vezetõje, illetve Jo
Neirynck, a belgiumi Waregem alpol-
gármestere. A romániai Facsád kül-
döttségét Covadi Dorel polgármester
vezette, míg az ugyancsak erdélyi
Igazfalvát Gergely Elemér és felesége
képviselte.

A fogadást kölcsönös ajándékozás
és közös ebéd követte. A küldöttsé-
gek tagjai részt vettek a szombat dél-
utáni szüreti felvonuláson, és kitûnõ-
en szórakoztak az esti programokon.Az erdélyi Lugos és Facsád küldöttségének tagjai a fogadáson
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Ha a padon akarsz nyugodni,
tanulj először alatta feküdni! E
régi szójárásunk jut eszembe a
(szótár szerint) több személy ré-
szére való, hosszú, keskeny 
ülőbútorról.

Kosztolányi Péter

Joggal, hiszen A PAD Irodalmi Egye-
sület ART-e a szekszárdi vörösbor fe-
dõnéven megtartott elõadásának fel-
ütésében az egyik alapító, Dicsõ
Zsolt férfiasan bevallotta: a nevezett
ital bizony árt, s így álló helyzetbõl
gyorsan a pad alá érkezhetünk.

A megyeháza belsõ udvarán va-
sárnap öttõl lezajlott ART-felolva-
sóesten a szinte számtalan nézõ elé
tárta költeményeit a másik alapító
Jankovics Zoltán, valamint a két to-
vábbi, rendszeresen A PADon
ücsörgõ Gacsályi József és Kis Pál
István is. Megzenésített verseket ad-

tak elõ a Komjáthy(i)ak, és szintén
közremûködött jó pár jó rigmus fel-
olvasásával Fritz Gergõ, az I. Béla
egyik diákja.

A PAD alapítóinak szándéka sze-
rint az a hely, ahonnan robban a
csend. Ha így van, ebben az eldur-
rant némaságban Jankovics rámu-
tat, hogy minden ugyanaz: betemet
kimos az élet / mint szurdikot a víz;
Gacsályi pedig leszögezi: semmi
sem igaz, / csupán az oszlás-foszlás
(Októberi elégia). Ugyanebben a
csendben azonban a borospohár
nézeteit vizsgáló Dicsõ bölcsen
megállapítja / a karcsúság titka a
megfelelõ tükör, míg Kis Pál István
végül igazi szüreti tanulságot von le
elégikus bordalában: csak az a lé-
nyeg, hogy teljen a pohár, hogy dal
legyen a vége!

Elapadhatatlan dal a kirobbant
csendben. S akkor A PADon nyugod-
hatunk végre.

Borrá vált a víz!
Kis Pál István misztérium-játéka, A csoda

„...azt is láttuk hirdesse akárki, hi-
te, ha gyenge, várhatja a csodát,
szőlőt, ha művel, jót kell érte áll-
ni, s ha nincs az Isten, üdvöt a bor
nem ád!” – mondta Hosnyánszky
Bence mint Simon, Jézus tanítvá-
nya a régi Vármegyeháza udvará-
ban, miközben a rendező, Kis Pál
István lassan letehette forgató-
könyvét egy évszázadok óta szót-
lanul álló kőoszlop romjaira.

Gyimóthy Levente

Körtánc, Jézus Krisztus korát idézõ ru-
hák, elsõ századbéli kerámiaedény,
melybõl a szereplõk, s a kedves vendé-
gek is kaphattak kóstolót. Mint azt a ren-
dezõtõl megtudhattuk, ismert bibliai
témát, mégpedig a Kánai-menyegzõt
dolgozták fel. Ugyanakkor a történet-
ben az eredeti fõ jelenethez képest van

egy lényeges különbég: Jézus itt ugyan-
is a víz borrá változtatását nem megvál-
tói gesztusként, hanem – a helyi borvi-
déknek megfelelõen – mintegy az ital
megtisztelése gyanánt, a borászokkal
együtt ünnepli hegyeink nedûinek szü-
letését...

– Szereplõink városi polgárok, ér-
telmiségiek, vagy éppen borosgaz-
dák, mint például Dúzsi Tamás és fele-
sége – tette hozzá a rendezõ, miköz-
ben az elõadás után népes érdeklõdõ
állta útját az õsi romok közt a római
kort idézõ boros „amforának” és bor-
kimérõjének.

Ahogy a 16-17. századra véglegesen
kialakult misztérium-játékokra egész
Európában jellemzõ volt, úgy ma,
2008 szüreti fesztiválján is helyi pol-

gárok kedveskedtek a meghívott,
vagy csak egyszerûen turistaként ide
tévedt vendégeknek, hogy együtt ün-
nepeljék itt, Szekszárdon a legna-
gyobb csodát: a bor születését!

Kis Pál István elmondta: darabja
minden évben egyszer, a szüreti na-
pokon fog szerepelni, s bár misztériu-
mának korábban volt már diákelõ-
adás-változata, mellyel az országot is
bejárták, premiernek – a meghitt
hangulat és az idõpont miatt – mégis-
csak az idei tekinthetõ.

Jézust, az Úr fiát Csötönyi László,
Máriát Sz. Bodó Ágnes, a menyasz-
szonyt Sándor Zsófia, a võlegényt pe-
dig Prischetzky Botond alakította a
meghitt zenei aláfestésben. Jeles bo-
rosgazda, s örömapa volt Orbán
György, valamint Dúzsi Tamás, színbé-
li hitveseik pedig Kálóczi Mária és
Dúzsiné Patay Ilona. András tanítványt

Fritz Gergõ, míg Natanáelt Rózsa Péter
játszotta, násznagyként pedig Hos-
nyánszky Bencétõl hallhattuk az igen
jól létrehívott szövegvilágot a Komjá-
thy zenekar és a Bartinások igényes
közremûködésével.

Jövõre is mindenkit szeretettel lát-
nak az újszerûen ható, mégis régi val-
lási tradíciókon alapuló misztérium-
játékukra a szervezõk, hogy meghall-
gathassák Jézus szavát: „Legyek a szü-
ret hûséges pásztora, ha forr a mus-
ton méz, s az édes illat, hogy bort a
vízbõl teremtsen a csoda, engedd,
hogy égi hatalmaddal bírjak” … „Em-
ber, ki tudja, s mûveli e csodát, egy év-
ben egyszer gyõzhet csak az idõn,
hogy arra hittel felvértezze magát,
kell most a példa, s karoddal az erõm!”

Jézust Csötönyi László formálta meg

ElAPADhatatlan
Bizony ART a szekszárdi vörösbor

A PAD-on: Kis Pál István (balról) és Gacsályi József
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Szekszárdi Szüreti Napok
Nem csak a szombati színpom-
pás felvonulás vonzott – becslé-
sek szerint 30 ezer – látogatót az
idei Szekszárdi Szüreti Napokon.

Szeri Árpád

A városközpontban a hétvégén egy tût
is nehéz lett volna leejteni, ez pedig azt
jelzi: valamennyi program nagy érdek-
lõdés mellett zajlott. Kíváncsiskodók
gyûrûje fogta körbe a Liszt tér közelé-
ben található Háry lovas-szobornál a
bársonypalástos borlovagokat, akik a
hagyományos patakoccintáson az
Alisca Borrend két frissen avatott tag-
ját köszöntötték Tarr János és Szollár
Zoltán személyében. Módos Ernõ
nagymester elmondta, hogy a húsz-
éves Alisca Borrend most megtartott
szekszárdi kongresszusán dr. Sümegi
József tartott fontos elõadást a hazai
borokról. A két évtizedes múltra visz-
szatekintõ Alisca Borrend egyébként –
hangzott el a kongresszuson – elis-
mert résztvevõje Szekszárd kulturális
életének.

A borkultúra mellett a vizuális kul-
túra is kiemelt helyen szerepelt a fesz-
tiválon, miután a szüreti napokhoz
kapcsolódva a megyeszékhely adott
otthont az V. Szekszárdi Festészeti
Triennálé megnyitójának. A Mûvésze-
tek Házában november 2-ig megte-
kinthetõ tárlat a Babits Mihály emlé-
kezete címet viseli: azaz a kortárs fes-
tõmûvészet kiválóságai valamennyi
mûvükkel a költõ alakját, illetve vilá-
gát idézik. 

Minden túlzás nélkül nemzetközi hí-
rûnek lehet nevezni a Magyar Állami
Népiegyüttest, illetve Sebestyén Márta
énekest: az abszolút profi táncosok
szombaton este a Babits Mihály mûve-
lõdési házban léptek fel, a szólista a bel-
városi római katolikus templomban
varázsolta el a közönséget. Talán nem
is kell hangsúlyozni: mindkét esetben
a fergeteges minõsítés illik a siker elé.
A könnyedebb mûfaj kedvelõi a Béla
király téren csütörtökön koncertezõ
Demjén Ferenc, majd vasárnap ugyan-
itt a Republic együttes zenéjére tán-
colhattak.

Összesen 46 csoportot tapsolt meg a közönség a szüreti napok csúcspontjának számító felvonuláson

A megnyitón Horváth István polgármester Eszterbauer Jánossal,
Matókné Kapási Juliannával és Módos Ernõvel koccintott

Idén egy zászló alatt vonultak a szekszárdi borászok Hatalmas tömeget vonzott a Republic vasárnapi koncertje
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Sokszínûen Babits Mihályról
V. Festészeti Triennálé Szekszárdon a költõ emlékezetére

„Idézz fel nékem ezer égi képet

és földi képet, trilliót ha van,

sok földet, vizet, új és régi népet,

idézz fel, szóval, teljes enmagam.”

Babits Mihály:

Himnusz Iriszhez (részlet)

A Művészetek Házában szeptem-
ber 20-án nyílt V. Szekszárdi Fes-
tészeti Triennálé a 125 éve szüle-
tett Babits Mihály szellemiségét
idézi. A Magyar Festők Társasá-
ga 65 művészének kiállítása sok-
rétű, akárcsak a Szekszárdon
született költő munkássága.

