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Beszélgettek, mulattak és lélek-
ben is épültek azok, akik részt
vettek az alsóvárosiak tizedik
bálján.

Bíró László, a szervezõ Alsóvárosi Ró-
mai Katolikus Közhasznú Egyesület

szellemi atyja már püspökként egy
üzenetet osztott meg a mintegy két-
százötven bálozóval. Eszerint a család
nem helyettesíthetõ érték, hiszen ez a
kisközösség az, mely még a mai, nem
éppen családcentrikus világban is ér-
téket nevel a gyermekekbe.

Az este során hagyományosan az
idõseket köszöntötték az alsóvárosiak,
majd a vacsorával és a nyitótáncokkal
kezdetét vette a tulajdonképpeni mu-
latság. Az egyesület a részvételi díj báli
költségeken felüli részét a szekszárdi
Kórház Kápolna javára fordítja.

Lélekben is épültek
Tizedik bálját tartotta az Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület

A bál kezdetén hagyományosan az idõseket köszöntötték az alsóvárosiak 
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INFLUENZAJÁRVÁNY. Két magyarországi régióban már átlépte
a küszöbértéket az influenzás megbetegedések száma. A járvány
rövidesen Tolna megyébe, így Szekszárdra is elérhet. Vigyáz-
zunk magunkra! Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt!

Lakossági fórum
a menetrend

módosításáról
Február 4-én, szerdán, 18 órakor Szek-
szárd város önkormányzata lakossági
fórumot tart a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház (Szent István tér 10.) táncter-
mében, melyre minden érdeklõdõt
szeretettel várnak. A fórum témája: a
városi autóbuszmenetrend értékelése
és annak módosítása.

A 14 egyéni választókerületi képvi-
selõ soros fogadóóráján lehetõsége
nyílik megismerni a helyi tömegköz-
lekedés menetrendjében tervezett, a
lakosság véleményét figyelembe vevõ
változásokat.

Dr. Hollós László
emlékéve lesz 2009.
Emlékévvel tiszteleg Szekszárd önkor-
mányzata a százötven éve a megye-
székhelyen született világhírû gomba-
kutató, a szarvasgomba akadémikusa,
dr. Hollós László munkássága elõtt.

A magyar szakmai szövetség kezde-
ményezte, hogy Szekszárdon legyen
az Európai Szarvasgomba Lovagren-
dek találkozója. Ennek idõpontja júni-
us 19., dr. Hollós László díszpolgárrá
avatásának tervezett napja. A cél az
akadémikus életmûvének megismer-
tetése a széles közönséggel.

Írásunk a 3. oldalon.
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Reneszánsz kori emlékeket idéz-
ve, elsősorban Mátyás király és
kora, az olasz irodalom és művé-
szetek, a keresztes háborúk és
nagyszerű építkezések, a hasz-
nos találmányok felé forduló hu-
manizmus szép példái jutnak
eszünkbe. 

Kaczián János

Tolna vármegyére gondolva – az ozo-
rai és a simontornyai vár mellett – a
számos települést magához ölelõ szek-
szárdi apátság is ebbe a sorba kívánko-
zik. Emlékünk a Corvinus, azaz Hollós
Hunyadi Mátyás 550 évvel ezelõtti ki-
rállyá választásáról szóló verssor: „Má-
tyást mostan választotta, / Mind ez or-
szág királyságra, / Mert azt adta Isten
nekünk, / Mennyországból oltalmunk-
ra!” De itt van a Tolna város történeté-
ben kitüntetett helyet foglaló ország-
gyûlés (1463), Mátyás király tanácsko-
zása az ország-nagyokkal a török elleni
készülõdés dolgairól. Gondolhatunk
Janus Pannonius (1434-1472) szokatla-
nul kemény dörgedelmû epigrammá-
jára is a zsarnokoskodásra hajlamos
Zsigmond szekszárdi apátról. Mátyás

idejében kapott mezõváros rangot (kb.
1485-ben) Szekszárd, a már régen ilyen
címet viselõ Báta, Bátaszék, Döbrököz,
Fadd, (Duna)Földvár, Paks, Simon-
tornya, Szakcs, Tolna(vár), és még né-
hány más településünk mellett. 

Közel áll Szekszárd történetéhez a
hatszáz éve született Vitéz János
(1408-1472) váradi püs-
pök, esztergomi érsek.
Anyja rokonságban állt a
Hunyadiakkal, Janus Pan-
noniusnak pedig nagy-
bátyja. Alig 25 éves, ami-
kor már királyi jegyzõ a
kancellárián. A nagy mû-
veltségû humanista pap
sokat tett Mátyás királlyá
választásáért. Viszonyuk
akkor romlott meg, ami-
kor még támogatta Mátyást a török el-
leni hadjárat dolgában, de más orszá-
gokkal, a csehekkel szembeni hadvi-
selést ellenezte. Számos méltósága
mellett Vitéz János ekkor egyben
apátja volt a szekszárdi Benedek rendi
apátságnak is. Unokaöccsével, egy-
házmegyénk Pécsen székelõ püspö-
kével itt szõttek összeesküvést Má-
tyás ellen. A király errõl idõben érte-

sült, Vitéz Jánost szoros felügyelet
alatt tartotta. 1470-1471-et írtak ekkor,
királyi parancsra úgy szólt Vitéz bün-
tetése, hogy földig romboltassanak le
várai. A szekszárdi apátság akkori
épületei nem tekinthetõk ugyan vár-
nak, de a körülötte álló falakat – régé-
szeti feltárások bizonyították – földig

rontották. Mélyebben lé-
võ maradványai részben
alapját képezték a ma is
álló vármegyeházának. 

Vitéz János 1472-ben
szabadult ugyan fogságá-
ból, de Janus Pannonius-
hoz hasonlóan, nem élte
túl a történteket, még ab-
ban az évben meghalt. A
püspök javait Mátyás el-
ajándékozta, mert „elfeled-

kezett az iránta megnyilvánuló ke-
gyünkrõl... nem régen János esztergo-
mi érsekkel és más cinkosaikkal ... fel-
ségünk ellen fellázadva veszélybe so-
dorták az országot ... ezért azok a birto-
kok hûtlenségük miatt országunk õsi
jogszokása alapján törvényesen ....
ránk háramlottak...”

A Tolna vármegyéhez kötõdõ törté-
netnek itt még nincsen vége. A harma-

dik házasságban is gyermektelen ki-
rály törvényes gyermekének ismerte
el a házasságán kívül született fiút, az
apja nevére utaló Hollós, azaz Korvin
Jánost (1473-1504). Õ apja halála után,
rossz tanácsadókra hallgatva, királyi
kincsekkel, Korvinákkal megrakott
szekerekkel igyekezett várába, amikor
(Duna)Földvárnál, másodszor pedig a
Kölesdhez közeli Csonthegynél rátör-
tek Mátyás hívei, köztük Kinizsi Pál, és
kifosztották a menekülõket.

Vitéz Jánosra ma úgy tekint a törté-
nelemírás, mint Hunyadi János gyer-
mekeinek nevelõjére, a királyi udva-
rokban és Rómában ismert humanis-
ta fõpapra, a kiváló diplomatára. Tu-
dós kortársaival folytatott levelezése,
híres könyvtára, csillagászat iránti ér-
deklõdése, a saját költségén alapított,
bár rövid életû pozsonyi egyeteme,
fényûzõ esztergomi építkezése,
mindez a magyar reneszánsz kiemel-
kedõ alakjává emelte. Esztergomban
látható sírfelirata, Link Dóra szép for-
dításában, így emlékezik meg róla: „Itt
fekszik János, a haza legkiválóbb atyja,
nemzetének halhatatlan ékessége,
övé a tudomány teljes dicsõsége, a
vallás tekintélye.”

Hatszáz éve született Vitéz János
A szekszárdi Benedek rend apátja összeesküvést szõtt Mátyás király ellen

Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Fõiskolai Kar

Mit kínálunk Neked a 2009/2010-es tanévre?

DIPLOMÁT ADÓ ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAKOK; 
NAPPALI ÉS LEVELEZÕ TAGOZATON:
• Kommunikáció és médiatudomány
• Környezetkultúra (csak nappali tagozaton)
• Óvodapedagógus
• Német nemzetiségi óvodapedagógus (csak nappali tagozaton)
• Szociális munka
• Tanító
• Német nemzetiségi tanító (csak nappali tagozaton)
• Turizmus-vendéglátás

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK (MA):
• Turizmus-menedzsment

FELSÕFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK (FSZ); 
NAPPALI ÉS LEVELEZÕ TAGOZATON:
• Csecsemõ- és gyermeknevelõ, gondozó
• Idegenforgalmi szakmenedzser
• Ifjúságsegítõ
• Moderátor
• Ügyviteli szakügyintézõ – gazdasági idegen nyelvû levelezõ – ÚJ!
• Ügyviteli szakügyintézõ – titkárságvezetõ – ÚJ!
• Vendéglátó szakmenedzser

Életed egyik legnagyobb döntése elõtt állsz? Felvételizni szeretnél?
Válaszd a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FÕISKOLAI KARát Szekszárdon!

www.igyfk.pte.hu

Ismerkedj meg sokszínû és sokszintû képzéseinkkel a Kar FELVÉTELI NYÍLT NAPján!

2009. FEBRUÁR 4., 10 ÓRA
Helyszín: PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar – Fõépületi aula (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

Óriási nyeremények találnak gazdára a résztvevõk között:
EGY NETBOOK ÉS EGY CSALÁDI OPEL-HÉTVÉGE!

A résztvevõk között további értékes nyereményeket is kisorsolunk!
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Még csak 56 éves lenne, és már
18 éve nincs közöttünk Csengey
Dénes író, költő, az MDF ország-
gyűlési képviselője.

I. I., F. L.

A demokrata fórum alapító tagjára, a
rendszerváltás korának egyik meghatá-
rozó politikai alakjára emlékeztek a Rá-
kóczi utcai szülõházán elhelyezett em-
léktábla megkoszorúzásával politikus-
társai, a megyei és a szekszárdi önkor-
mányzat képviselõi.

Dávid Ibolya, az MDF elnöke beszé-
dében kijelentette: egyszer még kötele-
zõ olvasmány lesz a 38 évesen elhunyt
fiatal politikus életmûve. Mûvei azt pél-
dázzák, hogy a nemzedékeket és a
nemzetet sem lehet kettészakítani,
nem lehet büntetlenül gyûlöletet fecs-
kendezni a nemzet érrendszerébe.

Csengey Dénes Szekszárdon szüle-
tett, és szülõvárosához mindig hû ma-
radt, pedig a Babits iskolában eltöltött
diákévek után fiatalon a fõvárosba ke-
rült. Hajózási szakközépiskolát végzett,
mégsem lett tengerész. Dolgozott vi-
szont autószerelõként, gépkocsirako-

dóként és biztosítási ügynökként, volt
képesítés nélküli tanító és üzemi nép-
mûvelõ. A debreceni egyetemi évek
után Keszthelyen telepedett le családjá-
val. 1984-et írtunk ekkor, egy évvel vol-
tunk a politikai ellenzék monori talál-
kozója és hárommal az MDF megalaku-
lása elõtt. A demokrata fórum alapító

tagjaként – akár csak elmaradhatatlan
cigarettája – izzó lelkesedéssel vetette
bele magát a rendszerváltozás politikai
életébe. Bár elsõsorban író volt, politi-
kusként is meghatározó szerepet töl-
tött be. A sors ugyan mindössze 38
évet rendelt számára, így is szinte kész
életmûvet hagyott maga után.

Írásaiban a hetvenes évektõl a sors-
fordító rendszerváltozásig elemzi azo-
kat a társadalmi folyamatokat, ame-
lyek még a mai magyarországi viszo-
nyokat is meghatározzák. Az erõszak-
tól elhatárolódó szabadságtörekvés
egyetlen esélyét a nemzeti kultúrában
találta meg, s ennek jelentõségére
szinte mindig rá is mutatott. Legtöbb
írásában „a nemzet belsõ kötéseinek”
helyreállítását, az értelmiség széthú-
zásának megfékezését tartja az egyik
legfontosabb alapkövetelménynek,
amely elvezethet egy „új európai Ma-
gyarország” megszületéséhez. Csen-
gey kiváló jósnak bizonyult, de talán
helytállóbb, ha azt mondjuk, hogy ez
a fajta politikai éleslátás emelte õt a
rendszerváltó nemzeti értelmiség leg-
nagyobbjai közé.

