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A STANDARD TÁNCOKRA
IS ODAFIGYELNEK A
GEMENCESEK

MINISZTERI KITÜNTETETTEK,
BALASSA-DÍJASOK 4-5. OLDAL 12. OLDAL

Miképp az ország és a megye
számos pontján, úgy Szekszár-
don is az 1956-os forradalom és
szabadságharc hőseire és mártír-
jaira emlékeztek az október 23-
ai városi ünnepségen, a Szent
István téren.

Az Alisca Brass Band térzenéjét kö-
vetõen Horváth István polgármester
köszöntötte az emlékezõ szekszárdia-
kat, ünnepi beszédet Kerekes Csaba
önkormányzati képviselõ mondott.
Ezt követõen az I. Béla Gimnázium di-
ákjainak „A mécsárus fiú” címû iro-

dalmi mûsorát láthatták az összegyûl-
tek, majd a város és megye vezetõi,
társadalmi és civil szervezetek képvi-
selõi helyezték el az emlékezés koszo-
rúit, virágait az ‘56-os emlékmûnél.

Részletes tudósításunkat jövõ heti
lapszámunkban olvashatják.

Ötvenhat emléke ma is él
Az októberi forradalom hõseire és mártírjaira emlékeztek Szekszárdon

ZORBA
MINŐSÉGI TENISZT
OKTAT

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

9. OLDAL

Az I. Béla Gimnázium diákjai „A mécsárus fiú” címmel adtak emlékmûsort 

Óraállítás:
kezdõdik a

téli idõszámítás

Október 25-én, vasárnap kell az órákat
egy órával visszaállítani, ekkor kezdõ-
dik ugyanis a téli idõszámítás. A muta-
tókat hajnali 3 órakor kell egy órával
visszahajtani, hajnali 2-re. Így egy órá-
val többet lehet aludni aznap éjjel.

Az órák átállításával az emberek
ébrenléti idõszaka egybeesik a napfé-
nyes órákkal.
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■ A héten megkezdõdött a Szekszárdi
Víz- és Csatornamû Kft. idei évre terve-
zett utolsó közmûberuházása, mely-
nek keretében kicserélik a rossz álla-
potban lévõ, több mint hetven éves
vas csöveket a Dózsa György utcában.

A két hétig tartó munkálatok a
Szent László utca felõl indultak. A kivi-
telezés nem egyszerû a rengeteg köz-
mû miatt. A vízhiány minimalizálása
érdekében a házakat egyenként, fo-

lyamatosan kötik rá a hálózatra. A re-
habilitáció során az új csöveket össze-
kötik a Szent László utcaiakkal, s az
így létrejött körvezeték jobb víz mi-
nõséget biztosít.

A beruházás összértéke 9 millió fo-
rint. A Bartina és a Bezerédj után is-
mét egy a történelmi városmagban ta-
lálható utca vezetéke újul meg,
összehangban a Béla király tér átalakí-
tásai munkáival.

A Dózsa György utcai
vízvezetéket is kicserélik

■ A hét tartalmas volt a város diákjai-
nak számára hulladékgyûjtés szem-
pontjából. A Comenius Iskola, a Kolp-
ing Szakképzõ Iskola, a Babits Mihály
és a Gyakorló Általános Iskola több
mint 800 diákja tisztította az utcákat.

Október 26-án, hétfõn a Clark
Ádám Flotilla szervez õszi takarítást a
Sión, a "Szépítsük együtt Szekszár-
dot!" program keretén belül. Kérjük a
horgászokat, hogy tartsák tisztelet-

ben a fiatalok által elvégzett munkát.
Szeretnénk felhívni a „Szépítsük

együtt Szekszárdot!” programban ed-
dig részt vett szereplõket, hogy azok
az önkéntesek, akik a féléves beszá-
molón nem tudtak részt venni, a Pol-
gármesteri Hivatalban, Páll Lauránál
átvehetik ajándékaikat. Az érintett
személyek és cégek névsora a város
honlapján (www.szekszard.hu) talál-
ható meg.