Egy-egy finom mívû alkotás emlékeztet
a forma mûvészére, mások a tanulmá-
nyokat és esszéket is író tudós költõre,
akinek mûveltsége a görög és a latin
kultúrában gyökerezik, vagy a filozó-
fusra, a békeszeretõ európaira, a hívõ
katolikusra, vagy éppen a képeket „fes-
tõ” lírikusra. Képpé válik a szöveg. Hol
kalligráfiaként a kép szerkezetébe il-
leszkedik egy-egy versszak, sor, hol a
betûk rajzolatából épül fel a kép, vagy
a költemények képisége jelenik meg a
festményben, több mû egy-egy vers-
bõl bontakozik ki. Sokakat ihletett a

Levelek Írisz koszorújából címû kötet
valamely költeménye. Írisz nemcsak az
ezerszínû szivárvány istennõje, de egy-
ben az istenek hírnöke is.

A festészet minden eszközét – a
pasztelltõl a vízfestékeken át az olajig
– használó, sokszínû, változatos képet
kapunk Babitsról, amelyben megje-
lennek természethû, lírai, geometri-

kus, vagy elvont, nonfiguratív ele-
mek. A triennálé fõdíját Wágner János
nyerte el Hellász címû festményéért.
A kultúra gyökereit adó országot a
tenger színei idézik. Az Oktatási és
Kulturális Minisztérium megosztott
díját Szécsi Katalin Zs. Triptichon és
Alföldi László Mangó címû képe kap-
ta. A Magyar Alkotómûvészek Orszá-

gos Egyesülete Benes József Figura cí-
mû alkotását díjazta. Stefanovits Péter
szilárd vázra függesztett Babits-tor-
nya Szekszárd Megyei Jogú Város díjá-
ban részesült.

Az V. Szekszárdi Festészeti Trien-
nálé – Babits Mihály emlékezete no-
vember 2-ig tekinthetõ meg a Mûvé-
szetek Házában. K. E.

Hatvanöt mûvész alkotásai láthatóak a november másodikáig nyitva tartó kiállításon

„25 év nagy jubileum egy kis
színház számára” – mondta
Frank Ildikó igazgató, a 2008-
ban megalakulásának negyed-
százados évfordulóját ünneplő
Magyarországi Német Színház
igazgatója. Ennek méltó megün-
neplésére az évadban magyar és
német szerzők műveivel és meg-
lepetéssel várják a közönséget.

Kovács Etelka

Az elsõként bemutatott darab –
Gyurkó László: A búsképû lovag Don
Quijote de La Mancha szörnyûséges ka-
landjai és gyönyörûszép halála – ugyan
egy spanyol szerzõ hõse nyomán ké-
szült, de – miként az elõadás rendezõ-
je, a kísérleti színházat képviselõ Tóth
András Ernõ, a Pécsi Nemzeti Színház
tagja, a Janus Egyetemi Színház vezetõ-
je elmondta – a német kultúrában Goe-
the kora óta kulcsszerepet játszik az iro-
dalmi toposszá, szimbolikus alakká vált
Don Quijote problematikája. Gyurkó
László az 1970-es évek elején a 25. Szín-
ház felkérésére írta ezt az akkori szín-
házi trendektõl eltérõ formanyelvet
használó darabot. A szokatlan stílus, a

jelzésszerû, mégis látványos jelmezek
és díszletek a szekszárdi elõadásban is
megfigyelhetõek.

„Éppen ez teszi lehetõvé, hogy utaz-
zunk vele” – tette hozzá Frank Ildikó.
Eddig Veszprémbe és Budapestre kap-
tak meghívást. A szerzõ eredetileg ver-
seket írt színmûvéhez, amelyhez Rozs
Tamás zenét szerzett és szerkesztett.
Ezáltal oldottabb jellegûvé vált ez a tra-
gikomédia, amely így a fiatal közönség
számára is vonzó lehet. „E rendkívül iz-
galmas, érdekes darab kiváló lehetõsé-
get nyújt a színészeknek, meghatározó
feladat lehet az egész pályájuk során” –
fûzte hozzá a rendezõ.

Az ausztriai Gmündben szeptem-
ber 25-én, Szekszárdon pedig októ-
ber 14-én a Komödienherbst Nieder-
österreich és a Magyarországi Német
Színház az osztrák társulat kezdemé-
nyezésére közösen mutatja be Mol-
nár Ferenc: Az ördög címû darabját.
Az elõadást mindössze hétszer láthat-
juk majd Szekszárdon, hiszen a hét
szerepet egyrészt magyarországi,
másrészt osztrák színészek játsszák.

A Magyarországi Német Színház
társulata egy egytanórás színielõadást
is létrehoz, és októberben elutazik ve-

le az ország olyan középiskoláiba,
amelyeknek nincs lehetõségük arra,
hogy ellátogassanak Szekszárdra. Idén
Márai Sándorral ismerkedhetnek a di-
ákok. A választás azért esett rá, mert
2009-ben lesz halálának 20. évforduló-
ja, s mert Németországban is nagyon
elismert szerzõ.

December 2-án egy az egész család
számára élvezetes darabot mutat be a
német színház. A mézeskalácsember

ugyan angol szerzõ, David Wood mû-
ve, de Frank Ildikó és a rendezõ,
Claudia Nowotny ezzel egy igazi kará-
csonyi hangulatú színmûvet válasz-
tott. A hatszereplõs mesemusicalt Ma-
gyarországon elõször mutatják be. A
gyerekekre számítanak, amikor a ve-
lük együttmûködve, két nyelven elõa-
dott Holle anyó (Frank Ildikó) illetve
A brémai muzsikusok (Lotz Kata)
után novemberben létrehozzák a Me-
sék a bõröndbõl címû sorozat egy
újabb darabját. Andersen: A fülemüle
címû meséjét Pitz Melinda adja elõ.

Januárban a két éve bemutatott Ár-
mány és szerelem után ismét
Friedrich Schiller egy mûvét, a Stuart
Máriát kezdik el próbálni. A színház
fontosnak tartja a német klasszikusok
bemutatását, hogy kiderüljön, érvé-
nyes lehet-e egy Schiller-darab 2009-
ben. A rendezõ a magyar származású,
németül is beszélõ Tömöry Péter lesz,
aki fõként az Euro Theater Central
Bonnban dolgozik. Tömöry szintén
egy újfajta látásmódot hoz majd a szín-
házba: a Stuart Mária is kísérleti elõ-
adás lesz, amit szeretnének úgy megol-
dani, hogy a bonni, 40 férõhelyes stú-
diószínházban is játszható legyen.

A jubileumi évad leghangsúlyosabb
eseménye az évadzáró bemutató lesz,
amirõl még keveset tudni. A színház
ugyanis pályázatot hirdetett a magyar-
országi németek történetét feldolgozó
színpadi szövegek megírására, ame-
lyek egy zenés történelmi revümûsor
alapját képezhetik. A pályamunkákat
január végéig várják, a bemutatóra
2009 májusában kerül sor, rendezõje
Clemens Bechtel lesz. A német színház
társulata május utolsó hetére különbö-
zõ rendezvényeket és meglepetést is
tervez a szekszárdiak számára.

Kísérleti színház és õsbemutató
Premierek és meglepetések a Magyarországi Német Színház jubileumi évadjában

” Meghatározó fel-
adat lehet az egész
pályájuk során.
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MENETRENDI MÓDOSÍTÁSOK

Szekszárd helyi autóbusz közlekedésében október 6-tól
1-ES VONAL 

Munkanapokon 
Autóbusz-állomásról 4:40 helyett 
4:30-kor, Hosszú-völgybõl 5:00 helyett
4:50-kor indul autóbuszjárat.

3-AS JELZÉSSEL új autóbuszjáratokat
állnak forgalomba a mellékelt mene-
trend szerint:

4-ES VONAL

Munkanapokon 
Autóbusz-állomásról 4:45 helyett 4:35-
kor, Bottyán-hegyrõl 5:00 helyett 4:50-
kor indul autóbuszjárat.

6-OS VONAL

Munkanapokon 
Tót-völgybõl 4:50 helyett 4:40-kor in-
dul autóbuszjárat.

7-ES VONAL

Munkanapokon 
TESCO Áruháztól 5:00 helyett 4:50-
kor indul autóbuszjárat.

8-AS VONAL 

Munkanapokon 
a TESCO Áruháztól 17:00 és 18:00
órakor, illetve a Mûszergyártól 17:20
és 18:20 idõpontokban közlekedõ jára-

tok megszûnnek. (Az említett idõpon-
tokban 98-as járatok közlekednek!)

8Y-OS VONAL 

a 8Y jelzésû járatok megállnak a
Csatár, újtelep megállóhelynél is.

9-ES VONAL 

Munkanapokon 
a TESCO Áruháztól 6:30-kor, illetve a
Jobbparásztáról 6:50-kor közlekedõ jára-
tok megszûnnek. (Az említett idõpon-
tokban 98-as járatok közlekednek!)

ISKOLAI ELÕADÁSI NAPOKON

a TESCO Áruháztól 7.20-kor, illetve
Jobbparásztáról 7.40-kor induló 9Y
jelzésû járatok 9-es jelzéssel, a Zrínyi
utca érintése nélkül közlekednek.
Jobbparásztáról 7:20-kor induló 9-es

járat, 9Y jelzéssel, a Zrínyi utca érin-
tésével közlekedik.
Jobbparásztáról 13:55-kor és 15:55-kor
induló 9Y jelzésû járatok 13:53 és
15:53 idõpontokban indulnak.

98-AS VONAL Munkanapokon 
a TESCO Áruháztól 6.30, 17.00 és
18.00 órakor új járatok indulnak

ISKOLABUSZ

Útvonal: Tót-völgy – Otthon utca –
Csatári üzletház – 5. sz. Általános isko-
la – Béla tér – Szt. László utca – Rákóczi
utca – Zrínyi utcai általános iskola
Indulási idõ: 7:15 – iskolai elõadási
napokon.
A járatot a Garay iskola diákjai és ok-
tóber 6-tól-az 5-ös iskola tanulói ve-
hetik igénybe az alábbi feltételekkel:

Garay iskola: A járat ingyenes. A gye-
rekek továbbra is az iskolától kapott
igazolással utazhatnak. Mivel a vissza-
útra a 9Y sz. járatot vehetik igénybe, az
Önkormányzat ingyenes diákbérletrõl
gondoskodik az igazolással rendelkezõ
gyerekek számára

5-ös iskola: A járaton utazás feltétele
az iskolától kapott igazolvány és
érvényes diákbérlet

A 7:35-kor Csatárról, illetve 14:00 és
16:00 órakor a Zrínyi utcai általános
iskolától induló járatok megszûnnek.
A délutáni idõpontokban a 9Y jelzésû
autóbuszokat javasoljuk igénybe ven-
ni.
Kérjük, a szülõk a részletekrõl tájéko-
zódjanak az iskolaigazgatónál!