Emléke elõtt tisztelegve 1998-tól
évente adják át a szellemiségét és
szociális érzékenységét õrzõ és meg-
valósító kárpát-medencei alkotóknak
a Csengey-díjat, Nagykanizsán nem-
zetközi vers- és prózamondó ver-
seny, a Lakiteleki Népfõiskola szerve-
zésében pedig Vándoregyetem viseli
a nevét.

Koszorúk Csengey emléktábláján 
Politikai éleslátása emelte a rendszerváltó értelmiség legnagyobbjai közé
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A szülõváros nevében Csillagné Szántó Polixéna, a mûvelõdési 
bizottság elnöke és dr. Haag Éva alpolgármester koszorúzott

Dr. Hollós Lászlóra
emlékezik a város

nA megyeszékhely közgyûlése csütör-
töki döntéseinek nagyobb részét egy-
hangú szavazással fogadta el, köztük a
Hollós László-emlékév programját is.
Százötven éve született ugyanis Szek-
szárdon a világhírû gombakutató, a
szarvasgomba akadémikusa. A magyar
szakmai szövetség kezdeményezte,
hogy Szekszárdon alakuljon meg a világ-
szövetség, legyen itt az Európai Szarvas-
gomba Lovagrendek találkozója. Már a
dátum is ismert: június 19., dr. Hollós
László díszpolgárrá avatásának terve-
zett napja. A cél az akadémikus életmû-
vének megismertetése a széles közön-
séggel, a rendezvények sokasága az is-
kolai programoktól a konferenciáig ter-
jed. A közgyûlés valamivel több, mint
1,3 millió forintot különített el erre a
célra a költségvetésbõl, valamint egy
emlékbizottságot is létrehozott.

A képviselõ-testület fenntartotta ko-
rábbi álláspontját, miszerint korlátoz-
za a taxiengedélyek számát. A közgyû-
lésen elfogadott, a közterületek hasz-
nálatáról szóló rendelet szerint Szek-
szárdon a már meglévõ 29 kijelölt par-
kolási helyre legfeljebb 30 közterület-
használati engedély adható ki. Miután
jelenleg is több van forgalomban, ad-
dig nem adnak ki újabbat, amíg a sze-
mélyfuvarozók száma ez alá nem csök-
ken. A szabályozással a már mûködõ
helyi taxisok megélhetését védik. I. I. 

Infúziós pumpát vesznek a pénzbõl
Egymillió forintos adományt kapott a megyei kórház gyermekosztálya

A fogyasztók jóvoltából – A Kö-
zösség Szíve program keretében
– egymillió forintot adományo-
zott a Balassa János Megyei Kór-
ház gyermekosztályának a CBA
és a Procter & Gamble.

Sz. V.

A szerdán ünnepélyes keretek között
átadott támogatásból a gyermekosz-
tály két infúziós pumpát vásárol. A két
cég a közösség erejében bízva indítot-
ta útjára a rászoruló gyermekek meg-
segítését célzó jótékonysági kezdemé-
nyezését még 2006-ban. Legutóbb 10
millió forint gyûlt össze a fogyasztók jó-
voltából, amit 10 kórház gyermekosz-
tálya között osztanak szét. Ott segíte-
nek, ahol talán a legnagyobb szükség
van rá: a kórházak gyermekosztályai-
nak juttatnak támogatást.

Az országos gyûjtõakció során min-
den vásárlónak lehetõsége nyílt arra,
hogy hozzájáruljon a lakóhelyéhez
legközelebb esõ gyermekosztály bete-
geinek gyógyulásához. Szeptember,
október és november hónapokban az
akcióban résztvevõ CBA üzletekben
megvásárolt Procter & Gamble ter-
mékek árából 10, 20, illetve 30 forint
került A Közösség Szíve virtuális ka-
lapjába.

– Örömmel tölt el minket, hogy a
fogyasztók közremûködésével 2008-
ban már második alkalommal sikerült
összegyûjtenünk ilyen jelentõs össze-
get. A pénz hozzájárulhat egy kórházi
berendezés beszerzéséhez, vagy a
kórházi körülmények javításához -
–mondta el Janky Gyöngyi, a P&G
képviseletében. 

A gyermekosztály mûszerezettsége
a követelményeknek megfelelõ, de az

eszközök elhasználódása, meghibáso-
dása miatt pótlásukról folyamatosan
gondoskodni kell.

– A két infúziós pumpa beszerzése
után mérséklõdnek majd gondjaink,
talán jó darabig nem is lesznek – tette
hozzá dr. Harangi Ferenc osztályveze-
tõ fõorvos.

Az ünnepélyes átadást követõen a
Bóbita Együttes vidám zenés mûsor-
ral kedveskedett a gyerekeknek.

Dr. Harangi Ferenc osztályvezetõ fõorvos vette át az adományról
szóló emléklapot Janky Gyöngyitõl 
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Az ország jövõjérõl van szó
Dávid Ibolya: vissza kell szorítani az eladósodást és a hitelfelvételt

A Magyar Demokrata Fórum elnöke, Dávid
Ibolya hétfőn – hivatalos szekszárdi program-
ja előtt – újságírókkal beszélgetve a gazda-
sági recesszióval kapcsolatban kifejtette: az
egész Európai Unió közösségének sereghaj-
tóiként szemlesütve, s a válság által talán a
leginkább megrázott országként nézünk
szembe még mindig egymással, s populista
módon próbáljuk elhitetni, hogy vannak egy-
szerű megoldások.

V. H. M.

Dávid Ibolya kiemelte: arról tanúskodnak a közvéle-
mény-kutatások, hogy a lakosság nyolcvan százaléka
reformokat akar, s valamivel kevesebben együttmû-
ködést várnának el a pártoktól. Hiszen – mint fogal-
mazott a pártelnök – a magyar belpolitika olyan for-
dulatot vett, ami alapján mindenki tudja, hogy jelen-
tõs változásokra van szükség. Ebbõl következõen
„okosabb a magyar társadalom, mint a politikai elit-
je”. Tehát nem a két nagy pártról, hanem az ország
sorsáról, jövõjérõl van szó.

Mint az sokak számára ismeretes, a napokban lá-
tott napvilágot Bokros Lajos újabb „csomagja”, ami-
rõl Dávid Ibolyát is megkérdeztük. Az elnök asz-

szony az elõbbiek alapján üdvözölte Bokros Lajos
tanulmányát, aminek ugyan nem minden elemével
ért egyet, de az elmozdulást célzó javaslataival igen.

Vagyis: össze kell kapcsolni a válságkezelést a gazda-
ság növekedését szolgáló hosszabb távú program-
mal. Hiszen egy olyan országban, ahol ekkora mére-
tû az eladósodás, mást tenni nem lehet. Másképpen:
vissza kell szorítani az eladósodást és a hitelfelvételt,
s ezzel arányban a költségvetési kiadásokat csök-
kenteni kell.

Mindezt alátámasztandó rémséges adatokat so-
rolt az MDF elnöke: Magyarországon hárommillió
hatszázezer munkavállaló van, ebbõl egymillió hat-
százezren minimálbéresek. Ha a maradékból levon-
juk a közszférában dolgozókat (õk a költségvetés-
bõl kapják a fizetésüket, és oda fizetik vissza az adó-
jukat), és leszámítjuk azokat is, akik a „hol fizet, hol
nem fizet adót” kategóriába tartoznak, akkor egy-
millió ember van az országban, aki jelentõsebb adó-
val viseli a társadalom minden gondját, vagyis hoz-
zájárul az ország mûködéséhez. Több millió ha-
szonélvezõje van a költségvetésnek.

– Konzervatív párti politikusként is azt mondom,
ma minden erõnkkel azon kell gondolkodnunk, ho-
gyan lehet megtartani az említett egymillió ember te-
herbíró képességét, s hogyan lehet legalább ennyi,
vagy még több embert beállítani abba a sorba, akik
adózóként, teherviselõként hozzájárulnak az ország
mûködõképességéhez. Ez nagyon nagy kihívás.

Dávid Ibolya: az emberek jelentõs többsé-
ge reformokat akar
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A magyar kultúra napján, január
22-én tartották a Babits Mihály
Művelődési Ház és Művészetek
Háza Munkácsy-szabadegyetem
sorozatának első előadását.

Kovács Etelka

Dr. Boros Judit mûvészettörténész, a
Magyar Nemzeti Galéria adattárának
vezetõje az ünnepre gondolva a világhí-
rû festõmûvész elsõ alkotói korszaká-
nak (1860-1878) bemutatása elõtt fel-
vetette a nemzeti képzõmûvészet léte-
zésének kérdését. Ugyanis a század,
amelyben Munkácsy Mihály (1844-
1900) élt, törekedett a nemzeti mûvé-
szetek kialakítására. A történelmi témá-
jú képek mindenképpen nemzethez
kötöttek. A nemzeti formanyelv kialakí-
tására irányuló törekvések azonban
rendre kudarcba fulladtak.

Boros Judit elõször a Munkácsyt ille-
tõ tévhiteket osz-
latta el. Õ a legna-
gyobb magyar
festõ? Nem biz-
tos, hogy minden
szempontból. Az
viszont nem kér-
dõjelezhetõ meg,
hogy nemzetkö-
zileg õ a legismer-

tebb. Ennek oka, hogy alkotói korsza-
kát teljes egészében külföldön töltötte.
Kevés mûve volt itthon látható, de
gyakran szóltak hírek róla és festmé-
nyeirõl. Az sem igaz, hogy autodidakta
volt. Komoly festõmûvészeknél tanult.

Teljes egészében nem fogadhatjuk
el, ami Dallos Sándor életrajzi regényé-
ben olvasható Munkácsyról. Elsõsor-
ban a származására, neveltetésére, kul-
turális felkészültségére, érdeklõdésé-
re vonatkozó részekhez kell kritiku-
san hozzáállnunk. Nem szegény pa-
raszti családból származott, felmenõi
kisnemesi, polgári eredetûek voltak,
akik becsülték a kultúrát. Szülei halála

után ügyvéd nagybátyja, Reök István
nevelte, aki tett kísérletet arra, hogy
valami jobb iskolába járassa, de „Mis-
ka” csak rajzolni szeretett, így asztalos-
inasnak adta. Levelezése alapján cáfol-
ható az is, hogy nem érdekelték más
festõk munkái. Nem igaz, hogy nem
tudott németül és franciául, hiszen le-
veleiben nagyon eredeti és érzékletes
nyelvezetet használt, igaz, nem írt he-
lyesen, ez kevésbé érdekelte.

Budapesten még az1864-ben ké-
szült Bográcshoz hasonló biedermei-
er stílusú népi életképeket festett.
Düsseldorfban 1869 telén festette
meg a Siralomházat, a magyar mûvé-
szettörténet egyik leghíresebb kom-
pozícióját. Az a pár év, ami a két alko-
tás keletkezésének idõpontja között
eltelt, hatalmas stílusbeli ugrást hozott
a népi realizmus irányába. Életképeit
mindig nagy méretben festette meg
életnagyságú alakokkal. A képeket sö-
tét teremben, csak a vásznat megvilá-
gítva állították ki, így összemosódott
az ábrázolás és a valóság tere. Olyan
hatást tett, mintha tényleg a nézõ elõtt
állnának a festmény alakjai.

Munkácsy számára a tájkép nagyon
fontos volt, ebben dolgozhatott igazán
szabadon, nem kellett szem elõtt tarta-
nia mûkereskedõjének elvárásait.
Mintául szolgált számára a barbizoni
tájképfestõ iskola. Mûveik a táj és a fes-
tõ viszonyát, ezen keresztül a mûvész
lelkiállapotát jelenítették meg. Mun-
kácsy kicsit külsõdlegesebben ragadja
meg a tájat, de az nála is valamilyen
hangulatot hordoz.

A korszak lezárása egy 1878-ban ké-
szült történelmi zsánerkép: Milton az
Elveszett paradicsomot diktálja leá-
nyainak. Munkácsy nagy formátumú
képe a párizsi világkiállításra készült,
amelyen elnyerte a fõdíjat. A festõ
meg tudta ismételni a Siralomház sike-
rét. Munkácsy ezután az akadémiz-
mus irányába fordult, szalonzsánerei
pedig már az esztétizmus képei.
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A legismertebb festõnk
Szabadegyetem Munkácsy mûvészetérõl

Siralomház, mûvészettörténetünk egyik leghíresebb kompozíciója

■ „Ha megcsordul Vince, tele lesz a pin-
ce” – tartja a népi megfigyelés. A Vin-
ce-napi jóslat sok jót ígér, erõsítette
meg dr. Kozma Pál, a PTE Szõlészeti és
Borászati Intézetének igazgatója, aki a
Vince napi szekszárdi borünnep egyik
elõadója volt.