Nyolcszáz diák gyûjtött
szemetet az utcákon

Õszi lomtalanítási
akció indul

novemberben
Az egészségügyi miniszter 16/2002.
(IV.10.) EüM rendelete szerint a nagy-
darabos hulladékot a közterületre ki-
rakni csak az elszállítás napján lehet.
Kérünk mindenkit aki igénybe kíván-
ja venni az ingyenes szolgáltatást, hogy
a lomtalanítási programban megjelölt
lakóhely szerinti szállítás napján he-
lyezze ki hulladéktároló edénye mellé
az elszállítandó hulladékot.

Nagyobb lakótelepes körzeteknél
a lom hulladék koncentráltabb gyûj-
tése érdekében külön kérésre az el-
szállítás napját megelözõen hulla-
dékgyûjtõ konténerek kerülnek ki-
helyezésre.

Felhívjuk a városlakók figyelmét,
hogy a szállítás napján reggel 6 óráig
helyezzék ki az elszállítandó hulladé-
kot. A szállítás napján késve kihelye-
zett hulladékot a Hivatal nem szállítat-
ja el! Az akció során építési törmelé-
ket, veszélyes hulladékot, üzemszerû
tevékenységbõl eredõ ipari hulladé-
kot nem szállítják el.

A fa-, és cserjenyesedék csak köte-
gelve, a lomb csak zsákokba kötve ke-
rül elszállításra.

A lomtalanítással kapcsolatos to-
vábbi információ a Mûszaki Irodán
(tel.: 74/504-129), illetve az Alisca
Terra Hulladékgazdálkodási Kft-nél
(tel.:74/528-850).

Polgármesteri Hivatal

A Kolping iskola is bekapcsolódott a programba

Mûanyagra cserélik az elöregedett vascsöveket

FO
T

Ó
: M

Á
R

T
O

N
FA

I 
D

É
N

E
S



2009. október 25. 3
HÉTRŐL HÉTRE

Péter fekete kalapban
„Féltünk is, mert öten kézzel röpcédulákat írtunk és osztogattunk”

Ötvenhat ősze

A Rákosi-korszak az agymosás, a
megideologizált igazságtalanság és
a gyorstalpalón képzett politikai elit
periódusa. A cél a sztálini modell
bevezetése volt. Ötvenhat tavaszán
változások kezdõdtek, melyek so-
rán - részben a nyári lengyelországi
megmozdulások hatására - az el-
lenzék egyre határozottabb formát
öltött.
Az október 23-ai, lengyelek mellet-
ti szimpátiatüntetés békésen vonu-
ló tömege több tízezresre duzzadt,
egyre radikálisabb jelszavakat han-
goztatva. A lyukas zászlóval a Ma-
gyar Rádió elé érkezett, követelé-
seik beolvasását kérõ fiatalokra tü-
zet nyitott az ÁVH. Az átállt páncé-
losok segítségével végül elfoglalták
az épületet, és megkezdhette mû-
ködését a Szabad Kossuth Rádió. 
Vidéki városokban is sorra kezdõd-
tek a tüntetések, melyeket számos
helyen sortûzzel igyekeztek elfojtani.
Szekszárdon a forradalom spon-
tán ünneplésben, szimpátiatünte-
tésben, a börtönhöz vonulásban
és emlékmûledöntésben nyilvánult
meg - jelentõsebb események
nem történtek. A szabadságharc
elbukása után azonban városunk-
ban is megkezdõdött a megtorlás.
1989 október 23. óta ez a jeles
nap kettõs nemzeti ünnep Ma-
gyarországon: az 1956-os forra-
dalom kitörésének napja és az “új-
kori” Magyar Köztársaság kikiáltá-
sának napja.

Néhány éve már írtam Péterről. A
Szekszárd közeli településen élő
rokonai mesélték, milyen körül-
mények között derült ki, hogy
„disszidált” az 1956-ban másodi-
kos gimnazista. Röviden: Péter
szüleitől karácsonyra fekete „ro-
csót” és szintén fekete színű ka-
lapot kért. Az akkor divatos láb-
belit megígérték, de a fekete ka-
lapra azt a választ kapta, „majd
amikor leérettségiztél, addig a
diáksapka dukál”.