Az erdélyi befektetés üzlet
Magyar és román vállalkozások képviselõi találkoztak Szekszárdon

A román gazdaság kilenc száza-
lékos növekedése nem hagyja
érintetlenül Erdélyt sem. Az otta-
ni lehetőségeket igyekeznek
majd kihasználni a befektetők,
de a kereskedelmi tevékenységü-
ket bővíteni igyekvők is.

Bálint György

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara éppen ezért megtette már az
elsõ lépéseket, hogy a szûkebb pátria
gazdasági közegét helyzetbe hozza.
Elõször Kovászna, majd Hargita me-
gyével történt meg a kapcsolatfelvétel.
Késõbb tágult a horizont a gazdasági-
lag fejlettebb Maros megye bekapcso-
lásával. Az elmúlt héten Szekszárdon
találkoztak a két megye üzleti életének
képviselõi: a fórumon közel negyven
romániai magyar vállalkozás képviselõ-
je érkezett hozzánk, hogy a lehetséges
anyaországi érdeklõdõkkel tárgyaláso-
kat kezdeményezzenek.

Aktív részvétel jellemezte a másnapi
találkozót, ha ebbõl csak néhány üzlet
is köttetik, már megérte a kamarai kez-
deményezés. Nem beszélve arról, ha
egy-két nagyobb volumenû vállalkozás
is elindulna... Reflektorfényben a fa-
ipar, az építõipar, az idegenforgalom

került, de mint azt Rendás Ágnes me-
gyei kamara projektvezetõtõl megtud-
tuk: a kereskedelmi tevékenység elin-
dításáról is beszéltek az érdekeltek. Az
erdélyi képviselõk itteni építõipari vál-
lalkozásokat is kerestek romániai beru-
házások kivitelezésére. Kérdés: lesz-e
megrendelés, és mennyi?

Oláh Péter, a Maros Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara üzletfejlesztési
igazgatóját a Közép-Erdélyben kínál-
kozó üzleti lehetõségekrõl kérdeztük,

ahol közel húszezer különbözõ vállal-
kozás létezik, s ebbõl mintegy másfél-
ezer nyugati érdekeltségû.

– Nálunk nagyon erõs a fafeldolgo-
zó, fakitermelõ ipar, és szintén erõs a
textilipar, ezen belül a ruházat és a
bõrkészítés. Ehhez kellene még tõke,
vagyis befektetés. A turizmus most
kezd fellendülni, de a motelek, hote-
lek erõsen felújításra szorulnak. A
csoportok ennek ellenére megindul-
tak, a szálláskapacitás azonban kicsi.

Marosvásárhelyen egy-egy hétvégén
már alig lehet szobát találni. Nagyon
érdeklõdnek a nyugatiak a középkori
várak, de az azokat körbevevõ kisebb
települések iránt is. Kedvelt célpont
például Segesvár, ahol a várban még
mindig laknak. Tudom, az infrastruk-
túra, a szolgáltatások fejlesztése nem
kevés pénzt ölel fel, de egy felületes
piacelemzés is megmutatja: ezen a te-
rületen elég gyorsan megtérülne a
befektetés.

A rendezvény megnyitóján Oláh Péter (jobbról), dr. Fischer Sándor és Béres Vilmos
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Hajókirándulás a Babits-emlékévben – 1. rész

Esztergomtól Szekszárdig
Szeptember 19-én Esztergomból
indult útjára a Babits nevét ez al-
kalomból felvevő hajó, hogy a Du-
na menti városok érintésével egy-
bekötött irodalmi-zenés disputák-
kal, filmvetítéssel, színművésze-
ink tolmácsolásában felcsendülő
naplórészletekkel idézzék a részt-
vevők a fejedelem életútját, mun-
kásságának mozaikjait.

Panyi Zita 

Korábbi számainkban már ízelítõt ad-
tunk kedves olvasóinknak a Babits Mi-
hály-emlékév jeles rendezvényeinek
hangulatából, szellemiségébõl: költé-
szet-napi megnyitó, verses-boros tisz-
telgés a vármegyeházán. Ritka iroda-
lomtörténeti esemény, hogy a XX. szá-
zad, s a rákövetkezõ korszak magyar
irodalmát precíz kontúrokkal kijelölõ
költõ, író születésére együttes gondol-
kozással, érdemi munkával, mondhatni
együtt lélegezve készüljön a szülõváros,
Szekszárd, a töltekezés, alkotó kikap-
csolódás mozzanatainak helyszínéül
szolgáló Esztergom, és a fõváros, ahol
költõnk tevékenyen szervezte, egyen-
gette egykor a szépirodalom jövõjét.
Pedig pontosan ez történik az idén.

Földrajzi határvonalak, napi politi-
kai állásfoglalások, gyülemlõ-tornyosu-
ló életbajaink végre illékonnyá oldód-
tak, mintha félszünket földbe mosta
volna valami nálunk éltünkre maga-
sabbról pillogó, okos hangtalansággal
támogató lény. Az ajtókban nemhogy
üdvözölték, elõre engedték az idõset,
a fiatalt, a nõt, a vélt-valós konkurenst
– még azok is, akik hétköznapokon
nagy-nagy doktori önérzettel akár
másfél méternyire haladnak el a másik
mellett szemrebbenés, no meg köszö-
nés nélkül évtizedes ismeretség tuda-
tával... És igen, most ne higgyük, hogy
csak azért, mert képtelenség volt kike-
rülni a másikat. Miképpen is jöhet szó-
ba ily parányság? Éppen Babits kap-
csán! Számtalan alkalommal kénysze-
rült elviselni és túlélni kicsiny szülõvá-
rosa fullasztó közönyét, rókacseles-fél-
tékeny irigykedéseit, mert bizony ké-
sõbb fogant legendás kollektív Babits-
értésünk, megbecsülésünk pláne... 

Lélektáji útinaplót lenne érdemes fo-
galmazni a fent említett jelenségrõl,
ám tisztelt olvasóink zömét nyilvánva-
lóan jobban érdeklik a reáliák, ne okoz-
zunk hát csalódást, s zárójelben jegyez-
ve: a fõszerkesztõi iránymutatásnak is
illõ megfelelni. Mindennek függvényé-
ben tehát a Magyar Tudományos Aka-
démián elhangzott köszöntõkrõl, iro-
dalomtörténeti elõadásokról, s a pilla-
natnyilag utolsó vágását élõ Jeleniczki
István rendezõ által megálmodott Holt
próféta a hegyen címû filmversrõl jö-
võ heti számunkban olvashatnak.

Az Esztergomba vezetõ többórás út
valósággal elröppent: rég nem látott-
hallott ismerõsök bonyolódtak valahá-
ra hosszú beszélgetésekbe, kollégákra
és barátokra várt a kétnapos üdítõ ki-
kapcsolódás, nem utolsósorban pedig
mindahányan agyunk legmélyéig nyúl-
tunk képekért, Ba-
bits-sorokért, olvas-
mányélményekért,
ezeket illesztget-
tük nagy igyekezet-
tel a költõ-járta vá-
ros macskakövein
újonnan szerzett is-
meret-atomjaink-
hoz. Vajon Babits
hányszor sétált az
éjben fényesült ba-
zilikai boltív alatt
töprengve? Milyen
ügyekben taposta
lába a vármegyehá-
za ódon kertjét?
Ölelt-e gondolatban a kovácsoltvas lám-
pások alatt? Egyáltalán, szerette például
Goyát? Determinált kérdés ez, kifele jö-
vet egy Goya kontra Dali kiállításról,
ahol vizuálisan és ismeretileg szembe-
sülünk azon rajzaival, rézkarcaival és
aquatintáival, amik páratlanná tették
mûvészetét. Siketen, látomásoktól gyö-
törten alkotott, részint megélhetéséért
– sajna példa ez...

Aztán a táj borai: selymes, gyümöl-
csös, érett és mézes, tüzesen heveske-
dõ, ízt, alkonyt, verset verõ nedûk, kor-

tyolt-e gyógyírükbõl Babits, mikor a ki-
rályvárosi Elõhegyen papírra vetette
nemes, hû, csodálatos kutyájáról a soro-
kat? „Óh, bár ahogy te pihensz lábam-
nál, / bizalommal tudnék én is Annál /
megpihenni, aki velem játszik, / hol
apámnak, hol kínzómnak látszik, / égi

gazda, bosszú, megbo-
csátás , / s úgy nem ér-
tem, mint te engem,
Ádáz!” A szlovákiai
bélai éjben tartott
Ullmann kastély bor-
kóstolóját ki hangzó
szóval, ki belsõ szava-
lattal kerekítette felejt-
hetetlenné. A Szent
Adalbert Központba
visszatérve kései órá-
kon is hallatszottak
szófoszlányok a kert-
bõl. Nagy holdudvar,
világló fények a szo-
bákból, hideg éjszaka. 

Ködös péntek reggelen futott ki a
hajó Esztergom kikötõjébõl. Megre-
megett a padlózat, siklani kezdett a táj,
a víz, sirályok, piros meg fekete bóják,
bokros-fás kicsi sziget kukkan elõ az
õsi elembõl. A polgármesteri köszön-
tõk után még efféle intelmek kereng-
tek: „Ha veszni hagyjuk, magunkat
hagyjuk veszni!”, vagy Máraitól: „S ne-
veld lelked kérlelhetetlen igényérzet-
re!” Majd: „A két város közötti partner-
kapcsolat az élõ példa rá, országhatá-
ron belül is adható tartalom e foga-

lomnak, barátságunk mutatkozik a ci-
vil szférában, a sportéletben, kulturá-
lis vonalon”... Opsz.