A mûvelõdési ház tánctermét zsú-
folásig megtöltötték az érdeklõdõk,
akik az elmúlt év növényvédelmi fel-
adatairól kaptak összefoglalót. Nem
elég fohászkodni, tenni is kell érte,
hogy egészséges szõlõt szüreteljünk,
röviden így lehetne összefoglalni a
szakember véleményét. Meg kellett
küzdeni a szõlõtermésért, nagy kihí-
vást jelentett a lisztharmat – mondta
az igazgató. A napsütéses órák száma
tavaly 376-tal haladta meg az ötven-
éves átlagot. Ugyanakkor másfél havi
csapadékkal kevesebb esett, mint egy
átlagos esztendõben.

Ami a jelent illeti: az elmúlt hetek
hosszantartó fagyos idõjárásáról – a
leghidegebb Tolna megyében mínusz
12 fok volt – plusz 8-9 fokra ugrott a
hõmérõ, majd az esõ is megeredt,
melyre szintén szüksége van a föld-

nek. Dr. Kozma
Pál elmondta,
még a fagyér-
zékeny fajtá-
kat (sauvignon
blanc, kadarka,
rizlingszilváni,
oportó) sem vi-
selte meg eddig

a hideg. Legalább mínusz 14-18 fok
tartós hidegnek kell lenni, hogy káro-
sítsa a szõlõt.

A Vince naphoz egyébként azért
kötõdik a népi megfigyelés, mert janu-
ár közepéig a szõlõvesszõ mélynyu-
galmi állapotban van, hiába vágna be-
lõle az ember, gyökeret a vesszõ nem
eresztene. Ám Vince-nap után meg-
változik a fenológiai állapot, egy várat-
lan felmelegedés a vesszõben megin-
díthatja a keringést, és már nem olyan
ellenálló a fagynak, mint azelõtt.

A Dicenty Dezsõ Kertbarát Kör és
szekszárdi hegyközség által szerve-
zett Vince-napi borünnepen a terme-
lõk friss kékfrankos boraikat is meg-
mutatták egymásnak, és kóstolóval
zárták a napot. M. I.

A tél nem ártott a szõlõnek
Az átlagnál napfényesebb esztendõnk volt

Dr. Kozma Pál

Dr. Boros Judit
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Ez egy személyes hangú és indít-
tatású, az objektivitás újságírói
szabályait figyelmen kívül hagyó
cikk. Ami mégis jócskán túlmu-
tat személyességén, valahány ál-
lattartót érint – közvetve, akár
direkt módon.

N. S.

Érinti érdeklõdésüket, állatbaráti gon-
dolkodásukat, jó szívüket. Dr. Hadházy
Ákos, a Szekszárdi Állatgyógyászati
Központ vezetõ állatorvosa és kollé-
gái hetente több állat életét mentik
meg mûtéttel, széleskörû tapasztala-
ton alapuló hozzáértéssel, gondos utó-
kezeléssel, tudománnyal, akarattal. Az
önkormányzati képviselõként is tény-
kedõ fiatal állatorvos szerényen végzi
feladatait, nem keresi a nyilvánossá-
got. Hû gyermekkora színteréhez, Tol-
na megyéhez, itt kíván tenni a környe-
zet védelméért, itt kíván fejleszteni,
gyógyítani, sikert elérni – személyes
tudását állítva az orvoslás szolgálatá-
ba, s csapatban dolgozva kollégáival.
Nehéz beszélgetni vele: rövidre zár, tõ-
mondatokkal válaszol, közben telefo-
non követi egy-egy négylábú betege lá-
badozását, tanácsokat ad, megköny-
nyebbül a jó hír hallatán. 

– Októberben operálta Álmos ku-
tyám, egy csomót távolított el a kö-
lyök hátáról. A cytológia ellenére is
gyanította, nem rosszindulatú da-
ganattal állunk szemben… Pár nap
leforgása alatt konzíliumot kért,
szakirodalomba mélyedt, mûtött,
mozaikként rakosgatta magában
a kórelõzményül szolgáló informá-
ció-darabokat. Még mûtét elõtt
partner lett volna az összes létezõ
daganatellenes terápia megvalósí-
tásában, a szükséges orvosságok

Szekszárdra hozatalában. Feltéte-
lezem, ezt nem tanítják az egyete-
men. Milyen út vezetett idáig?

– Immár tizenegy éve végeztem a
mai Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Karán. Szerencsés voltam,
mert akkoriban egy évet tölthettem
Németországban, sokat tanultam a
kinti kollégáktól: szemléletet, eljárást.
A SOTE Sejtbiológiai Intézetében ír-
tam a diplomamunkám. Vonzott a
molekuláris biológia, a genetika, a
májregeneráció sejtszintû mechaniz-
musa például. Aztán egy nyári gyakor-
laton találkoztam az itteni klinika
megálmodójával, dr. Csikós Károllyal,
aki megszerettette velem az állator-
voslás ezen arculatát. Szép lassan meg-
változott elképzelésem, nem kutató,
hanem gyógyító orvos akartam lenni.
A döntést megkönnyítette a város
szeretete, noha Debrecenben szület-
tem, kicsi gyerekkorom óta itt élek. S

mi tagadás, öt év fõvárosi lét után
nem szándékoztam ott letelepedni. A
szaksajtóban lassan cikkeim jelentek
meg. A megyében fedezték fel az
egyik legelsõ babéziózisos megbete-
gedést, a kullancs okozta, újdonság-
nak számító veszélyes fertõzésrõl
publikáltam. Csikós doktorral együtt
állapítottuk meg, hogy a kutyák nagy
számban, mintegy tíz százalékuk fer-
tõzött a Dirofilaria parazitától (ez egy
bélféreg, amit szúnyog terjeszt csípés-
sel). Errõl is írtunk. Jó érzés, hogy
többen hivatkoztak már munkájuk
során tanulmányunkra. Azóta is kivá-
ló szakmai kapcsolatot ápolunk, rész-
tulajdonos lettem a klinikánál, nagy
kihívást jelent az itteni munka: csont-
sebészet, endoszkópiás diagnosztizá-
lás, lágysebészet, szülészet, labordiag-
nosztika…

Magyarországon még nem elter-
jedt az állatorvosi szakosodás, bár

mind komolyabban kellene venni. Ha
belegondolunk, a humán területen az
orvosnak öt év áll rendelkezésére,
hogy egy fajt, az embert „megtanul-
jon”, addig nekünk ugyanezen öt éve
alatt kellene tökéletesen ismerni ku-
tyát, macskát, lovat, tehenet, rágcsáló-
kat, madarakat, hüllõket... Ezért van,
hogy az ország különbözõ pontjain
más-más szakterületre áll adott klini-
ka. A mi profilunk a kutya és a macs-
ka. Tolna, Baranya és Bács-Kiskun me-
gyében mi végzünk endoszkópos
vizsgálatokat, a szívemhez legköze-
lebb talán a belgyógyászat áll. 

– A klinika és az ön neve gyakorla-
tilag eggyé forrott. Nyilván nem fe-
szültségmentes valahány mûtétfaj-
tát eredményesen végezni, koordi-
nálni.

– Büszkék vagyunk, hogy három
asszisztenssel, huszonnégy órás ügye-
lettel mûködünk magas színvonalú
tárgyi felszereltség mellett. Mivel az ál-
latoknak egyelõre nincs egészségbiz-
tosítása, s egyetlen klinika sem állami
finanszírozású, ezért kénytelenek va-
gyunk a bevételekbõl fedezni kiadása-
inkat. Ez többek szemében és ítélete
szerint magas árakat jelent, e nélkül
azonban nem gyógyíthatnánk bizton-
ságosan, korszerû mûszerek mellett.
Nagy örömünkre kiválasztottak min-
ket azon kevés intézmény közé, ahol
biztosítás köthetõ állatokra. A jövõ-
ben ezzel a szolgáltatással is várjuk
gazdikat és kedvenceiket. 

– Kevés szabadidejében mivel kap-
csolódik ki? 

– Szeretek lovagolni, és kisegítõ re-
formátus kántorként orgonálni szok-
tam. Persze a legszebb az lenne, ha
minél több örömteli órát tölthetnék a
családommal.

A sejtbiológiától az állatmentésig
Dr. Hadházy Ákos: „A szívemhez legközelebb talán a belgyógyászat áll”

Dr. Hadházy Ákos a klinikán egy „páciensét” vizsgálja

Új rendszert vezetnek be a legnagyobb
magyar hipermarket-lánc 37 hazai üz-
letében. Azaz az üvegvisszaváltóban az
ötösével leadott PET palackokat, vala-
mint a szintén ötösével visszavitt alu-
mínium italos dobozokat visszaváltják.
Az elõzõekért öt, az utóbbiakért tíz fo-
rintot fizetnek, pontosabban levásárol-
ható blokkot adnak értük. Az italcso-
magolás visszavételével az üzletlánc –
Szekszárdon két üzlete is van – arra
ösztönzi a vásárlókat, hogy a környe-
zetkárosító anyagokat az újrahaszno-
sítás érdekében leadják.

Szabó Imre környezetvédelmi és
vízügyi miniszter a napokban mind-
errõl megállapodott a cég vezetõivel,
s ugyanekkor az új rendszer bemuta-

tását követõen egy
olyan mechanikus
palackprést ajándé-
kozott az üzletnek,
amellyel akár kilen-
ced részére lehet tö-
möríteni a visszavitt
hulladékot. A minisz-
ter hangsúlyozta,
hogy az italcsomago-
lások újrahasznosítá-
sával csökkenthetõ a
CO2 kibocsátás,
amely hozzájárul a
klímavédelemhez, és
a PET palackok által jelentett világmé-
retû környezeti probléma megoldásá-
hoz visz közelebb.

Magyarországon jelen-
leg évente közel egymilli-
árd darab alumínium do-
bozt és mintegy másfél-
milliárd PET palackot hoz-
nak forgalomba, ám ezek-
nek egyelõre csak kis há-
nyadát gyûjtik vissza.
Mint azt Szabó Imre érzé-
keltette, a másfélmilliárd
darab, mintegy 60 ezer
tonna súlyú PET palack-
kal harmincezer hatvan
köbméteres kamiont le-
hetne megtölteni, s ha

azokat egymás mögé állítanák, 475 ki-
lométer lenne a kamionsor, azaz Zá-
honytól Hegyeshalomig érne. - hm -

Visszaváltják a PET-palackokatFák gallyazása
követel figyelmet
A téli idõszakban a városi park-
fenntartó munkákat végzõ Lián
Kft. a cserje felületek metszését, il-
letve fák gallyazási, fakivágási mun-
káit végzi közterületeken.

Az eddigi idõszakban elvégzett
gallyazásokon túl várhatóan, az
idõjárás függvényében 2009. feb-
ruár 2-tól kosaras kocsival törté-
nõ munkavégzésre kerül sor a
Wosinsky lakótelepen, a Kadarka
lakótelepen, a Tartsay lakótele-
pen, továbbá a város területén
szórványosan található koros és
már veszélyessé vált japánakác-
fák esetében.
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A magyar kultúra napján, 22-én
17 órai kezdettel került átadásra
„A Tolna megyei művészetért”
plakett a Liszt Ferenc Művészeti
Iskola hangversenytermében. 
Az öt kategóriában kiosztott ki-
tüntetés átadóünnepségén ko-
rábbi díjazottak működtek közre,
továbbá bemutatták a legújabb
Kézjegy-antológiát is.