V. Horváth Mária

Péter a december eleji hét végét
odahaza töltötte, hétfõn reggel meg-
ölelte szüleit és testvéreit, s visszauta-
zott Szekszárdra. Mint abban az idõ-
ben mindenki, Péter szülei is késõ es-
tig a rádió elõtt kuporogtak. Egy üze-
netre mindketten fölkapták a fejüket:
„Fekete kalap jeligére üzeni Péter,
hogy szerencsésen átlépte a határt…”
A szülõk döbbenten néztek egymás-
ra. Mindketten tudták, övék az
üzenet…

Péter húga megígérte, értesít báty-
ja hazalátogatásáról. Meg is tette, s ok-
tóber elején telefonon megbeszél-
tünk egy találkozót Péterrel. Rákér-
deztem, mirõl ismerem meg? Közöl-
te, ez nekem nem okozhat gondot.

Idõben érkeztem. Néhány perc
múlva belépett a cukrászdába egy ele-

gáns, fekete kalapos úr. Kávézgat-
tunk, és úgy beszélgetünk, mint a régi
ismerõsök. Elmondta, hogy amióta
„szabad az út”, két-háromévente jön
látogatóba. Néha egyedül, de nagy-
részt a családjával. Néha repülõgép-
pel, de nagyrészt autóval teszi meg az
angol kisvárostól Tolna megyéig a bõ
kétezer kilométeres utat, általában
„egy fenéken”.   

- Hogy miért mentem el? Elsõsorban
a kalandvágy hajtott, de féltünk is, mert
öten kézzel röpcédulákat írtunk és osz-
togattunk. Azon a hétfõ reggelen egy-
szerre heten indultunk útnak. Vonat-
tal, gyalog, majd egy fiatalokkal teli
ponyvás teherautó vett fel bennünket,
s elvitt Zalalövõig. A határig két - ön-
ként ajánlkozó - idõs helybeli kísérõvel
mentünk. Ausztriában három hónapig
lágerben éltünk. Hogy legyen egy ke-
vés pénzünk, a helybelieknél trógerol-
tunk. A rengeteg favágástól felhólyag-
zott és vérzett a kezünk - s önkéntele-
nül felém mutatta tenyerét, mintha a
mai napig látszanának a sebek.  

- A pénzt úgy õriztem, mint a sár-
kány a várat. Aztán csomagot küldtem
a családnak… Három narancsot, egy
tábla csokoládét, egy ananászt, anyu-
kámnak és a húgomnak egy-egy
nylon kendõt, apukámnak egy szi-
vart, öcsémnek egy szipkát. Késõbb
kiderült, még soha nem láttak ana-
nászt, azt sem tudták, hogy kell meg-
hámozni. Persze, én sem. 

A hét fiú elszakadt egymástól. Péter
Angliában kötött ki. Hát ott sem „kol-
bászból volt a kerítés”... Se lakása, se
pénze, semmije nem volt. Kezdetben
bányában dolgozott, munkásszállá-
son lakott. Fizetése felét levonták a
kosztra és a kvártélyra. Idõvel leérett-
ségizett, majd jórészt éjszakai munka
mellett járt egyetemre. Megnõsült,
két gyermeke van, de már a négy uno-
ka is felnõtt...  

- Arról, hogy gyakran éheztem,
hogy addig hordtam egy pár cipõt,
amíg le nem szakadt a lábamról, hogy
nem volt meleg kabátom, soha írtam
a szüleimnek. Még ma is borsódzik a
bõröm, amikor az elsõ hazatelefonálá-
somra gondolok. Három percre je-
gyeztettem le szüleim számát, de gya-
korlatilag semmit nem beszéltünk. Én
õket szólítgattam, õk pedig azt kér-
dezgették, „hogy vagy, édes kisfiam?”.
Anyukám sírt, apukám még annyit
mondott, ha majd egyszer hazajövök,
a fogason találom a fekete kalapomat.
Ez így is történt. Bár addigra már én is
vásároltam magamnak kalapot. Azóta
meg nem is tudom, hányat.

Péter szépen beszéli anyanyelvét,
noha a környezetében nem élnek ma-
gyarok. Csak idehaza nyílik alkalma a
gyakorlásra.

- És magyarul imádkozom. Minden
este hangosan mondom el azokat az
imádságokat, amiket gyermekkorom-
ban tanultam.