Örömmel hallottuk, hogy Budapest
I. kerülete a közeljövõben – tán éppen
a születésnapra – emléktáblával látja
majd el a lakóházakat, amelyek szobái-
ban egykoron Babits csontos ujjától
kattogott az írógép. Csak a sima már-
ványtáblát nehogy ellepje idõvel a
szürkítõ szmog. Fészkelõdés a névkár-
tyával kasztosított asztaloknál, pohár-
csillanás. Plazmatévén látni képmá-
sunkat, friss a szervezés.

Partirányban feltûnik Dömös, ahol
két nyáron át vendégeskedett a költõ
az öreg plébános házában, mielõtt
megvette elõhegyi földjét. Így tudósí-
tott errõl hajdan a sajtó: „Az esztergo-
mi telekkönyvi hivatal aktái közt a na-
pokban szürkén húzódik egy hivata-
los irat a legzengõbb szavú magyar po-
étának, Dante ünnepelt fordítójának,
Babits Mihálynak házvételérõl. Az Elõ-
hegy oldalában gyönyörû kilátással a
soktornyú városra és a Dunára egy vil-
laszerû épület a költõ új otthona…” A
kávészünetben diszkrét zene szól, a
Szegõ Kvartett diktálja, miközben ki-
osztják a korabeli tördeléssel, tipográ-
fiával nyomott királyvárosi keresztény
magyar sajtó ünnepi Babits-számát.
Briliáns! Mazsolázgatunk: Dal az esz-
tergomi bazilikáról, Halvány téli rajz,
apró riportok, hírek, századeleji rek-
lámja a legszebb kirándulóhelynek, a
Búbánati sörözõnek. Istenem! „Mi-
lyen furcsa füstünk árnya / a túlsó tetõ
haván: / mintha távol emlék szállna /
rokon szívbe tétován. / Ki gondolhat
ránk e csöndben, / míg körülvattáz a
hó? / Titkos lánc nyúl át a földön, / ösz-
szekötve aki jó.”

Kisfiúból felnõtt, az irodalom diktá-
torának nevezik sokan – mondja felvé-
telrõl Gyurkovics Tibor a Még nem ké-
sõ sorozatából látható dokumentum-
részletben. Kérdõjelezzünk csak! Stílt,
ideillõséget, tartalmat! Ki bíbelõdött
az Oedipus Kolonosban fordításával a
Siesta Szanatórium ágyán, ahonnét Ily-
lyés vitte el tõle, s egy napra rá meg-
halt? Kicsoda mûvel ilyet? Diktátor!
Az. Aki a jóságos égben csakis annyit
kíván, mit maga is ád? Halála idején
szintúgy, mint éltében. Ejnye hát, ej-
nye. Részletek hangzanak el.

Kisüt a nap. Fényképek készülnek a
fedélzeten. Mentõöv, diktafonok, feke-
te, jegyzetek, kötetek, közeleg az ebéd.
Méltósággal úszik mellettünk egy
uszály. Locskolódás a hajótestnek, sze-
líden hullámzunk, jobbra-balra dõlve.
A szaxofonos egy lányt néz a korlátnál.
Odalép hozzá. Vállára teszi kezét isme-
retlenül. „Nehogy kiugorjon, olyan
szomorúan áll ott.”

Zöld a mély víz. Hideg. Kavics az
alján.

Esztergomból indult a Babits-hajó
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Stúdiót vezet, de mûsort nem
Pálinkásné Jantner Jolán: Próbálok a férjem fejével is gondolkodni

Az Emberi Oldal Kft. ügyvezető
igazgatója, Belasics Edit, aki ma-
ga is rengeteget dolgozik, a szin-
tén „munkamániás” Pálinkásné
Jantner Jolánt, a Rádió Antritt
stúdióvezetőjét jelölte meg kö-
vetkező beszélgető-partnerem-
ként. Különösen az érdekli, hogy
a média mellett mire jut még
energiája?

V. Horváth Mária 

– Van-e a hallgatottságukra vonat-
kozó adatuk?

– Okom van nem foglalkozni a köz-
vélemény-kutatások adataival. Ugyan-
is azt gondolom és tapasztalom, hogy
helyben az embereket érdeklik lakó-
helyük eseményei, programjai, törté-
nései. Zenei kínálatunk pedig min-
denképpen változatosabb, mint az or-
szágos adóké. 

– Mekkora stábbal dolgozik az
Antritt?

– Sajnos 2007 elején öt kollégánk –
négy mûsorvezetõ és egy technikus –
külföldön vállalt munkát. Nem azért,
mert a cégünknél rosszul mennek a
dolgok...

– Milyen külföldi állásokra pályáz-
tak?

– Egyikük sem korábbi hivatását
folytatja, számukra a jóval magasabb fi-
zetés volt a váltás meghatározó oka. A
kinti bérekkel képtelenség versenyez-
ni, olyan magas összegeket idehaza
nem mostanában tudunk produkálni.

– Nem lehetett egyszerû a munka-
társak pótlása.

– Bevallom, kicsit nehéz helyzetbe
kerültünk, ami valószínû nem is baj,
mert ez olyan változást generált a rádi-
ónkban, ami szerintem a javunkra vált.
Részint a hangok szempontjából is
megújultunk, az új kollégák javaslata
alapján átalakítottuk a zenei struktú-
rát, és új szignálunk lett.

– Jelenleg mennyi a létszám?
– A stúdióban tizenketten vagyunk.

A hét mûsorvezetõ a heti három-öt
adás mellett szerkesztõi munkát is vé-
gez. Itt dolgozik a fiam, Csabi is, aki az
ügyfelekkel tartja a kapcsolatot, elsõ-
sorban a reklámtevékenység terén.
Magam a végzettségem okán is meg-
tartottam a pénzügyi feladatokat, de
mondhatom, mindenes vagyok. Több
olyan ügyfelem van, akiket férjemtõl,
Csabától megörököltem, hozzájuk ra-
gaszkodom. Baján 2005 szeptemberé-
ben indítottuk a Súgó Rádiót. A
harmadik szülinapját most ünneplõ
stúdióban hatan dolgoznak, önálló
adást szerkesztenek.

– Pálinkás Csaba jelenség volt a vá-
rosban és a munka frontján egy-
aránt.

– Még mindig nagyon hiányzik a pá-
rom, immár négy éve, hogy nincs kö-
zöttünk. Az õ egyénisége, kreativitása,
pörgése nem pótolható. Nagyon gya-
kori, hogy amikor meg kell hoznom
egy-egy döntést, megpróbálok az õ fe-
jével is gondolkodni, s csak utána hatá-
rozok. A Rádió Antritt-ot õ találta ki, õ
hozta létre a stúdiót, ez az õ szerelme
volt, és jól is csinálta. Mindenképpen
igyekszem tehát nem letérni arról az
irányvonalról, ami általa rögzült ben-
nem. Soha nem vállalok be olyan dol-
got, ami ellenére volt, vagy nem szíve-
sen tett volna meg.

– Miként jött a németes hangzású
név, Antritt?

– A férjem válogatott kerékpáros,
nagyszerû sprinter volt. Német bringá-
sok mondták rá, hogy kitûnõ a kezdõ
sebessége, az antritt-ja. Sokat gondol-
kodtunk a névválasztáson, aztán egy
hajnalon Csaba felült az ágyban, és csak
annyit mondott: Rádió Antritt lesz.

– Néhány évig együtt dolgoztak...
– Igen, 2002-tõl. Amikor már beteg

volt, sokat tûnõdtünk azon, hogy ki-
ben találhatja meg a szükséges „jobb
kezet”. Idegent válasszon, vagy próbál-
ja meg velem? Én ugyan soha nem hit-
tem egy házaspár együtt munkálkodá-
sának sikerességében.

– Viszont egy saját cég esetében az
egymásba vetett bizalom, az egy-
más erõsítése legyõzheti a kételye-
ket.

– Ez valószínû így van. Nekem vi-
szont jó munkahelyem volt, egy bank-
ban dolgoztam jó csapat tagjaként.
Egyébként is szeretek csapatban dol-
gozni – ez itt sincs másként –, s nehéz
volt elhagynom azokat, akikkel félsza-
vakból is értettük egymást.

– Valamikor említette az emléktú-
rát...

– A postások minden évben szer-
veznek egy Pálinkás Csaba-emléktú-
rát, az idei két hete volt. Köszönhetõ-
en Máté István hivatalvezetõnek, a tú-
rán már nemcsak a helyiek vesznek
részt, hanem bekapcsolódott a Dél-du-
nántúli Postás SE is. Idén ötvenen ke-
rékpároztuk le a meglehetõsen hosz-
szú távot. Mindig nagyon jó volt a kap-
csolatunk a postásokkal, ezért bõ évti-
zeddel ezelõtt Csabát megválasztották
tiszteletbeli postásnak. Az avatáskor
próbatétel elé állították: az asztalokkal,
székekkel teli étteremben egy megra-
kott postáskerékpárral kellett végig
szlalomoznia a bútorok között. Naná,
hogy megcsinálta...

– Milyen feltételeknek kell megfelel-
nie annak, akit felvesz mûsorveze-
tõnek?

– Nagyon nehéz a kérdés, mert ná-
lunk még igazándiból soha nem volt

mûsorvezetõ válogatás. Az induláskor
Csaba az ismeretségi körünkbõl válasz-
totta ki a megfelelõ embereket. A
szempontokat illetõen a legfontosabb,
hogy kellemes legyen a hangja, persze
a „beszélõkéje” se hibázzon, legyen tá-
jékozott, jól olvasson. Nálunk, ahol
nincs külön hírolvasó, korábban a mû-
sorvezetõk mondtak híreket. Ezt már
kiváltottuk a hírszolgálattal, ami mellett
Kondi Lászlótól hallhatják a helyi és re-
gionális információkat. A fõ szem-
pont, hogy a mûsorvezetõ „spontán-
ban” legyen erõs, jól tudjon reagálni bi-
zonyos helyzetekben. Hangsúlyozom,
nem a klasszikus, hanem a kilencvenes
évek elején indult kereskedelmi rádió-
zásról beszélek, ami más adottságokat
igényel, mint a közszolgálati rádió.