Kosztolányi Péter

Kölcsey Ferenc 186 éve, január 22-én
tisztázta le a Himnusz kéziratát – en-
nek okán ünnepeljük a magyar kultú-
ra napját e napon immár két évtizede.
Hagyományosan ehhez az évforduló-
hoz kötõdõen adják át a három civil
szervezet – a Bárka Mûvészeti Szalon,
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Tolnai Csoportja és a „Kézjegy” Tolnai
Tollforgatók Kubja – alapította „A Tol-
na megyei mûvészetért” plakettet,
melynek célja mûvészek és mûvészet-
pártolók tevékenységének elismerése.
A kultúra madarát és az õt útjára bocsá-
tó kezet ábrázoló érem Mözsi-Szabó Ist-
ván grafikájának felhasználásával ké-
szült. Öt kategóriában kerül kiosztásra:

az elsõben egy költõ, író vagy újságíró,
a másodikban egy képzõ-, a harmadik-
ban egy elõadómûvész, a negyedikben
egy nép-, vagy iparmûvész, kismester,
végül pedig az ötödik csoportban egy
mûvészetpártoló kapja.

Ez évben a plakettet a kuratórium
döntése értelmében Videcz Ferenc
író könyveiért, publikációiért, Szily
Géza festõmûvész alkotói munkássá-
gáért és középületekben látható mû-
veiért, a Tûzvirág Táncegyüttes ha-
zai és külföldi fellépéseiért, Komjá-
thy Tamásné szövõ népi iparmûvész
kézmûves és közéleti tevékenységé-
ért, illetve Barsi Péter ékszerész pe-
dig mûvészetpártoló tevékenységé-
ért vehette át.

Az ünnepség színvonalát emelte
korábbi díjazottak, így Husek Rezsõ
Cziffra-díjas zongoramûvész és a Gár-
donyi Zoltán Református Együttes fel-
lépése, valamint Duzmath Zsófi és Fá-
bián Péter, a Garay gimnázium diákja-
inak felolvasása, akik a tizennegyedik
Kézjegy-antológiát mutatták be. Itt je-
gyezzük meg, hogy a kultúra napján a
Gárdonyi együttes kórusvezetõje,
Lemle Zoltán Csokonai alkotói díjat
vehetett át.

Elismerések a kultúra napján
Idén öten vehették „A Tolna megyei mûvészetért” plakettet

„A Tolna megyei művészetért” ezüst plakett idei díjazottjai: Mádi
Magdolna művészeti igazgató (balról) és Komjáthy Tamásné népi
iparművész, valamint Barsi Péter ékszerész-mecénás (balról), Szily
Géza festőművész és Videcz Ferenc író

Kultúrtörténeti kalandozás Kölcsey korában
Dr. Töttõs Gábor elõadása a Garay János Gimnázium kultúra napi ünnepségén

Kodály, Vivaldi, Liszt, Haydn, egy-
egy magyar pásztordal és sárközi
népdal: a legkülönfélébb, a ma-
gyarság kultúrájából születő,
vagy nagyrészt ahhoz köthető ze-
nei műfajból, szerzőrepertoárból
válogattak azok a tanárok, diá-
kok, akik a múlt csütörtökön, a
magyar kultúra napja alkalmából
a Garay János Gimnázium díszter-
mében összesereglettek.

Gyimóthy Levente

A kiváló zenei összeállítást követõen a
rendezvény gerincét dr. Töttõs Gábor
„helytörténeti órája” adta, aki Erkel Fe-
renc Himnusz-megzenésítésének kö-
rülményeit taglalta elõadásában. A
gimnázium dísztermét megtöltõ diá-
kok megtudhatták, Kölcsey Himnu-
szának 1923-as születése elõtt is létez-
tek már közös imádságos dalok, vagy
„himnuszként” többek által ismert és
gyakran elõadott népi énekek. Ilyen
volt az „Ah, hol vagy magyarok tün-
döklõ csillaga”, vagy vallásos ének-
ként, naphimnusz gyanánt, ünnepek-
kor gyakran elõadott „Boldo-
gasszonyanyánk”. Töttõs Gábor el-
mondta: furcsa, de Kölcsey megzené-
sített Himnusza legelõször 1844. au-

gusztus 10-én, az Óbudai hajógyári szi-
get mellett, a Széchenyi gõzös felava-

tásának alkalmá-
val hangzott el.
Nem sokkal ké-
sõbb aztán Ko-
lozsváron is hall-
ható volt, 1848.
március 25-én
pedig már Maros-
vásárhelyen éne-
kelték egyre töb-

ben új, közös imádságunkat. A nagy át-
törés mégis 1848. augusztus 20-án volt,
mikoron a Budai Nagyboldogasszony
(ma Mátyás) templomban, „hivatalos
állami ünnepségen” zendült fel a Nem-
zeti Himnusz. A következõ esztendõ-
ben Kölcsey Mauzóleumánál már sze-
retett, közös énekként adták elõ az Er-
kel által megkomponált mûvet.

Mint azt Töttõstõl megtudhattuk,
Tolna megye a magyar kultúrában,
himnuszunk születése idején is jelen-
tõs és elvitathatatlan kultúrtörténeti
szerepet töltött be. Vörösmarty Mi-
hály, aki ebben az idõben a Perczel-
család gyermekeinek nevelõjeként te-
vékenykedett, éppen a Himnusz pa-
pírra vetésének napján (1823. január
22.) írt egy fa alatt búslakodva szerel-
mes versikét reménytelen lángolása

alanyának, Perczel Etelkának. Ekkor lá-
togatta meg szintúgy õ Babits Mihály
dédapját Szekszárdon, hogy a köztisz-
teletben álló kádármester és nem hiva-
tásos gyógyító jóféle vörösbort adjon
néki gyógyulására. Börzsönyben az
irodalomkedvelõ pap, Klivényi Jakab
– aki Vörösmarty jó barátja volt –, ek-
kortájt, 1823-ban vette rá a költõt, ír-
jon nagyszabású nemzeti mûvet,
melynek folyamán megszületett hon-
foglalási eposza, a Zalán futása. Vörös-
marty másik jó barátját, az Ovidiust
fordító dunaföldvári apátot, Egyed An-
talt 1833-ban választották a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelezõ tagjává.

Ekkor élt Bezerédj István alispán,
aki 1832-36 közötti országgyûléseken
Tolna megye képviselõjeként vett
részt, s 1844. december 19-én önként
adó alá helyeztette magát. A szekszár-
di Báró Augusz Antal, aki 19 évesen el-
végezte az egyetemet, 1822-ben írt la-
tin tankönyvet, 1840-ben pedig barát-
ját, Liszt Ferencet köszöntötte az or-
szággyûlés által készíttetett kiváló
díszkarddal, s járta ki a zeneszerzõ-
nek, hogy Pest megye közgyûlése ma-
gyar nemesi címet adományozzon ne-
ki. Ekkoriban alkotott a Tolnán szüle-
tett, Európa-hírû zenész, Fusz János
is, akinek Joseph Haydn fogta pártját,

s aki több mint 100 elõadást adott
már. Egy másik kiváló zeneszerzõ,
Schubert 1818-ban szekszárdi vörös-
bort kapott, melynek hatására megír-
ta Pisztráng Ötösét, s Liszt ekkor jutta-
tott a helyi nedûbõl a gyengélkedõ IX.
Pius Pápának, kinek „kedélyét egye-
dül e bor tartotta fenn”. Gróf
Batthyányi József ekkor vásárolt job-
bágyföldet Szekszárdon, kirõl késõbb
a mai Bottyán-hegy (régen Battyán-
hegy) kapta nevét. Bezerédj követtár-
sa, Csapó Dániel köznemes agrárpoli-
tikus, elsõ magyar „nemzetgazdánk”
ez idõ tájt lépett fel az országgyûlés-
ben a jobbágyság helyzetének javítá-
sára, valamint ekkor tette tengelici
majorságát országos hírû gazdasággá
fejlett eszközökkel, újfajta növényter-
mesztési eljárásokkal, s az állatállo-
mány felfrissítésével. 

Töttõs szerint figyelemreméltó,
hogy amíg a XIX. század közepén száz
alatti létszámmal mûködött a Magyar
Tudományos Akadémia, addig Tolna
megye négy (!) akadémikust (az orszá-
gos hírû sárszentlõrinci jogászt, Zsibo-
ra Györgyöt, a szintén ott született
Balassa János sebészt, költõnket Garay
Jánost és a dunaföldvári irodalmár
apátot, Egyed Antalt) is adott ekkori-
ban a köznek.
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Kölcsey Ferenc



Két héttel ezelőtt olvashatták Vil-
lányi Ildikóval, a rendelőintézet
vezetőjével készített interjúnkat
a beutaló szükségessége kap-
csán. Beszélgetésünk során föl-
merült még egy, minden bizony-
nyal sokakat érintő kérdés, neve-
zetesen az előjegyzés kérdése.

N. S.

– Ildikó, haladjunk a fent említet-
tek mentén. Mi az, amit lényeges
tudni a betegeknek az elõjegyzési
idõrõl, az elõjegyzési listáról?

– Az elõjegyzés – szakmai berkek-
ben betegfogadási listának keresztelt
dokumentum – nem egyenlõ a váró-
listával. Tapasztalataink szerint sokan
összetévesztik a kettõt egymással.
Míg a várólista a mûtéti beavatkozá-
sok majdani rendjét tartalmazza, ad-
dig a betegfogadási lista a hozzánk ér-
kezõ páciens gyors, gördülékeny ellá-
tását szolgálja, kényelmét igyekszik
biztosítani. 

– A beteg személyesen vagy telefo-
non keresztül kaphat elõjegyzési idõ-
pontot. Az elõjegyzést pedig maga a
beteg, a hozzátartozója, illetõleg or-
vosa kérheti. Személyesen a rendelõ-
intézet „kis ablakánál”, a betegirányí-
tó pultnál lehet kérni érkezéskor, va-
lamint a fõportánál, de azt jóval keve-
sebben veszik igénybe. Telefonon a
74/501-642, és a 74/501-688-as szá-
mokon lehetséges idõpontot kérni
reggel hét órától délután fél háromig.
Természetesen az idõpont nem azt
jelenti, hogy a beutalóköteles szak-
rendelést az idõpont rögzítésével be-
utaló nélkül vehetjük igénybe. Meg-
esik, hogy a számok nehéz elérhetõ-
ségére panaszkodnak betegeink. Mi-
vel egy kolléganõ „jut” a két készülék-
re, s a napi ötszáz beérkezõ hívásból
százötven-kétszáz friss elõjegyzés
születik, ezzel párhuzamban válaszol-
nia kell a többi tanácskérésre, a meg-
felelõ helyre irányítani a tudakozó-
kat, ezért valóban reális az akár több
percre nyúló várakozási idõ. A leg-
jobb szándékkal és szelídséggel tu-
dok türelmet javasolni a hozzánk for-
dulóknak, hiszen értük dolgozunk! 

Naponta 1000-1300 személy fordul
meg rendelõintézetünkben, s a
járóbeteg-szakellátás keretében napi
2000-3000 beteget látunk el. Koordi-
nálni az õ útjukat, bizony nem cse-

kély feladat. Ezért lenne nagyon lénye-
ges, hogy aki valami okból nem tud
megjelenni a kért idõpontban, az je-
lezzen nekünk! A fenti két számon te-
heti meg, vagy akár személyesen.
Nyilvánvalóan távollétében sincs holt-
idõnek mondható szakasz a szakren-
deléseken, de a hiányzó helyet be tud-
nánk tölteni más betegekkel, s így
nem kellene nekik heteket, hónapo-
kat várni mondjuk a kardiológiai ki-
vizsgálásra, vagy a reumatológián, a
cukorbeteg-gondozásnál. Mert ko-
rántsem kizárólag
az orvosokon mú-
lik, mikorra tudnak
idõpontot biztosí-
tani az újonnan je-
lentkezõ betegeknek, mi is tehetünk
társaink gyors ellátásáért! 

Teljesítményvolumen-korlát van,
ezért fontos az ellátások tervezése,
ütemezése. Ez természetesen vidék-
rõl érkezõ pácienseinknek okoz adott
esetben problémát, elvégre a buszok
a reggeli munkába járáshoz, és a dél-
utáni hazatéréshez igazodnak. 