Dicenty Dezsõre emlékeztek a kertbarátok
A szekszárdi szõlész-borász-agrogeológus készítette elõ az 1936-os bortörvényt

nDicenty Dezsõ születésének 130. év-
fordulója alkalmából az elmúlt pénte-
ken emlékülést tartottak Szekszárdon,
a Mészáros Pincészetben a kertbarát
kör tagjai.

Bár a szekszárdi borvidéken javá-
ban zajlik a szüret, a termelõk többsé-
ge idõt szakított rá, hogy a város ne-
ves szülöttére emlékezzen. Dr. Töttõs
Gábor, az Alisca Borrend krónikása,
helytörténész méltatta dr. Dicenty
Dezsõ (1879-1965) jeles agrogeo-
lógus-szõlész-borász érdemeit. A me-
gyeszékhely szülötte 1905-tõl az Am-
pelológiai Intézetben dolgozott,
amelynek 1920-tól igazgatója, késõbb
kísérletügyi fõigazgatója volt. Õ kez-
deményezte a balatonedericsi Állami
Szénkéneggyár létrehozását. Megala-
pította és igazgatta az elsõ Magyar Ál-
lami Borkõsavgyárat, majd 1936-ban
elõkészítette a bortörvényt.

Dr. Töttõs Gábor részleteket olva-
sott fel a Dicenty szakirodalomból.
Megdöbbentõ volt hallani, hogy a há-
rom emberéltõvel ezelõtt élõ szakem-

ber írása - a borfajtákról, a termelõk
összefogásáról, a szõlõ jövedelmezõ-
ségérõl - még ma is aktuális.

Végül Ferenc Vilmos, a kertbarát
kör elnöke emléklapokat adott át
azoknak, akik sokat tettek a borterme-
lésért. A szakmai programok után fel-
avatták új helyén, a Frankos Pincészet-

nél a Dicenty-emléktáblát, mely eddig
a Hotel Alisca udvarát díszítette.

Harmónia kell a szõlõnek
A tudományos emlékülésen olyan szõ-
lészeti témák kerültek elõtérbe, amit a
szakmán belül fontosnak tartanak a
gazdálkodók, de hajlamosak azt elba-

gatellizálni. Erre, vagyis a szõlõ táp-
anyag-ellátottságára, és a terhelhetõsé-
gére való összefüggésre már a neves
szekszárdi származású tudós, Dicenty
Dezsõ is fölhívta a figyelmet egykor.

A témában a kecskeméti fõiskola
tanszékvezetõje, Szõke Lajos és a bada-
csonyi kutatóintézet igazgatója, Májer
János fejtette ki véleményét, intézete-
ik kísérleteken alapuló álláspontját.
Szõke Lajos szerint a talajok különö-
sebben nem szenvednek tápanyaghi-
ányban, inkább a szemlélet rossz. A
harmóniát kell megteremteni a terhe-
lés és a tápanyag-ellátottság között. Bi-
zonyos szõlõfajta igényét is ismerni
kell, s ezeket összhangba kell hozni a
minõség és a mennyiség érdekében.

Májer János szerint a szemléletvál-
tozásnak nem kedvez az ágazatban az,
hogy a farmgazdaságra való áttérés
eddig igényelhetõ támogatások el-
vesztését jelenti, így hiába nyernek az
agrár-környezetvédelmi projektben
pénzeket, mert a másik zseb meg
esetleg üres lesz.

Új helyen, a Frankos Pince falán avatták fel a Dicenty-emléktáblát
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Orvosok, ápolók elismerése
Régi és új munkatársak a kórházi ünnepségen

Huszonöt Balassa-díjas
Fõorvost és karbantartót is jutalmaztak

nElõzõ számunkban tudósítást adtunk
a megyei kórház Balassa napi ünnepsé-
gérõl, amelynek fénypontja a kitünte-
tések átadása volt. Az arra érdemesek
miniszteri kitüntetést, Balassa- vagy
Semmelweis díjat vehettek át. Ezt köve-
tõen a kinevezésekre, és az új munka-
társak bemutatása következett.  