– Hogyan válogatják a zenéket?
– Az általunk megadott instrukciók

szerint a számítógép zárt rendszerben
végzi az automatikus szerkesztést,
amit a zenei szerkesztõ „felügyel”, illet-
ve az aktualitásokhoz igazít. A lényeg,
hogy egy-egy órán belül minden kor-
osztály kapja meg az általa szeretett stí-
lust, zeneszámot. 

– Egy mondat a hirdetésekrõl.
– Van reklámszervezõnk, de vannak

törzshirdetõink is, köztük helyiek és
országos ügynökségek is. Nagyon so-
kat pályázunk is, többnyire sikerrel.

– Miért nem vezet mûsorokat, hi-
szen alkalmas lenne rá.

– Nem is próbálkozom vele, bár né-
ha vágyom rá. Ha megtanulnám, akkor
mindenkit nekem kellene helyettesíte-
nem, és nem szeretném összekeverni
a dolgaimat.

– Teherbírása már-már legendás.
Soha nem fáradt?

– Nem igazán. Ez talán öröklött
adottság, hiszen ilyen az anyukám is,
pedig 77 éves. Minden reggel beszala-
dok hozzá, s boldog vagyok, mert még
mindig vidám és roppant mozgékony.
Nagyobb fõzésbe, sütésbe a hétvége-
ken vágok bele, s olyankor négyen
ülünk az asztalnál: anyukám, Csabi fi-
am, a barátnõje és én. Mutatnék vala-
mit: sétáljunk át a stúdió túloldalára, a
cukrászdába. Ezt eddig bérbe adtuk,
de október közepétõl mi mûködtet-
jük. Azt szeretném, ha a tágas, világos
helyiség a közép- és idõsebb korosz-
tály kellemes beszélgetõ helyévé válna
egy kávé, egy sütemény mellett.

– Kinek adja át a jelképes staféta-
botot?

– Szeretném, ha dr. Schöbel Tímea
reumatológussal beszélgetnének. Tisz-
teletre méltó a betegekhez való hozzáál-
lása és a szerteágazó érdeklõdési köre.

Pálinkásné Jantner Jolán a férje által kijelölt úton halad
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zekszárdon az a különös szokás
dívott, hogy egy-egy jelentõ-
sebb középületet legalább két-

szer avattak, illetve szenteltek föl. Ilyen
volt a városháza mellett a belvárosi és
újvárosi templom is.

E két utóbbi létesülése nemcsak
ugyanarra a szomorú eseményre ve-
zethetõ vissza, hanem az is, hogy ele-
ink nehezen várták ki elkészültét. Ép-
pen 15 éve volt megyeszékhely Szek-
szárd, mikor 1794. augusztus 7-én a
Bartina oldalán lévõ szegénynegyed-
bõl viharos gyorsasággal elterjedt a
tûz. Martalékul esett 636 ház a Béla té-
ri apátsági templomtól a Budai (Rákó-
czi) utcáig. Itt – a templommal szem-
ben – még ma is kereszt jelzi, meddig
hatolt a pusztítás. Ezután a Bartináról
leköltöztették a szegényeket, akiknek
Baka Márton adott házhelyet, s ezzel
létrejött az Újváros.

A fõtéren 1802-ben helyezték el
az új szentegyház alapkövét, végleg
1805-ben vették birtokba, de már
1804-ben miséztek benne. Az ágról-
szakadt újvárosiaknak kerek ötven
évvel késõbb csillant fel a remény
templomépítésre. Hrabovszky Pé-
terné Kassay Anna végrendeletében
„lelkének buzgó sugárlásait követ-
ve” kijelentette: „minden ingó és in-
gatlan vagyonomat… Keresztény
Vallásunk magasztalására hagyom
és testálom, a Szegzárdi új városba,
e végre már kijelelt üres helyen épí-
tendõ Szt. Egyházra”. Újabb kilenc
év múlt el, amikor az örökhagyó ál-
tal kikötött országos pályázatot Ybl
Miklós és Reiter Ferenc bírálata sze-
rint Hans Petschnigg grazi építész
terve megnyerte. Az építkezés 1864
legvégén kezdõdött, és közel négy
évig zajlott. 

Nem akárhogyan. „Minthogy örö-
köseim Szegzárd városának öszves ke-
resztény lakossága, nem kétlem, hogy
ezen ájtatossági közérdek tekinteté-
bõl arra, hogy az építés jó anyagokból
és a terv szerint készül-é, az egész kö-
zönség, különben pedig nemes hiva-
tásuknál fogva a papi és világi elöljá-
róság figyelemmel felügyelni fognak.”

Kikötés volt, hogy „a vállalkozó az
árból, amiért vállalkozott, egy részt
nyerjen, midõn a templom egy ölnyi-
re a földbõl köröskörül kiemelkedett,
kapja a másikat, midõn a toronyra a
keresztet reátûzte, kapja a harmadikat,
végtére, midõn a kész templom kul-
csait a pap és polgári elöljáróságnak
átszolgáltatta, kapja a negyediket.”

Anna asszony meghagyta, hogy el-
hunyt leánya emlékére „az építendõ

Templom Pátronája Szent Alexándra
légyen”, de emlegette: „három oltár-
kép egy Magyar Festõ által Pesten
arany rámákba díszesen készíttes-
sen; a Középre Mihály Archangyal,
kinek névünnepén egyszersmind a
Keresztény búcsújárás évenként ün-
nepélyesen megtartandó lészen”.
Így esett, hogy 1868. szeptember
29-én – már a felavatás elõtt – meg-
tartották ezt, s az épületet Szent Mi-
hály oltalmába helyezték. 

A felszentelésre 1868. október 25-
én került sor: Liszt Ferenc Koronázási
miséjének részleteit adta elõ a Budai
Dalárda. Eredetileg a Mester külön e
templom avatására is írt egy misét,
mivel az alapítvány, amelynek az épü-
let létét köszönheti, barátja, Augusz
Antal vezetése mellett mûködött. A

szekszárdi mise el is készült csakhogy
az akkori Szekszárdon, de még Budán
sem volt hatvan megfelelõ hangú, kot-
tát is olvasni tudó férfi, aki vállalta vol-
na az elõadást… 

Dr. Töttõs Gábor
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Az újvárosi Szent Mihály-templom

MESÉLÕ EMLÉKEINK 66

Ódon időben
SZEPTEMBER 29-ÉN 140 ÉVE
1868-ban avatták fel az újvárosi
(Szent Mihály) templomot, de Liszt
ez alkalomra írt Szekszárdi miséjét
nem adták elõ. 
SZEPTEMBER 30-ÁN 90 ÉVE
1918-ban Kiss Lajos zólyomi gyógy-
szerész megvette A fekete sashoz
címzett helybeli Szondy-féle patikát.
OKTÓBER 1-JÉN 175 ÉVE
1833-ban a Tudományos Gyûjte-
ményben megjelent Garay János
Sárköz-leírása. 100 éve, 1908-ban
kétnapos országos mintaszüret kez-
dõdött városunkban.
OKTÓBER 2-ÁN 75 ÉVE
1933-ban elhunyt Rátkay László
volt képviselõ, népszínmûíró, költõ,
a Garay-szobor géniuszának név-
adója.
OKTÓBER 3-ÁN 90 ÉVE
1918-ban dr. Nesztor Emil szek-
szárdi tiszti fõorvos írt a spanyolnát-
ha és az izzasztókúra viszonyáról.
Október 4-én 95 éve, 1908-ban
fölavatták a református olvasókör új,
Mérey utcai házát.
OKTÓBER 5-ÉN 160 ÉVE
1848-ban nemzetõreink részvételé-
vel Ozoránál bekerítették a rácokat.
Október 6-án 105 éve
1903-ban elhunyt Szeredy József
apátkanonok, országos hírû egy-
házjogászunk.

Az újvárosi templom a Vasárna-
pi Ujság egykorú metszetén

Szent Mihály ábrázolása XVI.
századi ikonon

„Egyszer Jézus valamelyik zsina-
gógában tanított szombaton. Íme,
volt ott egy asszony, akiben beteg-
ség lelke lakott tizennyolc éve, és
annyira meggörnyedt, hogy egyál-
talán nem volt képes felegyenesed-
ni. Amikor Jézus meglátta õt, elõ-
szólította, és ezt mondta neki: Asz-
szony, megszabadultál betegséged-
bõl. És rátette a kezét, mire õ nyom-
ban felegyenesedett, és dicsõítette
az Istent.” 

Lukács 13,10-13
Születéstõl az érettségi vizsgáig.
Majdnem két évtized. Körülbelül 
ennyi tizennyolc év. És ennyi idõn át
meggörnyedve. Elsõ olvasásra elkép-
zelni sem tudjuk, mit jelentett mind-
ez az asszony számára, aki Jézussal
találkozott. Egyszerûen: betegség?
Vagy élete terhei alatt görnyedezett?
Elvárások között élt, azok nyomasz-
tották? Az evangélium csak ennyit
mond: „akiben betegség lelke lakott”.
Valami olyan dologgal kellett együtt

élnie, ami nem engedte, hogy arcát
felemelje. Nem engedte, hogy más
emberek szemébe nézzen. Nem en-
gedte, hogy szembe nézzen sorsával,
életével. 

Jézus látja meg ennek az asszony-
nak az igazi nyomorúságát. Õ veszi
észre a sok egyenesen járó ember
között azt, aki belegörnyedt terhei-
be. Aki képtelen arra, hogy felegye-
nesedjen. Nem tud úgy tenni, mint-
ha minden rendben lenne. Õhozzá
lép oda Jézus és õt érinti meg. Az el-
sõ arc, amelyet lát Jézusé. A gyógyí-
tóé, aki egy szavával, egyetlen érinté-
sével leemeli terheit, megszabadítja
meggörnyedt életének börtönébõl.
Ez a Jézus lép ma oda hozzám, hoz-
zánk is. Szeretné leemelni terhein-
ket, szeretné, ha egyenesen járnánk,
ha bátran nézhetnénk szembe saját
életünkkel és sorsunkkal.
Jézussal ezt ma megtehetjük. Ámen.