Szólni érdemes a sürgõsségi ellá-
tásról. Az akut ellátást igénylõk ter-
mészetesen elõnyt élveznek az idõ-
ponthoz kötöttekkel szemben. Elõ-
fordulhat ilyen a szemészeten példá-
ul, ahová idegen test szembe kerülé-
se, vagy súlyos glaukómás roham mi-

att kerülnek betegek napközben sür-
gõsséggel soron kívüli ellátásra. Az
egymás iránti tolerancia, empátia itt
is hangsúlyt kap a várakozó betegtár-
sak részérõl. A tolerancia azért is in-
dokolt, hiszen nem tudhatjuk, hogy
legközelebb nem kerülünk-e mi ma-
gunk is hasonlóan sürgõs ellátással a
szakorvoshoz... Az akut ellátásra
egyébként – szintén kevéssé köztu-
dott – lehetõség van úgy, hogy meg-
határozott szakrendelések külön idõ-
pontokat tartanak fenn, számítva a

bekövetkezésre,
ezáltal nem növek-
szik a járóbetegek
várakozási ideje.
Tíz-tizenöt per-

cenként jegyezzük elõ betegeinket a
szakrendelésekre. Ez alatt az orvos
kérdez, tájékozódik, vizsgál, további
idõpontot egyeztet kollégáival, to-
vábbküld, diagnózist állít fel és elvég-
zi a papírmunkát. Büszkén mondhat-
juk, nálunk valahány szakrendelés va-
lahány orvosa maximálisan igyekszik
eleget tenni ennek. 

Nem lehet elégszer kiemelni: az
elõjegyzési idõ nem úgy mûködik,
mint a beutaló! Ezért szinte minden
egyes szakrendelésre kell idõpontot
kérni! Hogy munkatársaink ki tudják
keresni a betegnek leginkább megfe-
lelõ napszakot és idõpontot az elekt-

ronikus rendszerben, elengedhetet-
len néhány adat megadása. Ezért min-
dig készítsük elõ a TAJ-kártyánkat,
mert szükség van a számára, a ne-
vünkre, születési dátumunkra és szü-
letési helyünkre, pontos lakcímünk-
re. A kártyán kívül fontos a személyi
igazolványunkat magunkkal vinni a
rendelõintézetbe. Talán lényegtelen-
nek tûnik, mégis érdemes megemlíte-
ni a személyi igazolvány és a TAJ kár-
tya állapotát. Leolvasni, a biztosított-
ságot ellenõrizni, érdemi munkát vé-
gezni ennek ismeretében lehet.
Agyongyûrt, széjjelrongyolódott ira-
tokkal annak gazdája saját idejét is
húzza, saját ellátását is nehezíti.

Noha a rendszernek köszönhetõen
gyakorlatilag minimálisra csökkent a
várakozási idõ, célszerû a szakrendelé-
sen a kapott idõpont elõtt körülbelül
negyed-fél órával megjelenni. Igyek-
szünk tartani a tíz-tizenöt percenkén-
ti ellátási idõt, de ez nem minden eset-
ben lehetséges, mert a betegek pana-
szai soha nem egyformák, és a beteg-
ségek diagnosztizálása is más-más
idõt vesz igénybe.

Megesik, hogy a napi rohanásban
megfeledkezünk az irányító pultnál
történõ regisztrációról. Nagy hiba!
Elõjegyzési idõpont birtokában is fel-
adatunk regisztrálni, hiszen így jelez-
zük a monitor mögött dolgozóknak:
az elõjegyzett idõpontban valóban
megjelentünk, s nem mellékesen ez
alapján fognak minket szólítani a
szakellátáskor. Amikor érvényben
volt a vizitdíj fizetése, a betegek job-
ban ügyeltek erre, hiszen az igazoló
nyugta nélkül nem voltak ellátásra jo-
gosultak, visszafordították õket még
az orvossal való találkozás elõtt. Mára
ez változott. Ami viszont változatlan:
laborvizsgálatra menni például lehe-
tetlen az ablaknál kapott sorszám hiá-
nyában, amint szólítani sem fognak
senkit az elektronikus rendszerben
történõ regisztráció nélkül. 

Ezek a dolgok túl azon, hogy a köte-
lességbõl fakadó „kellemetlenség” ka-
tegóriájába sorolhatók, mégis betar-
tásuk nagyban hozzájárul a saját, és
betegtársaink gördülékenyen zajló el-
látásához, idõt, energiát, felesleges ve-
szõdséget takaríthatunk meg. Érde-
mes egymásra figyelnünk, megtenni
azokat a pénzbe nem kerülõ figyel-
mességeket, amikkel stresszmentessé
varázsolhatjuk idõnket.

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Ki és mikor kaphat elõjegyzést, mit jelent egészen pontosan a fogalom, mert hát
mást takarhat beteg és ellátó orvos számára, mindenesetre erre utalnak a köztu-
datba kerültek. Szintúgy lényeges szót ejteni az elõjegyzésbe való bekerüléshez
szükséges adatokról, mit tartsunk kéznél, a táskánkban, ha telefonon folyamo-
dunk idõpontért, s mit, ha személyesen keressük fel a rendelõintézetet egy-egy
vizsgálatért, orvosi megbeszélés végett. Végül, de nem utolsósorban mit kell(ene)

tennünk, ha idõ közben megoldódott ellátásunk kérdése, netán váratlan ese-
mény jött közbe, s így nem tudunk megjelenni adott szakrendelésen. Hogy ez
utóbbinál mennyire fontos a gyors, felelõs eljárás, kiderül cikkünk vonatkozó be-
kezdésébõl. Hiszen optimális megoldás természetesen létezik, melyet követve
nagymértékben könnyíthetjük nem csupán saját, de betegtársaink, s az intéz-
mény dolgozóinak dolgát, munkavégzését. 

Az elõjegyzés a gördülékenyebb ellátást szolgálja
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Amit az elõjegyzésrõl tudni kell

Naponta 1000-1300
személy fordul meg
rendelőintézetünkben”
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„A feltöltõdés tovább repít”
Keszthelyi Krisztina: az alapítványi feladatokért soha egy fillért sem fogad el

A bank-menedzser és gitármű-
vész, Csele Lajos javaslatára ta-
lálkoztunk az általa is nagyra be-
csült Keszthelyi Krisztinával, 
a hátrányos helyzetű fiatalokkal
foglalkozó Segíts Rajtam Köz-
hasznú Alapítvány kuratóriumá-
nak elnökével.

V. Horváth Mária

Krisztina két hatalmas, telepakolt rek-
lámszatyorral érkezett. Naná, hogy
meg sem lepõdtem, hogy a beszélge-
tést követõen a tasakok tartalmát egy
rászoruló család gyermekeinek szán-
dékozott eljuttatni.

– A rászorulók, a hátrányos hely-
zetûek segítése, a nagyfokú empá-
tia munkájából adódóan az évek
során alakult ki?  

– Nem. Mindezt az érzékenységet
és elkötelezettséget, de mondhatom,
hogy megszállottságot édesapámtól
örököltem, aki sajnos már 11 eszten-
deje nincs velünk. Ahogyan annak
idején õ hitte, ha az ember ráérez egy-
egy súlyos gondokkal küzdõ egyén
vagy csoport problémáira, akkor erõ-
nek erejével próbáljon értük tenni va-
lamit. S ha már tesszük, akkor tegyük
igazán. Igen elszánt vagyok, s ameny-
nyiben egy ügyben fantáziát látok,
még magamat sem tudom – persze,
nem is akarom – megállítani. Egysze-
rûen fogalmazva: szociális munkás-
nak születtem. 

– Vagyis szociális munkás szakon
végzett.

– Igen. Amikor végeztem, a Kolping
Iskolában helyezkedtem el, és hét évig
dolgoztam ott. Bár nem néztem utána,
de feltehetõen akkor még az iskolák-
ban nem igen dolgoztak „szoc-
munkások”. Akkor váltottam, amikor a
kiégés jeleit éreztem magamon. Meg-
fogalmazódott bennem, hogy ki kell
törnöm az iskolai keretek közül, hogy
többet adhassak a fiataloknak. Ezután
mindössze hét hónapig dolgoztam
egy reklámügynökségen, azután he-
lyezkedtem el egy kft.-nél. A minden
tekintetben korrekt cégnél jól érzem
magam, megtaláltam a számításomat.
A munkaidõm hattól délután 2-ig tart,
s utána bõven jut még energiám az ala-
pítványokra.  

– Több alapítványnál is tevékeny-
kedik?

– Hogyne. A „Kilátásnál„ a látássé-
rültek komplex rehabilitálásáért dol-
gozunk, a Tolna Megyei Vesebetege-
kért Alapítványnál külsõ segítõ va-
gyok, a „Segíts Rajtam” alapítványt pe-
dig saját kolpingos tapasztalataim in-
díttatására hoztam létre. Szociális

munkásként ugyanis elsõsorban a volt
szivárványos gyerekek fordultak hoz-
zám, nekik volt a legnagyobb szüksé-
gük a segítõ támogatásra, én pedig
szívvel-lélekkel tettem meg értük min-
dent. Egyre inkább éreztem, hogy egy
ilyen alapítványra óriási szükség van,
és 2000-ben már be is jegyezték.   

– Kiket céloztak meg?
– Mindenkit, aki valamilyen fogya-

tékkal él, vagy hátrányos helyzetû. Ál-
talában olyan fiatalok fordulnak hoz-
zánk, akik rehabilitálhatók, de leg-
alábbis nem olyan mértékû az értelmi
sérülésük, hogy ne tudnák felmérni
státuszukat. Éppen ebbõl adódóan
gyakran teszik fel a kérdést, hogy õk
miért „ilyenek”, miért nem „elég oko-
sak”? Az alapítványunk arról is szól,
hogy felvetéseikre megtaláljuk a meg-
felelõ választ. Valakinek például nem
megy jól a matematika, de más erõssé-
gük van. Többen jó mozgásúak, reme-
kül táncolnak, éppen ezért heti két al-
kalommal moderntánc klubfoglalko-
zást tartunk nekik Asztalos Zsuzsi
profi tánctanár közremûködésével.
Németh Judit elõadómûvész az iroda-
lom szépségeibe avatja be õket, az én
gitárkíséretemre énekelünk, de említ-
hetem Béres Évát, vagy az „ifjú szíves”
Gál Lászlót. Most tervezzük, hogy
sportolni is fogunk. 

– A „Segíts rajtam” csapat tagjai
dolgoznak?

– A többség igen, aki pedig nem,
azt a munkaügyi központ segítségé-

vel igyekszünk elhelyezni. Nyilván
vannak az alapítványok között átfedé-
sek, de ezek nem gátolják, éppen erõ-
sítik egymást. A Kék Madárral is igen
szoros kapcsolatot ápolunk, foglalko-
zásainkra tõlük is jönnek fiatalok.
Hozzáteszem, hogy az anyagi lehetõ-
ségeinktõl függõen részt veszünk kü-
lönbözõ, nagy élményt adó fesztiválo-
kon, rendezvényeken.

– Folyamatosan bõvül azoknak a
száma, akikkel a „Segíts rajtam”
foglalkozik. Miként kerülnek látó-
körükbe a rászorulók? 

– Fõként más alapítványok javasol-
ják számukra a csatlakozást, de nem
ritka, hogy a hozzánk kötõdõ fiatalok
elhozzák ismerõsüket, barátjukat.
Nem ritkán teljesen egészségeseket
is, aminek nagyon örülünk. 

– Hány támogatottjuk van?
– Ezt nehéz meghatározni, szá-

muk ugyanis a rendezvényektõl, fog-
lalkozásoktól függ. Például az évente
megrendezett pizzás kerti partira kö-
zel százan jönnek el, de a terápiás
célzattal tartott komolyzenei foglal-
kozáson is összegyûlünk legalább ti-
zenöten. Nyaranta táborozunk,
gyakran teszünk egynapos kirándu-
lást Sötétvölgybe, mert az megfizet-
hetõ, mégis kellemes program.
Uzsonnát viszünk, vagy bográcso-
zunk. Minden hónapban van egy-két
foglalkozásunk, összejövetelünk, mi-
közben nálunk semmi nem kötelezõ,
csakis önkéntes.

– Min tûnõdött el?
– Azon, hogy mennyi öröm ér a fia-

talok között, s minden apró siker fel-
töltõdést jelent, ami tovább repít a
magam által kijelölt úton.

– Milyen pénzekbõl mûködtetik az
alapítványt?

– Elsõsorban pályázatokon nyert
összegekbõl. Folyamatosan figyeljük
a kiírásokat, s ahova csak lehet, be-
nyújtjuk pályázatunkat, s általában
nyerünk is. Ez persze nem azt jelenti,
hogy nincsenek támogatóink. A vá-
ros lehetõségeihez mérten tisztessé-
ges összeggel támogat, sõt most már
a megye is felfigyelt ránk, amit pénz-
beli adománnyal is kifejezett. Helybe-
li cégek, iskolák – például a Csapó Dá-
niel Mezõgazdasági Középiskola – is
segítenek. A klubfoglalkozásokra, na-
gyobb rendezvényekre bérleti díj nél-
kül kapunk helyiségeket, köztük em-
líthetem az Esélyek Házát, de a ven-
dégelõadók sem kérnek tiszteletdíjat.