A Magyar Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara az egészségügy területén
kifejtett kiemelkedõ szakmai és kö-
zösségépítõ szakdolgozói tevékeny-
ség elismeréseként 2006-ban Sem-
melweis díjat alapított. Az elismerõ
oklevelet 2009-ben a MESZK Szek-
szárdi helyi szervezete Molnárné Bai
Erzsébet onkológiai asszisztensnek
ítélte oda. Az Elismerõ oklevelet
Pfaffné Deli Zsuzsanna, a MESZK Tol-
na megyei Területi Szervezetének ál-
talános alelnöke adta át.

Az ünnepségen miniszteri kitünte-
tést vehetett át Péter Erzsébet vezetõ
asszisztens (Radiológiai osztály ),
Stölkler Erzsébet nyugalmazott ápoló
(Fertõzõ osztály), dr. Helf László rész-
legvezetõ fõorvos, (Tüdõgyógyászati
osztály) és dr. Pintér Tibor fõorvos
(Radiológiai osztály, Pincehely). A ki-
tüntetettek bemutatását lapunk 5. ol-
dalán olvashatják. A 2008-as Balassa
nap óta miniszteri dicséretben része-
sült: Simonné Vincze Mária fõnõvér
(IV. számú Belgyógyászat).

A díjakat dr. Muth Lajos fõigazgató-
fõorvos, dr. Pálos Miklós, a megyei
közgyûlés alelnöke, Gliedné Tillmann
Erzsébet ápolási igazgató és Marcz
Zoltán fõigazgató helyettes, gazdasági
igazgató adta át.

A Tudományos Tanács javaslatára
fõorvosi kinevezésben részesült: dr.
Rippl Ilona adjunktus (Gyermekosz-
tály). Adjunktusi kinevezésben része-
sült: dr. Kuhajda Valéria szakorvos
(Gyermekosztály), dr. Szí Vince szak-
orvos (III. sz. Belgyógyászati osztály).

Dr. Muth Lajos fõigazgató-fõorvos
a kinevezések
után bemutatta
a kórház új mun-
katársait: dr.
Zombori Gábor
osztályvezetõ fõ-
orvos (Tüdõ-
gyógyászati osz-
tály), dr. Kaszás
Zsolt osztályve-

zetõ fõorvos (Gégészeti osztály), dr.
Szekeres András fõorvos (Belgyógyá-
szat, Pincehely), dr. Bahri Hosszein
sebész szakorvos (Sebészeti osztály),
dr. Hashami Nasab Seyed Mohamed
szakorvos (Röntgen osztály), dr. Bá-
lint Gábor rezidens (Ortopédia - Tra-
umatológiai osztály).

Dr. Muth Lajos fõigazgató - fõorvos
köszöntötte és köszönetet mondott
Stengeli Andrásné kölesdi nyugdíjas-
nak, aki 100 ezer forintot adományo-
zott - már nem elsõ ízben - a kórház ja-
vára, özv. Gutai Miklósnénak, akinek
férje kutatómunkájával hozzájárult a
kórház történetének megírásához, dr.
Papp István nyugalmazott fõorvos-
nak, aki a 40 évvel ezelõtt alapított
Gyermekpszichiátria és Gondozó el-
sõ orvosa volt, dr. Vastag Oszkár fõor-
vosnak, aki 30 éve vezeti a Szemésze-
ti osztályt. Sas Erzsébet

n A megyei kórház által alapított
Balassa-díjakat idén huszonöten ve-
hették át: dr. Amma Zoltán fõorvos
(I. sz. Belgyógyászati osztály), Bara-
nyai Gabriella biológus (Központi
Labor), Baross Gáborné osztályve-
zetõ ápoló (ITO), R. Bíró Zsuzsanna
osztályvezetõ fõorvos (foglalkozás-
egészségügyi szolgálat), dr. Cseh Ju-
dit szakorvos (Fertõzõ osztály),
Doroginé Ocsenás Judit pénzügyi
elõadó (Számviteli osztály), Farkas
Jánosné adminisztrátor (Krónikus
belgyógyászat), dr. Felföldi Ferenc
fõorvos (II. belgyógyászat), Gasz Il-
dikó mb. osztályvezetõ ápoló (Gyer-
mekosztály), Gyulai Miklósné élel-
mezési osztályvezetõ, dr. Koltay Ilo-
na adjunktus (Tüdõosztály), Kozma
Krisztina diplomás ápoló, minõség-
ügyi koordinátor (Ápolási igazgató-
ság), Kroneraff Jánosné humánpo-
litikai elõadó (Orvos igazgatóság),
dr. Kulcsár Katalin adjunktus (I. bel-
gyógyászat), dr. Kun Attila fõorvos
(Szülészeti osztály), Nacsa Ágnes di-
etetikus (Élelmezési osztály), Nagy
Lajosné gazdasági nõvér (Pszichiát-
riai osztály), dr. Oroszi Ferenc fõor-