Kovács Zoltán
metodista lelkipásztor

E V A N G É L I U M

2008. OKTÓBER 6. (HÉTFÕ)
10.30 ÓRA, BÉLA KIRÁLY TÉR
• Díszõrség felvonulása az 1848-as

emlékmûnél
• Díszõrség: Magyar Nemzetõrök Tol-

na megyei szervezete
• Himnusz
• Irodalmi összeállítás a Comenius Ál-

talános Iskola elõadásában
A mûsort bemutatják az iskola felsõ

tagozatos tanulói

Mûvészeti vezetõ: Kovács Zsuzsanna

és Morvai Szilveszter

• A szereplõk virágot
helyeznek az em-
lékmûre

11.00 ÓRAKOR 
• Koszorúzás
• Szózat
• Díszõrség elvonulása

KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS.
Emlékezzünk az Aradi
Vértanúkra!
Az Aradi Vértanúk em-
lékére rendezett meg-

emlékezés koszorúzással zárul. 
Hívjuk és várjuk mindazokat, akik tisz-
teletüket, kegyeletüket ily módon is
szeretnék kifejezni az aradi hõsökre
emlékezve!

***
A koszorúzásra elõzetes bejelentke-
zést nem kérünk, kérjük a koszorúkat
közvetlenül a helyszínre szállítani!
Az ünnepség szervezõje a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza (tel.: 529-610)

Tisztelgés az aradi vértanúk emléke elõtt
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A rejtvény megfejtését 2008. október 7-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Szeptember 14-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Kedvesem arcát sohase láttam én” (Rejtvények).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Balogh Tiborné, Zrínyi u. 17. és Krancz Istvánné, Mun-
kácsy u. 45. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

N
em hagyott idõt a halál, hogy még idõben el-
búcsúzhassunk, testvérem...

H
ozzám már hûtlen lettek a szavak – írja Babits
Mihály Jónás imája címû versében. Sokáig

nem értettem meg igazán az idézett szavak jelen-
tését, csak amikor bátyám váratlanul tudatta velem
a hírt, hogy hirtelen meghaltál, akkor jött el az a pil-
lanat, hogy megértettem, világossá vált elõttem, mi
is valójában ezeknek a szavaknak az értelme.

M
ég a makogni is alig tudó elõ- és õsemberek
is mágikus erõt és hatalmat tulajdonítot-

tak a hangoknak, olykor igencsak kezdetleges,
artikulátlannak tûnõ megnyilvánulásaiknak,
amit manapság már nagyképûen kommuniká-
ciónak nevezünk. Abban a hitben éltek (és élünk
a mai napig is), hogy ha valamit ki tudunk fe-
jezni, meg tudunk jeleníteni hangunkkal, moz-
dulatainkkal (szóban, írásban, rajzban, fest-
ményben, szoborban, zenében, stb...) azt a dolgot
uraljuk, hatalmunkban tartjuk, és ez a tudat
erõt, nyugalmat, biztonságot nyújt nekünk egy
olyan világban, ahol sokszor a legparányibb élõ-
lényeknél is kiszolgáltatottabbak vagyunk. A
szavak ereje csodákra képes egészen addig, amíg
meg nem tapasztajuk, hogy a szavak hûtlenek
lesznek hozzánk, bármilyen jól megfogalmazot-
tak, bölcsek és magasztosak is, többé már semmit
sem mondanak, üresen konganak, semmit sem
jelentenek, erõtlenek. Ezek a szavak valójában
már halott szavak. Amikor a szavak csodatévõ
ereje megszûnik valaki számára, akkor az az
ember végképp egyedül marad a világban, telje-
sen egyedül és védelenül marad az egész
közönyös és rideg világmindenséggel szemben...

S
egítsetek hát, rég meghalt sámán õseim, hogy a
sötétség ártó démonait is elûzni képes varázs-

dobomat újra képes legyek megszólaltatni, és a di-
adalmas, erõs varázsigék nyugalmat, vigaszt tud-
janak nyújtani még akkor is, ha gyarló
értelmünkkel képtelenek vagyunk felfogni és elfo-
gadni azt a tragikus dolgot, ami szinte pillanatok
alatt, csak úgy váratlanul bekövetkezik megakadá-
lyozhatatlanul – és egy élet megszûnik létezni
örökre, csak emlékezetünkben él tovább, amíg em-
lékezni képesek vagyunk...

Bálint György Lajos
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Cél a világelitben maradni
Szekszárdon járt a kézilabda szövetség fõtitkára, Sinka László

A második számú linzi alakulat, az AG
verhetõnek tûnt a Klubcsapatok Szu-
per Ligájában harmadik mérkõzését
már itthon játszó Szekszárd AC számá-
ra. Ehhez azonban jobb koncentrált-
ság, s a végjátékok idegi feszültségé-
nek elviselése kellett volna.

Az ismét jelentõsen átalakult Szek-
szárd – Wittinger Judit és Tóth Edina
maradt a tavalyi csapatból – a 6:4-es
osztrák gyõzelemmel zárult mérkõzé-
sen öt partit bukott el döntõ játszmá-
ban, és csak egyet hozott ily módon. A
Statisztikától érkezett, roppant moti-
vált elsõ éves felnõtt, Juhász Mariann
két nagyszerû gyõzelmet aratott, és
Petzner ellen is több mérkõzéslabdája
volt, végül mégis az osztrák örülhe-
tett. A SZAC további sikereit Wittin-
ger és a védõspecialista, fiatal Tóth
szállította. Mivel úgy tûnik, hogy a
Mladost Zagreb elsõként jut majd to-

vább a csoportból – a Sáth-tanít-
ványok is 6-1-es vereséggel tértek ha-
za a horvát fõvárosból –, a Szekszárd
AC a második helyért csatázik a linzi-
ekkel. Az elsõ ütközetet az osztrákok
nyerték, így a továbbjutáshoz a szek-
szárdiaknak a 6:4-nél nagyobb arány-
ban kellene nyerniük a visszavágón.
Nehéz ügy, de Juhász Mariann amon-
dó, hogy legközelebb biztosan meg-
nyerik majd a párost, s az egyesekben
is hozzák a kellõ számú gyõzelmet,
így nyernek 6:3-ra, mert éppen ennyi-
re muszáj.

Addigra már az új ukrán légióst is
megismerhetjük. Az Ogyesszából érke-
zõ szõkeség egy kicsit zsákbamacska-
igazolásnak tûnik, de kvalitásai sokáig
nem maradhatnak titokban. Bár az is
lehet, hogy Sáth Sándor szakmai igaz-
gató nem húzóemberként számít rá,
más tervei vannak a játékossal? B. Gy.

Veszélyben a továbbjutás
Buta SZAC-vereség a Linztõl a Szuper Ligában

Tény, hogy Radulovics Bojana
visszavonulása és Kulcsár Anita
tragikus halála után két fontos
poszton meggyengült az 1995
óta a világelitbe tartozó magyar
női kézilabdaválogatott.

Bálint György

A sydneyi olimpia és a 2002-es zágrábi
vb óta világverseny döntõjébe kerülni
nem volt esélye a nemzeti együttesnek,
de a 4-6. helyek egyikére szinte mindig
jók voltak a hölgyek. Kivéve a tavalyi
franciaországi vb-t, ahol a hatba sem fér-
tek be a lányaink. Akik ennek kapcsán
egy újabb válságperiódusról kezdtek be-
szélni, azokat a pekingi olimpia kellõ-
képpen cáfolta: Görbiczék újra ott vol-
tak a világ legjobb négy csapata között,
sõt a Korea elleni bronzmeccsen is lett
volna keresnivalójuk, de némi határo-
zatlanság és az enyhén szólva sem kor-
rekt játékvezetés végül is megfosztotta
a csapatot az éremtõl.

A múlt héten az UKSE Szekszárd
vendégeként városunkban járt szö-
vetségi fõtitkárral, Sinka Lászlóval er-
rõl a pontról indítottuk az aktualitá-
sok mentén zajló beszélgetésünket.

– A tavalyi kisiklás volt, és újfent bi-
zonyítottuk, hogy bárki ellen, bármi-
kor eséllyel vesszük fel a küzdelmet –
kezdte Sinka László. – Én az elõttünk
végzettek egyikét sem tartom papíron
jobbnak, hiszen az oroszok elleni elõ-
döntõben is volt esélyünk, nem beszél-
ve a bronzmeccsrõl. Elégedetlenségre
azonban semmi ok: a világon negye-
diknek lenni valamiben mindenkép-

pen remek érzés. Fõleg annak tudatá-
ban, hogy legközelebb ez még jobb le-
het. Van hátterünk, vannak nemzetkö-
zi szinten kiemelkedõ játékosok, a klu-
bokban megfelelõ munka folyik.

A férfi válogatott
is elõretörhet

– A férfi szakágra is elmondható ez,
csupán kisiklásnak tekinthetjük, hogy
nem jutottunk ki az olimpiára? A ja-
nuári horvát vb kellõ cáfolatot ad a
kétkedõknek?

– Meggyõzõdésem, hogy igen. Ne
feledjük, mindössze két gólon múlott
az ötkarikás kvalifikáció az ellen az Iz-
land ellen, amely csodát téve a döntõ-
ig menetelt, és ezüstérmes lett. Az az-
óta lejátszott meccseken is igazoltuk,
hogy nem ment el mellettünk a világ.
Athén után szép lassan megoldottuk a
generációváltást. Külföldiekkel meg-
erõsített, nemzetközi szinten is re-
mek klubcsapatainkban, vagy éppen
nívós külhoni bajnokságokban
edzõdnek játékosaink, így újra ott le-
hettünk az elitben.

– Vannak-e férfi vonalon mûhelyek,
ahol olyan srácok kerülnek felszínre,
akik alapadottság dolgában egészen
kiválóak, akikre tényleg felfigyelhet-
nek a nagycsapatok? A nõknél ez job-
ban tetten érhetõ.