– És Krisztina?
– A munkahelyemen keresem a

pénzt, az alapítványi feladatokért so-
ha egy fillért nem fogadnék el. Ez így
természetes.

– Fiúk-lányok aránya? 
– Úgy fele-fele. Többségük intézet-

ben élõ fiatal, de vannak családból jö-
võk is.

– Két nagyobbacska lánya van. Re-
náta 13 esztendõs, Boglárka már-
ciusban lesz 9 éves. Mennyire tole-
rálják édesanyjuk folytonos elfog-
laltságát?

– Maximálisan. Igyekszem azért so-
kat együtt lenni a lányokkal, s olyan-
kor konkrétan velük foglalkozom.
Nem úgy, hogy én mosogatok, õk pe-
dig számítógépeznek, hanem tanu-
lunk, társasozunk, beszélgetünk. Na-
gyon nyitottak, minden érdekli õket.
Lovagolnak, Boglárka egész komo-
lyan horgászik, Renáta táncol az Ifjú
Szívben, korcsolyázni járunk, cser-
készkednek, vízi túráznak, rendre és
örömmel vesznek részt az alapítványi
programokon is, ami által érzelmileg
is nagyon sokat kapnak. Számukra a
másság természetes… Ha pedig nem
tartanak velünk, szerencsére megold-
ható a felügyeletük: anyósom miköz-
ben sok terhet vesz le a vállamról, bol-
dogan van az unokáival. 

– Ki következzen?
– Szeretném, ha a Venesz-díjas Ko-

vács János mesterszakáccsal beszél-
getne, s nemcsak azért, mert nálunk
alapító tag, hanem azért, mert nagy
munkabírású, tehetséges, nyíltszívû,
remek ember.

Keszthelyi Krisztina három alapítványban is feladatot vállal
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Az év elején még a Vasárnapi
Ujságban humorizált Dömö-
tör János tanfelügyelõ, hogy

a megyeszékhelyen két nõegylet mû-
ködik, most próbálnak egyesülni, s
ez alig néhány nap múlva meg is va-
lósult. 

Megyénk leghosszabb ideig fenn-
állott s egyben elsõ nõszervezete
1861. április 21-én alakult Szegzárdi
Gazdaasszony-Egylet címen. Ezt a
Szegzárd-Tolnamegyei Nõegylet kö-
vette, s nevét az Egyesült szóval ki-
egészítve összeolvadt az 1874. febru-
ár 2-án. Csöndben dolgoztak 25 évig,
így is maradt volna, ha 1899 júniusá-
ban a katolikus olvasókör hírlapi le-
vélben nem kifogásolja, „hogy a nõ-
egylet tulajdonát képezõ színpad
használatáért díjat követelt”. A válasz
nem sokáig váratott magára.

„A jótékony nõegyletnek nem szo-
kása bizonyos jelszavakkal dobálódz-
ni, hanem minden cifrálkodó üres
szavak helyett kenyeret ad az éhezõ-
nek, ruhát a ruhátlanoknak és pénzt
a szûkölködõknek.

Cáfolat helyett álljanak itt a követ-
kezõ érdekes számok, melyek fé-
nyes tanúságot tesznek ama jóté-
konyságról, melyet a nõegylet meg-
alakulásától, 1861-tõl kezdve a mai
napig gyakorolt az isteni szeretet
nevében. 1862-ben a megyei árvíz-
károsultaknak 104 forintot, 1863-
ban a fõvárosi írói segélyegylet, a
szegzárdi tûzkárosultak részére
100-100-at, 1864-ben a dunaföldvári
és bölcskei ínségeseknek 150-et,
1865 és 1866-ban a szegények és ár-
vák részére több száz forintot, 1867-
ben a szegzárdi tûzkárosultaknak
105, 1868-ban a szegzárdi izr. zsina-
góga felépítésére 150, 1869-ben az
országos honvédalap javára 150,
1870-ben és 1871-ben a szegények
és elaggottak részére 200, 1872-
1873 és 1874-iki években a kisded-

óvó-intézetre, népnevelési célokra,
a csapásoktól sújtottak és nyomor-
ral küzdõk segélyezésére 1200; a
Szegzárdon létesítendõ gimnázium
javára takarékpénztárban elhelye-
zett 800 forintot kamatozás végett.
1873. évtõl kezdve a mai napig 12
szegény kisded helyett fizeti a tandí-

jat az óvodában. A Garay szobor-
alapra összesen 300, az 1879-iki sze-
gedi árvízkárosultak részére 200 fo-
rintot küldött. A szegzárdi polgári
fiú- és leányiskola részére örök ala-
pítványul 1500-at adott, a fõgimná-
zium részére pedig 2000 forintot, a
római katolikus gyermekmenhely
és óvodának hosszú idõre, 3600 fo-
rint kamat nélküli kölcsönt adott. A
csángóknak, a bonyhádi ágostai ev.

algimnázium tápintézete részére
nagyobb összegeket adományozott.

A szegzárdi szegényeknek havi és
rendkívüli segély címén a lefolyt év-
ben 863 forintot osztott ki; a paksi és
bonyhádi szegényeknek 120; hat
szegény leány taníttatási költségeire
298 forintot; a szegény iskolás gyer-

mekek felruházására 145 forint 26
krajcárt; a szegényeknek a karácso-
nyi ünnepek alatt 60 forintot.

Így a nõegylet fennállása óta jóté-
kony célra kiadott körülbelül 30 ezer
forintot és e mellett még 12859 fo-
rint 75 krajcár tõkét gyûjtött, mely-
nek évi kamatait tisztán a házi szegé-
nyek közt osztja ki… Végezetül legyen

szíves tudomásul venni az olvasókör
elnöksége, hogy általa befizetett szín-
padi használati díj szintén jótékony
célra fordíttatott, még pedig 5 éhezõ
szegény család részére adatott ki
rendkívüli segély címén.”

Dr. Töttõs Gábor
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Az elsõ közös elnök: báró Rud-
nyánszky Ivánné Dõry Anna

Az ötvenéves nõegylet elnöke,
gróf Apponyi Gézáné

Ódon időben
FEBRUÁR 2-ÁN

135 éve, 1874-ben egyesült a
Szegzárd-Tolnamegyei Nõegylet.
120 éve, 1889-ben Torontóban
Garai Ferkó zenekara gyászhang-
versenyt adott Rudolf trónörökös
emlékére. 90 éve, 1919-ben ala-
kult a református nõegylet.
FEBRUÁR 3-ÁN

105 éve, 1904-ben a Szekszárdi
Kaszinónak 292 tagja volt. 
FEBRUÁR 4-ÉN

245 éve, 1764-ben iktatta tisztébe
Rodt bíboros, szekszárdi apát
Kovárszky Márton plébánost.
FEBRUÁR 5-ÉN

110 éve, 1899-ben üdvözölték a
nõegylet felhívását: farsangi báljá-
ra „minden fényûzés kizárásával”
menjenek a hölgyek. 95 éve,
1914-ben a népkonyha naponta
160 embernek adott meleg ételt.
FEBRUÁR 6-ÁN

90 éve, 1919-ben megalakult a
katolikus leányklub.
FEBRUÁR 7-ÉN

150 éve, 1859-ben született
Schéner (Székely) Ferenc levéltá-
ros, történész, 1848-1849 kutató-
ja, kinek 100 éve, 1909-ben hunyt
el édesanyja, Séner Jánosné '48-
as honleány.
FEBRUÁR 8-ÁN

135 éve, 1874-ben a Tolnamegyei
Közlönyben Novák Sándor paksi
orvos megyei monográfia készíté-
sét javasolta.

Jézus úgy tanította õket, mint aki-
nek hatalma van… (Mk 1,21-28)

Kafarnaumban, kedves kis városkájának zsinagógájában
tanít Jézus és a hallgatókat ámulatba ejti Jézus új monda-
nivalója. Nem a régit szajkózza, hanem a régi igazságot
mondja el új formában, úgy, mint akinek hatalma van, úgy
hogy a jóakaratú embert szíven találja a mondanivalója.
Természetesen bizonyára voltak a hallgatóság között olya-
nok, akiket hidegen hagyott Jézus tanítása, mint manap-
ság is van, akit eltalál az evangélium, van, akinek az életét
megváltoztatja az evangélium szerinti élet, a szeretet meg-
élése, és van, aki immúnis rá, olyan, mint ha be lenne olt-
va valami oltóanyaggal, az evangéliummal szemben, mint
amikor influenza ellen oltást kapunk, hogy el ne kapjuk. A
keményszívû emberek ilyenek, megkeményítik a szívüket
és a jézusi szó, nem tud áthatolni rajtuk.
Jézus valóban úgy tanít, mint akinek hatalma van, és ezt
meg is mutatja, mert az õ tanítása kiûzi az emberekbõl a
rosszat. Ha hallgatok Jézus szavára, akkor velem is ez tör-
ténik, mint az evangéliumi emberrel eltávozik belõlem a
gonosz. Ha öröklött rosszaság, vagy gonoszág van ben-
nem, - ami tulajdonképpen az, hogy én ilyen vagyok és

kész, - Jézus ezt is ki tudja belõlem
ûzni az õ Igéje által, csak hallgas-
sam és ne csak a fülemmel, hanem

szívemmel elsõsorban és én magam is akarjak megsza-
badulni mindattól, ami elválaszt Jézustól, ami rosszá tesz.
Nem elég csak hallgatni Jézust ill. elvben elhatározásokat
tenni, hanem azt a gyakorlatban meg is kell élni. Pl. nem
elég azon elmélkedni, hogy milyen szép a megbocsátás,
ha én nem törekszem rá, vagy nem elég azon elmélked-
ni, hogy milyen szép dolog az ellenségszeretet, ha én
gyûlölködöm. Vagyis akkor vagyok jó keresztény, ha az
evangélium meglátszódik az életemen.
Errõl szól a következõ eset.
Egy misszionárius apáca odaadóan ápolta egy leprás be-
teg visszataszító sebeit. Miközben a beteggel társalgott,
mosolyogva végezte a munkáját, mintha ez a világ legter-
mészetesebb dolga volna. Egyszer csak megkérdezte a
betegtõl: Te hiszel Istenben? A szerencsétlen beteg em-
ber hosszan a szemébe nézett majd ezt válaszolta: igen,
most már hiszek Istenben.
Törekedjünk mi is arra, hogy rajtunk keresztül az emberek
közelebb kerüljenek Istenhez. Ámen.

Bacsmai László plébános

E V A N G É L I U M

MESÉLÕ EMLÉKEINK 72.

Az Egyesült Szegzárd-Tolnamegyei
Nõegylet jótékonysága

Szülõk, figyelem!
Gyertyaszentelõ Boldogasszony nap-
ján ünnepeljük, hogy Jézust bemutat-
ták szülei a jeruzsálemi templomban.
Február 2-án, hétfõn, 17 órakor kez-
dõdõ szentmise keretében gyermek
megáldás lesz a belvárosi templomban,
ahová sok szeretettel várjuk a kedves
szülõket gyermekeikkel együtt, hogy
együtt imádkozhassunk értük.
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Átlátunk-e a szitán?