vos (Baleseti Sebészeti osztály), Páll
János vízvezeték-szerelõ (Üzemelte-
tési osztály, TMK), dr. Sziládi Erzsé-
bet fõorvos (IV. Belgyógyászati osz-
tály), Tancz Sándorné személyi lel-
tárkezelõ (logisztikai osztály),
Térmeg Tímea munkaügyi elõadó
(bér- és munkaügyi osztály), Vígh
József karbantartó lakatos (üzemel-
tetési osztály, energetikai csoport),
Visontainé Balla Ágnes diabetoló-
giai edukátor, Varga Vendel üzemel-
tetési vezetõ (pincehelyi részleg).

Fõigazgatói dicséretben része-
sültek nyugdíjba vonulásuk alkal-
mából: Gáncs Ilona (Reumatológiai
osztály), Illés Sándorné (laboratóri-
um), Rick Józsefné (laboratórium).

A 2009-es Ápolók Napja alkalmá-
ból dicséretben részesültek:
Brisching Mártonné EKG-
asszistens (Kardiológia), Szvoboda
Péterné ápoló (Fertõzõ osztály),
Lantos Mária szülésznõ (Szülészeti-
nõgyógyászati osztály), Pilisi
Sándorné asszisztens (Urológiai
szakrendelõ), Kovács Attiláné en-
doszkópos szakasszisztens (II. sz.
Belgyógyászati osztály).

Molnárné

Bai Erzsébet



2009. október 25. 5
HÉTRŐL HÉTRE

Érettségi után, 1975. július1-tõl kezdett
dolgozni a röntgen osztályon szakkép-
zetlen asszisztensként. Munkája mel-
lett elvégezte a két éves röntgenasszisz-
tensi tanfolyamot, majd 1979-ben Bu-
dapesten röntgen-mûtõs szakasszisz-
tensi képzésben vett részt, amelynek
végén kitüntetéses diplomát kapott.

A radiológia minden területén dol-
gozott, hagyományos diagnosztikával
és angiográfiával-intervencióval ki-
emelten. Az angiográfián 1985-ben lett
vezetõ mûtõsnõ, 1998 szeptembere
óta a röntgen- és ultrahang diagnoszti-
kai osztály vezetõasszisztense. Az in-
tézmény szakdolgozói által alapított
Betegápolásért Alapítványtól 2000-
ben „Az év szakdolgozója” kitüntetést
vehette át. A Magyar Radiológus Asz-
szisztensek Egyesülete 2002-ben „Elis-
merõ Oklevél”-ben részesítette az ok-
tatásban végzett kiemelkedõ munkájá-
ért. A kórházi fõnõvérek és vezetõ asz-
szisztensek által választott Szakdolgo-
zói Tanácsadó Testület tagja. A Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Képalkotó Diagnosztika Tagozatának
megyei vezetõje, területi képviselõje. 

Radiológiai, kamarai, érdekképvise-
leti, illetve egészségpolitikai területen
többször véleményezett törvényterve-

szeteket is. A regionális radiológus asz-
szisztensi képzést 2000-ben kollégái-
val Szekszárdon szervezték meg nagy
sikerrel, és azóta is aktívan segédkezik
ebben. Intézményi szinten oktatja a
röntgen-mûtõs szakasszisztenseket és
röntgen-asszisztenseket. Sugárvédelmi
oktatásokat tart, õ a kórházi sugárvé-
delmi felelõs helyettese.