– Máris sorolom, mert nincsenek
bent a köztudatban, noha megérde-
melnék. Alsóõrsön, amolyan sportági
akadémia jelleggel létezik egy remek
mûhely, Balatonfüreden önerõbõl ju-
tottak az NB I-ig, de Gyöngyösön és
Mezõkövesden is nagyszerû az

utánpótlás-nevelés, aminek jóvoltából
már felnõtt szinten az élvonalig jutot-
tak. Aggodalomra tehát nincs ok, an-
nak ellenére, hogy még több ilyen
mûhely kellene. Nõi vonalon is örül-
nék, ha egyre több Szekszárdhoz,
Kozármislenyhez hasonló bázist so-
rolhatnánk fel a nagy klubok integrá-
ló utánpótlás-holdudvara mellett.

Hiányzó tévés bevételek

– Eredményesebbek a focinál, a ko-
sárlabdánál, a vízilabdát leszámítva va-
lamennyi labdajátéknál idehaza, de
mégsincs több pénzük az államtól és
a szponzoroktól sem. Emiatt sosem
követelõdzik a kézilabda.

– Ez nem a mi stílusunk. Egy biztos:
mi a rendelkezésre álló forrásokat,
akárhonnan is jönnek azok, kizárólag
a csapatokra, a háttérre, a fejlesztésre

költjük, ami talán a hosszú távú ered-
ményesség egyik záloga is. Sportági
vezetõként, s mint MOB elnökségi
tag, kérve kérem, hogy mindenkit az
eddiginél jobban számoltassanak el az
erre hivatottak: mire is megy, különö-
sen az adófizetõk pénze. Mi nem be-
szélünk akadémiákról, magas röptû el-
képzelésekrõl, mert nem a forma, ha-
nem a tartalom, a kivitelezés a lényeg.
A sportiskolás rendszert kell mûköd-
tetni, és kellõen odafigyelni a klubon
belül az utánpótlás minden egyes kor-
osztályának fejlõdésére. Van egy
Cséfay-programunk, ami modellérté-
kû, amit elfogadnak a klubok. Ami az
eredményességi mutatók alapján jár
nekünk, azt mindenképpen megkap-
juk. Hogy más labdajáték mennyit
kap, mit teljesít, azzal különösebben
nem foglalkozunk. Nincs értelme az
ilyen összehasonlítgatásnak.

– Csak azt ne mondja, hogy elége-
dett a sportágba jelenleg beáramló
pénzzel!

– Errõl szó sincs! Itt van például a
sportközvetítések témaköre. Már száz-
számra kerülnek képernyõre a mecs-
csek a sportágból, de senki sem akarja
elhinni idehaza és külföldön, hogy eb-
bõl a sportágnak semmi bevétele
sincs, holott a komolyabb kézilabdás
országokban ez az egyik fõ szövetségi,
illetve egyesületi bevétel. Jelezni kell a
tévék felé: ez az állapot nem tartható
fenn. Aki elõállítja a produkciót, annak
ezért fizetség jár. Mert ebbõl a pénzbõl
tudnánk támogatni például azokat a
mûhelyeket, amik nekünk az ott elvég-
zett munka miatt nagyon fontosak.

ORSZÁGOS ELSÕ A NO-PARA. Szeptember 13-án Budapesten, a Városligetben ren-
dezték meg az adidas streetball fesztivál országos döntõjét. Az 1994/95-ben szü-
letett lányok mezõnyében – 16 együttes között – ott volt a szekszárdi No-Para
csapata is. A KSC Szekszárd kadett gárdájába nevelkedõ lányok – nevükhöz mél-
tóan – nem izgulták el a dolgot, hanem küzdelmes, izgalmas mérkõzéseken min-
den ellenfelüket legyõzve hódították el a bajnoki címet. A No-Para csapat tagjai
(balról) Bögyös Dorina, Wiesner Fanni, Varga Cecília és Schönhardt Kitti.

Sinka László
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A Katedra Nyelviskola egyedi fejleszté-
sû nyelvi programmal várja október-
tõl már a 3-15 éveseket is! A szekszárdi
és paksi iskola tulajdonosát, Simon
Andreát kérdeztük a részletekrõl:

Mi a KATEDRA Kids & Teens mód-
szer lényege?
A kiscsoportokat korosztály és tudás-
szint szerint alakítjuk ki, egymásra épü-
lõ, élvezetes tananyagunk pedig a gye-
rekek érdeklõdési körére és tapasztala-
taira épül, mely végigkíséri Õket az
óvodától az általános iskola végéig. A
tananyag összeállításában a nemzetkö-
zileg elismert Longman és Oxford ki-
adók, tapasztalt szerzõk és pedagógu-
sok segédkeztek. Tanáraink a foglalko-
zásokon kizárólag angolul beszélnek,
hiszen ebben a korban alapozható
meg a kiváló kiejtés, melyet dalokon,
mondókákon keresztül sajátíthatnak
el legkönnyebben a gyerekek. Szerep-
játékok, gondolkodtató, kreatív felada-
tok és a közös munka során szerzett si-
kerélmény jellemzi az órákat.

Kell-e otthon tanulniuk a gyerekek-
nek, kapnak- e házi feladatot?
A sok szóbeli gyakorlás, pár- és cso-
portmunka és a rengeteg szereplési le-
hetõség pótolja a házi feladatokat.
Ajánljuk azonban az órán hallott dalok,
mondókák otthoni hallgatását.

Mi a program célja?
Legfontosabb célunk, hogy a gyermek
megszeresse az angol nyelvet és aktív
használója legyen, hogy a tanulási folya-
mat során személyisége is gazdagod-
jék. A program végére diákjaink be
tudnak kapcsolódni a felnõtt képzé-
sekbe, a felvételi elõkészítõ tanfolyam-
okba, de akár speciálisan gyermekek-
nek kifejlesztett Junior nyelvvizsgát is
tehetnek.

Hol és mikor lesznek a foglalkozások?
Iskolánkban egy gyönyörûen beren-
dezett és korosztályok szerinti fejlesz-
tõ játékokkal felszerelt meseszoba vár-
ja a gyerekeket. Az órák hetente két-
szer lesznek, 45 percben. Várjuk a szü-
lõket október 6-án 17.30-kor tartandó
tájékoztatónkra, ahol részletesen be-
mutatjuk a programot!

Érkezésüket, kérjük, elõre jelezzék az
alábbi elérhetõségeken, vagy személye-
sen!
Szekszárd, Széchenyi u. 11-13. 
Tel.: 74/418-211 vagy 70/9322-390 
E-mail: szekszard@katedra.hu

Angol az ovitól a nyelvvizsgáig 

BorajánlóVASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Sebestyén Pince:
Olaszrizling 2006:

Világos szalmasár-
ga szín, kissé ke-
serûmandulás és
fehér virágokra
emlékeztetõ illat
jellemzi. Ízében
élénk, nem
tolakodó sa-
vak kísérik a
citrusos és
fûszeres je-
gyeket. Ki-
válóan har-
monizál a
marokkói
csirke fû-
szereivel és
ízeivel. Fo-
gyasztása
8-10 °C-
on ajánlott.

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:

• 2 nagy csirkefelsõcomb-filé
• 4 birsalma
• 2 fej hagyma
• 8-10 ek méz
• 2 kk római kömény
• 2 kk õrölt szegfûbors
• só
• olívaolaj
• korianderzöld

ELKÉSZÍTÉS:

A birsalmát kicsumázom, és vékony csíkokra
vágom. Olívaolajon kicsit megpirítom az
ugyancsak csíkokra vágott, besózott húst, 
majd rádobom az almát. Annyi vizet öntök alá,
amennyi ellepi, és lefedve 50-60 perc alatt
puhára párolom. Ha közben elfõné a levét,
akkor azt pótolni kell. Ezalatt egy másik ser-
penyõben kicsit megpirítom a római kö-
ményt, olívaolajat öntök rá, és beleszórom a
karikákra vágott hagymát. Addig kevergetem,
amíg a hagyma barnulni nem kezd. Ilyenkor
már magától is finom édes íze van, de nyakon
öntöm a mézzel és a szegfûborssal. A hús alatt
elzárom a lángot, és úgy keverem össze a
hagymával, hogy maradjanak benne nagyobb
hagymacsomók. A tetejét érdemes meghin-
teni egy csokor koriander zöldjével.

Marokkói birsalmás csirke

A BORAJÁNLÓ
az e'szencia Bortéka és Teashop 
(Szekszárd, Garay tér 16., 
e-mail: borteka@freemail.hu
telefon/fax:  74/311-656)
támogatásával készült.
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Felnőtt bérletek 
2008/2009
HEGEDÛS BÉRLET
November 18. (kedd), 19 óra 
Molnár Ferenc: AZ ÜVEGCIPÕ
vígjáték három felvonásban
a Gyõri Forrás Színház elõadása
Szólójegy ára: 2000 Ft

***
BOLDOG IDÕ musical Zorán dalaira
Színpadra alkalmazta: Vándorfi László
a Veszprémi Pannon Várszínház elõ-
adása

***
Georges Feydeau-Szentirmai Ákos-
Bradányi Iván: OSZTRIGÁS MICI
Zenés komédia 3 felvonásban.
Fordította: Heltai Jenõ.
A Turay Ida Színház produkciója
együttmûködésben a Soproni Petõfi
Színházzal.