112009. február 1. MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2009. február 10-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Január 18-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Megcsillan a vén nap mosolya a hóban” (Kányádi Sán-
dor: Tél).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Erdész Károlyné, Kölcsey ltp. 10. és Czirmai Lajos, Mészáros
L. u. 3. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Már az ókori rómaiak is ismerték az igazságot: „Tör-
ténelem az élet tanítómestere”. II. (Vak) Béla király

10 évig tartó uralkodását (1131-41) a legenda szerint egy
kiváló történelemtanár imigyen foglalta össze lényegre tö-
rõ tömörséggel: „A helyzet akkoriban nagyon zavaros és
bonyolult volt. A királyi szék árnyékszékké, a királyi hata-
lom árnyhatalommá vált, ámde Vak Bla még idejében át-
látott a szitán”. A rendszerváltozás eddig eltelt idõszakáról
lényegében ugyanez el lehet majd mondani 2000 év múl-
va, csak azon a bizonyos szitán való átlátást kell majd ki-
hagyni, mert azon a szitán, amin jelenleg át kellene látni
valakinek/valakiknek, azon a szitán még a legélesebb sze-
mû sas sem képes átlátni, olyan sûrû. De talán jobb is az,
hogy senki sem képes átlátni rajta, mert egy másik bölcs
mondás szerint: „Amit nem lát a szem, az nem fáj a szív-
nek”. Egyszerûen el kell hajítani a fenébe azt az átkozott
szitát, mert köztudott dolog, hogy minden csak nézõpont
kérdése, hiszen megfelelõen jó hozzáállással lehet a vereség-
bõl és a kudarcból is fényes diadalt varázsolni. Az USA és
a SZU kb. 40 évig versengett egymással a fegyverkezés, az
ûrkutatás,. a sport stb. területén. Az 1960-as évek vége felé
szájról-szájra járt egy történet, amely szerint a legjobb am-
csi és a legjobb ruszki autóversenyzõ megmérkõzött egy-
mással. Az amerikai versenyzõ kétszer is lekörözve az
orosz versenyzõt fölényesen megnyerte a szuperdöntõt. A
Szovjetunió vezetõ politikusai kétségbeesetten fogták a fe-
jüket, ámde Hruscsov csak legyintett: – Majd a Pravda el-
símítja az ügyet. (A Pravda volt a Szovjetunió vezetõ poli-
tikai napilapja). Másnap a Pravda címlapján óriási betûk-
kel ezt olvashatták, akik tudtak olvasni: Világraszóló ha-
talmas diadal, gyõzelem! A Szovjetunió legkiválóbb autó-
versenyzõje a világbajnoki szuperdöntõben az elõkelõ 2.
helyezést érte el, míg az agyonfavorizált amerikai verseny-
zõnek szégyenszemre meg kellett elégednie az utolsó elõtti
hellyel.

Na ugye? Nem értem, mit siránkoznak egyesek, nincs
itt semmi megoldhatatlan probléma, csak kellõ hoz-

záértéssel kell kommunikálni a dolgot. Itt van egy aktuá-
lis ötlet: egy óriásplakát, pénzügyminiszterünket látjuk raj-
ta, ahogy iszonyatosan drága vizibivalybõr táskájával be-
száll 14 milliós szolgálati gépkocsijába. A kép alatt rövid
szöveg: „Urai vagyunk a helyzetnek. A világválság okozta
veszteségeinket a lehetõ legminimálisabbra csökkentve
tudjuk kezelni.” Kedves Olvasóim, tegyék a kezüket a szí-
vükre, az elegáns, drága vizibivalybõr táskás, magabiztos
tekintetû pénzügyminiszterünk 14 milliót érõ gépkocsija
láttán akadhat olyan tõkeerõs külföldi befektetõ, akinek
kétségei támadhatnának Magyarország fizetõképességét il-
letõen? Na ugye? Ez ilyen egyszerû.....

Bálint Görgy Lajos
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Erwin Koeman, a magyar labda-
rúgó válogatott szövetségi kapi-
tánya – ahogy ígérte – eljött
Szekszárdra, és nemcsak az
Azzura Kupa díjkiosztóján mutat-
ta meg magát a sportcsarnok 
közönségének, de egy éjszakát
is eltöltött a városban.

Bálint György

A hollandok 1988-as Európa-bajnok vá-
logatottjának, a PSV egykori bajnok-
csapatának alapembere ismerkedett
kollégája, a nemzeti csapat pályaedzõ-
je, Máté Csaba szûkebb környezetével,
s a torna után készséggel állt a sajtó
rendelkezésére.

– Látogatásából arra következte-
tünk, hogy Máté Csaba immár nem
csupán a munkatársa, a „magyar
hangja”…

– Nagyon korrekt a munkakapcso-
latunk, Csaba mindent megtesz azért,
hogy akkor is tudjak mindenrõl, ami-
kor nem vagyok Magyarországon. Az
õ feladata például a honi bajnokság-
ban szereplõ játékosok folyamatos fi-
gyelése, elemzések készítése, a legfris-
sebb információk begyûjtése. Szerepe
van az ellenfél feltérképezésében, és
az edzésvezetésben is részt vesz Aczél
Zoltánnal együtt. Látom rajta, mekko-
ra megtiszteltetés számára, hogy a vá-
logatott mellett dolgozhat. Maximális
odaadással végzi a feladatát, ami szá-
momra, egy a helyi viszonyokat nem
ismerõ edzõnek nagyon sokat jelent.

Ráadásul még az anyanyelvemet is be-
széli, ami az én plusz szerencsém, de
higgye el, nem ez volt az elsõdleges
szempont a kiválasztásnál, amit az
MLSZ vezetése teljesen rám bízott, ha-
nem az, hogy az illetõ miként viszo-
nyul a feladathoz, mennyire tudok
majd vele együtt dolgozni. Az, hogy
most hosszabb idõt töltöttem Szek-
szárdon, az a mi barátságnak is nevez-
hetõ kapcsolatunknak tudható be.
Csabát már meghívtam hozzánk,
Eindhovenbe, én nagyon szeretném,
ha tovább is együtt dolgozhatnánk.

– Ez már a csapaton múlik a legin-
kább. Jó a hangulat, a szurkolók
újra elhiszik, hogy lehet keresniva-
lónk, bíznak önben, a csapatban.

– Én is érzem, tapasztalom a játéko-
sokon, hogy újra megvan az az egész-
séges önbizalom, ami egy világbajnoki
sorozat eredményes megvívásának el-
engedhetetlen feltétele. Amit megbe-
széltünk, gyakoroltunk, az többnyire
már visszaköszönt a meccseken. A své-
dek ellen elvesztett találkozón is sok
pozitív jelet láttam. Szeretnénk ezen
az úton továbbmenni. A tavasz két
meccsén – Albánia és Málta ellen – leg-
alább négy pontot kell szereznünk.

– Egy-egy kulcsember kiesése a ma-
gyar válogatottnál nagyobb gond,
mint esetleg a riválisainál.

– Juhász Roland pótlása valóban
okoz fejtörést, õ az egyik legkiválóbb
játékosunk. Ebben a bõ egy hónap-
ban meg kell találjuk azt, akivel pótol-

hatjuk. Három-négy játékost is figye-
lek. A korábbi válogatott Gyepes Gá-
bor az eddig látottak alapján nagyon
jó benyomást tett rám, de korai még
arról beszélni, hogy ki játszik majd Ju-
hász helyén az albánok ellen. Keres-
sük a legjobb megoldást a szintén hi-
ányzó Bodnár pótlására. 

– Angliában, Belgiumban és Hol-
landiában tölti garantáltam az el-
következendõ heteket.

– Igen, de ez nem azt jelenti, hogy a
Magyarországon játszók érdektele-
nek lennének számunkra. Máté
Csabáék figyelik azokat a játékosokat,
akik képbe kerülhetnek a tágabb,
majd a szûkebb keret kialakításánál.

– Ha mégsem sikerülne a pótselej-
tezõs hely elérése, és az MLSZ még
is marasztalná, vállalná?

– Nem tudom, miként döntenék
egy ilyen helyzetben. Ez még az elõt-
tünk álló idõszak fejleményeinek
függvénye. Egy nemzeti csapatot ve-
zetni mindig nagyobb kihívás, mint
egy közepes képességû klubcsapat-
nál dolgozni, ezért is választottam a
magyar felkérést az akkor kínálkozó
lehetõségeim helyett.

– Hogy érezte magát egy tipikus
magyar kisvárosban?

– Engem vonz a vidéki élet, ott-
hon is a város zajától távol élek. A
vendéglátás nagyvonalú volt, a ma-
gyar konyha újabb specialitásait is-
merhettem itt meg. Pincelátogatás-
ban most volt elõször részem, nagy
élmény volt így kóstolni a borokat, s
aztán nemcsak sajtot, de házi szalá-
mit is enni. Ízlik a magyar konyha,
de hamar megfekszi a gyomromat,
így most is óvatos voltam.

– És az UFC-rõl milyen benyomá-
sokat szerzett?

– Jártam a sporttelepen. Négy-öt
pályájuk van, azt kell, hogy mondjam,
egy harmadosztályú holland csapat-
nak sincs több, sõt...

– A minõség azért enyhén szólva
kifogásolható...

– Ha tényleg lesz kis és nagy mûfü-
ves pályájuk, ahogy hallottam, akkor
ezen a téren is lényeges javulás lesz.

Szekszárdon járt a kapitány
A vidéki életet kedvelõ Erwin Koeman elõször vett részt pincelátogatáson

Erwin Koeman
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Gyömbéres-hagymás sertésszelet
Hozzávalók:

l fél kilogramm hús 
l 2 nagy fej vöröshagyma,
l 5 nagy gerezd fokhagyma
l 2 centiméter gyömbér
l 2 kávéskanál mustár
l kis darab füstölt szalonna
l só 
l őrölt bors 
l korianderpor
l csipet pirospaprika
l sertéssült fűszerkeverék
l olaj

Elkészítés:
A húst felszeleteljük, fűszerkeve-
rékkel megszórjuk, és még kori-
andert is teszünk rá, (ha öreg a
hús, kis húspuhítót szórunk rá),
állni hagyjuk addig, míg a többi
hozzávalót előkészítjük. 
A hagymát felszeleteljük, a fok-
hagymát, a gyömbért apróra
vágjuk. A szalonnát kicsire fel-
kockázzuk. 
Egy serpenyőben olajat forrósí-
tunk, a húst beletesszük, hirte-
len megsütjük. Ha az egyik fele
megsült, megfordítjuk, és csak

ekkor sózzuk, borsozzuk. Ha
kész, kivesszük, a maradék zsír-
ba beletesszük a szalonnát és
a gyömbért, áthevítjük, majd rá-
tesszük a hagymát, mustárt.

Megpirítjuk, megszórjuk papri-
kával (csak a színe miatt), majd
visszarakjuk a húst, és kevés
víz aláöntésével puhára párol-
juk. Tarhonyával tálaljuk.

Sötét rubint színû
vörösbor, illatában
áfonyára és túl-
érett meggyre
emlékeztet. Ízlel-
ve szederre és
áfonyára emlé-
keztetõ, vaskos,
fûszeres, nagy-
testû bor, fás je-
gyekkel, határo-
zott savakkal,
kellemes alko-
hollal. Kiválóan
harmonizál a
sokféle fûszer-
rel elkészített
ser tésszelet-
hez. Fogyasz-
tása 16-18 °C-
on ajánlott.

Borajánló:
Mészáros Pince:
Cabernet Franc
2006 – Hidaspetre

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



MÛVELÕDÉSI HÁZ

FEBRUÁR 2-ÁN, HÉTFÕN, 18 ÓRAKOR
Dörner György érdemes mûvész

lesz a vendége a Léleképítõ soro-
zatnak a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház színháztermében. A szerve-
zõk minden érdeklõdõt szere-
tettel várnak. A belépés díjtalan!

FEBRUÁR 3-ÁN, KEDDEN, 14 ÓRAKOR
a táncteremben a Mentálhigiénés Mû-
hely Önkéntes Központ Nyugdíjas Ta-
gozata szervezésében dr. Wágner
Gyula belgyógyász fõorvos tart
elõadást a „Cukorbetegség, mint
világjárvány” címmel. Az elõadás
után tanácsadással egybekötött ingye-
nes veseszûrés, vércukor- és koleszte-
rinszint-mérés lesz. A méréseket a Ve-
sebetegek Regionális Egyesületének
munkatársai segítik.

FEBRUÁR 5-ÉN 17-19 ÓRÁIG
Senior Táncklub ...„Táncolj, gyere

táncolj még!”

FEBRUÁR 5-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 17
ÓRAKOR

Kovács Zoltán festõmûvész ki-
állításának megnyitója a Mûvész
Presszóban A kiállítást megnyitja:
Baky Péter festõmûvész, a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza igazgatóhelyettese Közremûkö-
dik Köntös Hedvig gordonkán.

FEBRUÁR 6. (PÉNTEK), 16.30 ÓRA
A Waldorf iskola – diákszem-

mel. Waldorf középiskolások elõadá-
sa. Helyszín: Wosinsky múzeum
könyvtárterme

FEBRUÁR 12-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN, 19
ÓRAKOR
Sárdy bérlet 2. elõadása. Eisemann
Mihály-K.Halász Gyula: Fiatalság, bo-
londság zenés komédia a Budapesti
FOGI Színház elõadása

A szereposztásból: Gergely Róbert,
Beleznay Endre, Teremi Trixi/Oszter
Alexandra, Csala Zsuzsa.