Rendkívül jó kommunikatív, szer-
vezõ és menedzseri képességekkel
rendelkezik. A megyei kórház egyik
meghatározó és ismert egyénisége.

Pályáját Szolnokon kezdte, 1979 óta
dolgozik a szekszárdi kórház tüdõ-
gyógyászati osztályán. Elõször megbí-
zott, majd immár tíz éve kinevezett
osztályvezetõként irányította az osz-
tályt, amely a megye egyetlen, speciá-
lis pulmonológiai ellátást biztosító osz-
tálya aktív, valamint krónikus részleg-
gel, szubintenzív ágyakkal és mikro-
szkópos TBC-diagnosztikát végzõ kis-
laboratóriummal. 

Dr. Helf László kiváló képességek-
kel rendelkezõ, precíz, megbízható
orvos. Munkáját mindig körültekintõ-
en, lelkiismeretesen látja el. Mindez
jól tükrözõdik a betegekkel való kap-
csolatában is, amelyre a korrekt, köl-
csönös bizalmon alapuló együttmû-
ködés, a beteg érdekeinek messzeme-
nõ szem elõtt tartása jellemzõ. Az ál-
landósuló orvosi és szakdolgozói lét-
számhiány, és az egyre nehezedõ fel-
tételek mellett is kitartó, olykor em-
berfeletti erõvel dolgozott azért, hogy
biztosítsa az osztályára került betegek
ellátását. Szakmai elõadásokkal, kép-
zésekkel igyekezett segíteni a preven-
ciót, a lakosság felvilágosítását. Szak-
mai munkája mellett a kórház Közal-
kalmazotti Tanácsának alelnökeként
közösségi feladatokat is vállalt. Tevé-

kenységét 2001-ben fõigazgatói di-
csérettel jutalmazták. 

Az utóbbi idõben jelentkezõ kriti-
kus orvoshiány megoldásaként ön-
ként lemondott osztályvezetõi pozíci-
ójáról, mivel több esély volt arra, hogy
a helyére találjon szakembert a kór-
ház, mint egy beosztott orvosi stá-
tuszra. Egyúttal vállalta, hogy részleg-
vezetõként segíti tovább a betegellá-
tást. Ezzel szinte példátlan és tisztelet-
re méltó emberségrõl és elkötelezett-
ségrõl tett tanúbizonyságot.

Dr. Helf László
részlegvezetõ fõorvos, Tüdõgyógyászati Osztály

Dr. Helf László

Régóta nyugdíjas, mégis naponta bejár
a kórházba, ahol szinte mindenki isme-
ri. Felnõtt fejjel, 25 évesen jelentkezett
az akkoriban növendékeket toborzó
szekszárdi Elsõ Állami Ápolóképzõbe,
amit 1957-ben fejezett be. A következõ
évtõl a Tolna Megyei Kórház Fertõzõ
Osztályán vállalt munkát, és 1997-ig nõ-
vérként dolgozott. Munkája mellett
1959-ben ápolónõi szakképesítést szer-
zett, majd 1965-ben leérettségizett. 

Nyugdíjazása után is feladatot vál-
lalt a betegek és rászorultak ápolásá-
ban, gondozásában, lelki vezetésében
és segítésében. Lelkesedése, aktivitá-
sa kora elõre haladtával sem kopott
meg. Örök életében egészségesen és
puritán módon élt. Javainak nagy ré-
szét is jótékonyságra fordítja, mindig
kiáll a jó ügyek mellett anyagilag és er-
kölcsileg egyaránt. Szolgálataiért soha
nem várt ellenszolgáltatást. Sok beteg
ember utolsó hónapjait, napjait köny-
nyítette meg vigasztaló szavaival, opti-
mizmusával, töretlen hitével. Karita-
tív tevékenységét 2004-tõl önkéntes
segítõként végzi.

Már fiatalon eldöntötte, hogy életét
más emberek szolgálatába állítja,
ezért családot nem alapított, ám való-
jában mindenki, akivel kapcsolatba
került, családtagjának tekintheti õt. 

Végtelenül szerény ember. Mindig
igyekszik a háttérben maradni, még
az elismerést sem szívesen fogadja,
mert amit tesz, számára természetes
emberi magatartás.