***
Marcel Achard: DOMINÓ
vígjáték 2 részben
a Budapesti Karinthy Színház elõadása

SÁRDY BÉRLET
Eisemann Mihály-K.Halász Gyula:
FIATALSÁG BOLONDSÁG
zenés komédia
a Budapesti FOGI Színház elõadása
Márai Sándor: 
A GYERTYÁK CSONKIG ÉGNEK
színjáték két részben
a Soproni Petõfi Színház elõadása

***
Lehár Ferenc: A MOSOLY ORSZÁGA
nagyoperett

Csonka Zsuzsa Mûvészeti Társaság, Új-
pesti Színház produkciója

***
Gábor Andor: DOLLÁRPAPA
a pénz komédiája 2 részben
a Budapesti Karinthy Színház elõadása

GARAY BÉRLET
November 26. (szerda), 19 óra 
Ingmar Bergman: JELENETEK EGY
HÁZASSÁGBÓL
Szereplõk: Détár Enikõ és Rékasi Károly
Szólójegy ára: 2500 Ft

***
J.Popplewell-Robert Thomas: A SZE-
GÉNY HEKUS ESETE A PAPAGÁJJAL
bûnügyi vígjáték
a Budapesti Kamara Színház elõadása

***
Vaszary Gábor: KI A HUNYÓ? AVAGY
BUBUS
vígjáték két felvonásban
a Budapesti FOGI Színház elõadása

***
Carlo Goldoni: 
MIRANDOLINA, AMORE!
vígjáték

Kedves Bérleteseink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
2008/2009-es színházi évadra régi bér-
leteiket megújíthatják október 1. és 13.
között. Új bérletek válthatók október

15. és 28. között, hétfõtõl péntekig 12
és 18 óra között.

Bérletárak:
I. hely (1-12. sor) 6400 Ft, II. hely (13-
19. sor) 5900 Ft.
Az évad jegyárai: 2000-2500 Ft
Váltson bérletet! Érdemes!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS BÉRLET
2008/2009.
Elõadások kezdete: Micimackó-bérlet 10,
Süsü bérlet 14 óra

Dr. Kertész György-József Viktor-Bor
Viktor-Csík Csaba:
VIZIPÓK, CSODAPÓK
mesemusical 1 felvonásban
a Budapesti Szabat Ötletek Színháza
elõadása

***
Gimesi Dóra: 
A SÁRKÁNYKIRÁLY PALOTÁJA
távol-keleti mesemusical
a Pécsi Bóbita Bábszínház elõadása

***
Harmath-Lénárt: BAMBI
gyermek musical
a Fogi Színház elõadása

***
MANÓFALVI MEGLEPI
a Pécsi Grimaszk Színház elõadása

GYERMEKBÉRLET 2008/2009
Elõadások kezdete: Pinokkió bérlert 14 óra

Harmath Imre-Lénárt László:
PÁN PÉTER
mesemusical J.M. Barrie színdarabja
nyomán
a Fogi Színház elõadása

***
Németh Ervin: CSALÓKA PÉTER
zenés mesejáték
a Gyõri Forrás Színház és a Pelikán
Színház közös produkciója

***
Frank L. Baum-Bókai Zoltán:
ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ
zenés mesejáték 2 részben
a Pécsi Harmadik Színház elõadása

***
Szilágyi Andor: 
LEÁNDER ÉS LENSZIROM
szerelmetes mese
a Pécsi Harmadik Színház elõadása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
2008/2009-es színházi évad óvodás és
kisiskolás, valamint gyermekbérleteit
október 6. és 25. között válthatják meg, 
hétfõtõl péntekig 12-tõl 18 óráig.

Bérletigényeket a jelentkezések sor-
rendjében tudjuk figyelembe venni!

Bérletárak:
Óvodás és kisiskolás bérlet, gyermek-
bérlet 2200 Ft
Az évad jegyárai: 650-1000 Ft

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI

HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

NAGYTEREM:
szept. 25-okt. 1.
17.30, 20 óra: Utazás a föld középpont-
ja felé – színes feliratos amerikai ka-
landfilm
KISTEREM:
szept. 25-okt.1.
17-19 óra: I'm not there – Bob Dylan
Életei – színes feliratos am.-német film

PANORÁMA MOZI

MÛVÉSZETEK HÁZA

KIÁLLÍTÁS:
V. Festészeti Triennálé – Babits Mi-
hály emlékezete (1883-1941)
Megtekinthetõ: 2008. november 2-ig

I'm not there – Bob Dylan Életei 

OKTÓBER ELSEJE 1975 óta - Yehudi
Menuhin javaslatára - a Zene Világ-

napja. A könyvtár 35 éves Zenemûtá-
ra a tavalyi évhez hasonlóan idén is kö-
zös zenélésre hívja városunk diákjait.
Célunk, hogy Szekszárd város oktatá-
si intézményeinek diákjai és pedagó-
gusai, valamint minden zenét szeretõ
ember együtt ünnepeljen.
A program 14.30-kor kezdõdik a
Garay téren. Köszöntõt mond: Szán-
tóné Csillag Polixéna, a városi közgyû-
lés Mûvelõdési és Oktatási Bizottságá-
nak elnöke és Liebhauser János
könyvtárigazgató.

OKTÓBER 7. (KEDD) 11 ÓRA
GYERMEKKÖNYVTÁR
Beszélgetés Bosnyák Viktóriával és a
Tündérboszorkákkal
író olvasó találkozó, írópalánták bemu-
tatkozása 

OKTÓBER  8. (SZERDA) 14 ÓRA
GYERMEKKÖNYVTÁR 
Burghardt Klára: Ahnen - õsök 
Kétnyelvû, német-magyar verses CD-
bemutató és vetélkedõ  
OKTÓBER 10. (PÉNTEK) 10 ÓRA
GYERMEKKÖNYVTÁR
Ki vagyok én? Pekari Bernadett drá-
mapedagógus elõadása - vitakör 

Családi, baráti és mindenféle közeg a
mindennapokban

OKTÓBER 10. (PÉNTEK) 10 ÓRA
Garay János Gimnázium díszterme
BAKA ISTVÁN IRODALMI HATÁSA
ÉLETMÛVE TÜKRÉBEN címû szim-
póziuma.
Megnyitja Csillagné Szántó Polixéna,
a városi közgyûlés Mûvelõdési és Ok-
tatási Bizottságának elnöke és
Liebhauser János könyvtárigazgató
Méltatói: Ágoston Zoltán, Nagy Gá-
bor, Nagy Márta, M. Nagy Miklós,
Szõke Katalin, Szörényi László 
Elnököl: Gacsályi József 
Vendégeink a Baka-család tagjai
15-17 óráig
„ÉN ITT VAGYOK - ÜZENET ÚJ-HULI-
GÁNIÁBÓL” címmel Kárpát-medencei
Baka István vers-, énekelt vers- és
prózamondó verseny dunántúli elõ-
döntõje.
A versenyzõket Elekes Eduárdné,
nyugalmazott könyvtárigazgató kö-
szönti

OKTÓBER 11. (SZOMBAT) 10 ÓRA
GYERMEKKÖNYVTÁR
„A játék az gyönyörû.”
Tolna Megyei Színjátszó Gála 2008
Helyszín: Deutsche Bühne Ungarn

A MEGYEI KÖNYVTÁR PROGRAMJAI
2008. október

FILM KLUB * – Kezdés: 20.00
02. Szelíd motorosok
07. A Római Birodalom bukása
09. A megvetés
14. Csúfak és gonoszak 
16. Haragban a világgal
21. Lady Chatterley                                       
28. A bakancslista                                         
30. Házasság olasz  módra
JAZZ KLUB * – Kezdés: 20.00
01. Dave Brubeck
08. Gerry Mulligan
15. Chic Corea
22. Hárs Viktor
29. Lambert, Hendrics, Ross
BLUES - ROCK KLUB * – Kezdés: 20.00
03. Steve Ray Vaughan
10. Black Sabbath
24. Metal est
25. Pink Floyd
31. Rock legendák
KONCERTEK – Kezdés: 21. 00
04. Force Feedback
11.  Csipet Csapat

Jesus Sodo
Kualla Hyrra
Lecso

22. Dalriada
23. Copy Con. Freedom Fighterz
A  * - gal jelölt programok ingyenesek

ZUG-PROGRAM
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FELHÍVÁSOK

ÚJ HELYEN AZ ORTOPÉDIAI OSZTÁLY
A Balassa János Kórháza tájékoztat-
ja a lakosságot, hogy a kórház B
épületének felújításával az ortopédiai
osztály az A-épületbõl a B-épületbe
került. A B-épületben az alábbi osztá-
lyok mûködnek: Földszint: Baleseti
sebészet (Traumatológia). I. emelet:
Sebészet, Érsebészet. II. emelet:
Ortopédia, Urológia, Gégészet 

II. BASKET BÁL A GEMENCBEN.
Október 4-én másodszor rendezik
meg a Basket Bált az Atomerõmû-
KSC Szekszárd szurkolói az idén 20
éves klub támogatásával a Gemenc
Hotel éttermében. A rendezvény be-
vételét az utánpótlás versenyezteté-
sére fordítják. Báli belépõk, illetve tá-
mogatói jegyek a Séd Sörözõben
(Babits utca) és a Bálint Irodatechni-
kában (Béri B. u. 10./c) válthatók.

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁS
A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete Használt-
ruha-adományozást tart szeptember
29-én (hétfõ) 9-10 óráig Szekszár-
don, a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt.
Szeretettel várják tagjaikat, a nyugdí-
jasokat és a nagycsaládosokat.

BURGONYA-, HAGYMAÁTVÉTEL
A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyug-
díjas Területi Alapszervezete és a
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége által meghirdetett
burgonya és vöröshagyma megren-
delések október 3-án (péntek) 7 és
10 óra között vehetõek át a Hunyadi
u. 4. alatt (parkoló).

ELÕADÁS A RÁKBETEGSÉGRÕL
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata október
7-én (kedd) 14 órakor a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház földszinti termé-
ben elõadást tart. Elõadó: dr. Tam
Beáta belgyógyász szakorvos. Elõ-
adás címe: Vastagbélrák megelõzé-
se és kezelése. Szeretettel várnak
minden érdeklõdõ nyugdíjast.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Október 21. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Szeptember 30. (kedd) 16-18 óráig

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 21. (kedd) 16-18 óráig

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

V. sz. választókerület

Szeptember 30. (kedd) 16-17 óráig

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
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Perfekt az Ön TUDÁSÁNAK
szolgálatában
Még a változások elõtt jelentkezzen:
• Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
• Mérlegképes könyvelõ
• Adótanácsadó
tanfolyamainkra!

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

PERFEKT Zrt. Tolna Megyei
Képzési Központ
Szekszárd, Széchenyi u. 54-58.
Tel (74) 410-185, (30) 445-4492

Infovonal: www.perfekt.hu/szekszard
szekszard@perfekt.hu