Jegy: 2000 Ft

Játékos tudomány – elmés játé-
kok, a fizika csodái 

Interaktív kiállítás és Játszó
FEBRUÁR 16-21-IG, 8-18 ÓRÁIG AZ

ÜVEGTEREMBEN
Öveges professzor megvalósult ál-

ma jelentkezik itt utazó formában.
Egy science múzeum, ami a termé-
szet törvényeit, és jelenségeit mutatja
be szokatlan, látványos formában.

– Kipróbálhatjuk, milyen érzés az,
amikor egymillióvá klónoz bennün-
ket egy tükör.

– Kedvünkre játszhatunk egy óriás
rajzoló ingával.

–Célba lõhetünk egy különleges, le-
vegõ golyót kilövõ ágyúval.

– Elámulhatunk, azon hogy mekko-
ra buborékokat tudunk képesek készí-
teni egyszerû eszközök segítségével.

– Óriási szenzáció a több doboznyi
dominóból kirakott Einstein arc.

– Lélegzetelállító amikor egy üveg-
búra belsejében keletkezett villám fel-

kapcsolja a kezünkben tartott neon-
csövet.

– Itt megtudhatjuk a titokzatos
hologrammról, hogy több darabra
törve is ugyanazt a képet mutatja.

– Hogyha pedig kedvet érzünk
hozzá, bepillanthatunk az ördöglaka-
tok rejtélyes világába, és kézbe véve
õket lemérhetjük ügyességünket, tü-
relmünket, találékonyságunkat.

A többi érdekesnél érdekesebb já-
tékról már nem is ejtünk szót, tekint-
sék meg õket személyesen.

Se szeri, se száma az itt fellelhetõ
csodáknak, órákig szórakozhatunk
velük.

Belépõjegy: 400 Ft
Várjuk családok, iskolai csoportok

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

FEBRUÁR 16-ÁN, HÉTFÕN, 16 ÓRAKOR
Várostörténeti klub Farsangi nép-
szokások címmel Elõadó: Dr. Balázs
Kovács Sándor néprajzkutató

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

jubileumi hangversenye
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház

színháztermében

Közremûködnek: Csepregi Péter –
ének, Kovács László – trombita, Kovács
Péter – zongora, Parrag Tibor – ének,
Pecze Balázs – trombita, Pecze Zsófia –
ének, Radics Miroslav – altszaxofon,
Tóth Viktor – altszaxofon és a Big Band

volt tagjai. Mûvészeti vezetõ: Pecze Ist-
ván. Jegy: 1200 Ft.

A nagy sikerre való tekintettel
újra Szekszárdon!
FEBRUÁR 17-ÉN 19 ÓRAKOR
a színházteremben bérleten kívüli elõ-
adásban

Ingmar Bergman: Jelenetek
egy házasságból 

Szereplõk: Détár Enikõ és Rékasi
Károly Rendezõ: Balatoni Mónika

Egy mai házasság felbomlásának
történetét meséli el Ingmar Berg-
mann humorral, keserû igazságok-
kal; a szeretet és taszítás bonyolult lé-
lektanát igyekszik ábrázolni ebben a
mûben. Jegy: 2500 Ft

FEBRUÁR 19-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN ÓVO-
DÁS SZÍNHÁZ

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

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

PANORÁMA MOZI
NAGYTEREM

Január 29.-február 4-ig
16.00, 17.30: Cincin lovag – szinkro-
nizált amerikai animációs film
20.00: A szerelem határai – feliratos
angol életrajzi dráma
Február 5-11-ig
17.30 Négy karácsony – színes szink-
ronizált amerikai vígjáték
20.00 Szextúra – színes hangos ame-
rikai vígjáték

ART TEREM
Január 29.-február 4-ig
17.00: Sukiyaki Western Django –
feliratos japán westernfilm
19.00: Fövenyóra – magyar film.
Február 5-11-ig
17.00 El Greco – színes feliratos görög
életrajzi-dráma
19.00 Érzékeny pont – színes felira-
tos amerikai film
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI

HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

FEBRUÁR 6-ÁN, pénteken, 17 órakor: Festmények 1978 után / „Siralomház”,
„Poros út”, colpach-i képek, szalonképek és a Krisztus-képek
Elõadó: Bellák Gábor a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa
FEBRUÁR 12-ÉN, csütörtökön, 17 órakor: Lehetséges-e a feketedõ képek
megmentése? Munkácsy Mihály mûveinek állagmegóvási és restaurálási
kérdései
Elõadó: Velledits Lajos mûvész-restaurátor
FEBRUÁR 19-ÉN, csütörtökön, 17.00 órakor
Munkácsy és a fotográfia (Segédeszköz a festéshez vagy valami más is?)
Elõadó: Farkas Zsuzsa fotótörténész, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa
Bérletek és jegyek elõvételben megvásárolhatók a Mûvészetek Háza jegypénz-
tárában, hétfõ kivételével naponta 9-19-ig, illetve elõadások elõtt a helyszínen.
Bérlet ára: 2000 Ft, mellyel a Munkácsy-kiállítás megtekinthetõ, jegyár: 500 Ft

Szabadegyetem Munkácsy művészetéről

Február 20-án, pénteken Munkácsy Mihály festõmûvész születésének
165. évfordulójára Munkácsy-estélyt rendezünk.

Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési Ház márványterme
A rendezvény fõvédnökei: v. Pákh Imre mûgyûjtõ, aki részvételével megtisz-
teli a rendezvényt és Horváth István, Szekszárd polgármestere
Díszvendég:Vágó Bernadett, 2008 Musical színésze
Az estélyen fellép a pécsi Bordalnokok együttes
Báli zenét a Szabó Band szolgáltat.
Részvételi díj. 6000 Ft, amely büfévacsorát tartalmaz.
Vendégkártyát igényelni a Babits Mihály Mûvelõdési Ház 74/529-610-es te-
lefonszámán lehet.

Munkácsy-estély, a festőművész
születésének 165. évfordulójára

Társastánc tanfolyam

Társastánc tanfolyam indul kezdõk-
nek és haladóknak a Babitsban.
2009. február 12-tõl, csütörtö-
könként, 18.30 órától kezdõ szin-
ten, 20 órától haladó szinten tár-
sastánc tanfolyamot indítunk. 10 al-
kalom (alkalmanként 2x45 perc)
Latin és standard táncok (rum-
ba, szamba, cha-cha-cha, jive, ke-
ringõ, tangó, slowfox) tanítása
A tanfolyamot vezeti: Hitter Zsolt 
Részvételi költség: 10 000 Ft/Fõ,
melyet a jelentkezéskor egy ösz-
szegben kell befizetni.
A csoportokat 20 fõ esetén indít-
juk! Információ: Karácsonyi Zoltán,
74/529-610.
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KÖZLEMÉNYEK

ERDÉLYI BÁL

Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei
Közhasznú Egyesülete február 7-én
19 órai kezdettel tartja éves hagyo-
mányõrzõ bálját a szekszárdi Szent
László Szakképzõ Intézet (régi 505-ös
szakiskola) éttermében. A jegy ára
3500 Ft, amely tartalmazza az ünnepi
vacsorát is. Jegyek elõvételben a
70/9450-792-es telefonszámon ren-
delhetõk. A bálra mindenkit szeretettel
várnak a szervezõk.

VÁLTOZÓ EBTARTÓI SZABÁLYOK

A Magyar Állatorvosi Kamara tájékoz-
tató közleményt adott ki, miután janu-
ár 1-jétõl a veszettség elleni védeke-
zés részletes szabályairól szóló FVM
rendelet elõírásai következtében rész-
ben megváltoztak az ebek tartásához
és kötelezõ veszettség elleni védõoltá-
sához kapcsolódó szabályok. A tájé-
koztatót megtalálják a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatán, illetve elol-
vashatják, letölthetik Szekszárd város
honlapjáról (www.szekszard.hu).

HORVÁTH ISTVÁN POLGÁRMESTER

Február 17. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Február 24. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA ALPOLGÁRMESTER

Február 17. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Február 24. (kedd) 16-17 óráig

Gyakorló Iskola, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSÕ ALPOLGÁRMESTER

A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap második csütörtöke 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN KÉPVISELÕ  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA KÉPVISELÕ

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS KÉPVISELÕ

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ KÉPVISELÕ

VIII. sz. választókerület

Február 9. (hétfõ) 18-19 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA KÉPVISELÕ

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER KÉPVISELÕ

X. sz. választókerület   

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA KÉPVISELÕ

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ és harmadikkeddjén 16-17

óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER KÉPVISELÕ

XII. sz. választókerület

Február 10. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS KÉPVISELÕ

XIII. sz. választókerület

Február 9. (hétfõ) 17-18 óráig

Február 23. (hétfõ) 17-18 óráig

5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS KÉPVISELÕ

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ KÉPVISELÕ

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

SCHOECK KÁROLY KÉPVISELÕ

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 óráig

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN KÉPVISELÕ

A hónap második keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ KÉPVISELÕ

A hónap elsõ és harmadik keddjén 16-18

óráig, Szent István Ház, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS KÉPVISELÕ

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA KÉPVISELÕ

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ KÉPVISELÕ

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

Bejelentkezés: 30/2470-750-es telefonon

ILOSFAI GÁBOR KÉPVISELÕ

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS KÉPVISELÕK
FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁI

Az önkéntesség olyan személyes aka-
ratból végzett – a közösség egésze szá-
mára hasznos tevékenység – amiért
közvetlen anyagi ellenszolgáltatás nem
jár. Az önkéntes tevékenység segít kör-
nyezetünk és társadalmunk jobbá téte-
lében, segíti a társadalmi beilleszke-
dést, hozzájárul a szegénység és a tár-
sadalmi kirekesztõdés csökkenéséhez.

Idén az OFA jóvoltából újra elindul-
hatott Magyarországon az ÖTLET
2007 program, melynek átfogó célja:

A munkanélküliség veszélyének ki-
tett 18-26 éves fiatalok és a 45 év felet-
ti tartós munkanélküliek munkaerõ-
piaci bevonását segítõ kísérleti pro-
jekt megvalósítása önkéntes tevé-
kenység révén. További cél az önkén-
teseket fogadó szervezetek fejleszté-
se, az önkéntes tevékenység regioná-
lis koordinációjának kialakítása, fej-
lesztése. 

A programba fogadószervezetként
bevonható: nonprofit szervezetek és
intézményeik, egyházak és intézmé-

nyeik, megyei és helyi önkormányzat-
ok valamint intézményeik, egyéb
költségvetési intézmények.

A Dél-dunántúli Régió nyertes fõpá-
lyázója a pécsi Zöld – Híd Alapítvány,
akivel konzorciumi partnerként
együttmûködik a Mentálhigiénés Mû-
hely Önkéntes Központ, ezzel is erõsít-
ve Tolna megye jelenlétét a régióban.

Partnerségben 2009 januárjától
megyénk 8 szervezete – intézménye
kapcsolódott a programhoz – közöt-
tük oktatási, mûvelõdési intézmények
és civil szervezetek egyaránt. Mind-
egyik szervezetnek lehetõségi nyílik
ez által, hogy betekintést nyerjen az
önkéntesség kultúrájába, önkéntesek
segítségével hatékonyabbá, könnyeb-
bé tegyék a napi munkát. A szerveze-
tek felkészítését követõen április 1-
jétõl 10 hónapon át napi 6 órában fog-
ják az önkéntesek az adott szerveze-
teknél ellátni a rájuk bízott feladato-
kat, közben tapasztalatokat, új ismere-
teket, gyakorlatot szereznek.

Újra indul az ÖTLET-program

VÁLTOZÓ RENDELÉSI IDÕ

Dr. Domány Eszter, a szekszárdi IX.
számú körzet (Wigand J. tér 1.) új há-
ziorvosa értesíti betegeit, hogy a ren-
delési idõ és a telefonszám megválto-
zott. A jövõben hétfõn, szerdán és
pénteken 8-12-ig, kedden 13-17-ig,
csütörtökön pedig 12-16 óráig várja
a betegeket. Telefon: 74/317-193,
20/453-9769.
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