Püspöki engedélyt kapott betegek
áldoztatására, aktívan részt vesz a
Karitász tevékenységében. Sokat fára-
dozott azért, hogy az egykori Szent
Vince rendi szerzetes ápolónõvérek,
az úgynevezett Szürke Nénék síremlé-
ke az alsóvárosi temetõben ápolt,
gondozott, és az apácanõvérek emlé-
kéhez méltó legyen.

Stölkler Erzsébet
nyugalmazott ápoló, Fertõzõ osztály 

Stölkler Erzsébet

A Pécsi Orvostudományi Egyetemen
szerzett diplomát 1974-ben, ezt köve-
tõen 1993-ig Szerbiában dolgozott. Ra-
diológiából 1982-ben, ultrahang diag-
nosztikából 1984-ben szerzett szakké-
pesítést. Kórházunkban 1993 óta dol-
gozik, a pincehelyi Szent Orsolya Rész-
legben látja el a radiológusi teendõket.
Egyetlen röntgen orvosként nagy fele-
lõsség terheli, hiszen nincs mindig le-
hetõség és idõ a konzultációra.

Nagy áldozatot vállal azzal is, hogy
naponta megteszi az utat a Szekszárd-

tól 78 km-re fekvõ Pincehelyre. Mind-
ez fényes példája szakmája iránti elkö-
telezettségének. Szükség esetén kész-
séggel segít a szekszárdi kórház rönt-
gen munkájában is, a digitális radioló-
giát, képtovábbító rendszert azonnal
elsajátította.

Munkáját becsülettel, lelkiismere-
tesen látja el, tudása naprakész. Az
asszisztensek, fõiskolások képzésé-
be is bekapcsolódik, diplomamunká-
juk megírásához minden segítséget
megad.

Dr. Pintér Tibor
fõorvos, Radiológiai Osztály, Pincehely

Dr. Pintér Tibornak dr. Muth Lajos fõigazgató-fõorvos gratulál

Péter Erzsébet

Péter Erzsébet
vezetõ asszisztens, Radiológiai Osztály
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Bye, bye London, goodbye!
Az angol fõvárosban is népszerû volt a Szekszárdi Junior Stars

A Szekszárd Junior Stars Big
Band október 8. és 11. között
három napot Londonban töltött.
Az apropó a II. Kelet-Európai
Jazz Fesztivál, s ennek nyitókon-
certje volt.

Lakatos Orsolya

Móra Judit, az egykori szekszárdi ze-
neiskolás az angol fõvárosban él, s õ az
egyik szervezõje az egy hónapos ren-
dezvénynek. Judit Molnár Ákos kar-
naggyal, Marek Greliakkal, a londoni
Lengyel Kulturális Központ vezetõjé-
vel (õ biztosította a helyszínt az intéz-
mény Jazz Café-jában) és Mészáros Mi-
lán zenekari titkárral közösen dolgoz-
tak a londoni tartózkodás (utazás, szál-
lás, koncert körüli teendõk), de minde-
nek elõtt a sikeres fellépés megvalósí-
tásáért.

Az égiek igen kegyesek voltak a ma-
gyar vendégekhez, a közös városné-
zés nagyon kellemesen telt, csak es-
ténként esett egy kicsit az esõ. A zene-
kar jelentõs része elõször járt London-
ban, így a legfõbb turista látványossá-
gokat vették célba. A kiváló metróhá-
lózatot is sokszorosan kihasználva, ki-
merítõ sétákat tettek, hogy minél
több élményben lehessen részük.
Megtekintették a Buckingham Palotát
és az õrségváltást, a Westminster té-
ren megcsodálták a híres Big Ben óra-
tornyot és az Apátságot, ahol olyan hí-

rességek nyughelye van többek kö-
zött, mint Shakespeare, Byron, Chur-
chill, Händel és Purcell. A Temze par-
ti séta során többen vállalkoztak arra,
hogy a London Eye nevû óriáskerék-
rõl élvezzék a gyönyörû panorámát.
Jártak a híres Tower várbörtönnél,
majd a Tower hídnál, a nap végén pe-
dig ellátogattak a Trafalgar térre és a
Piccadilly körtérre is.

A következõ napon már a zenéé
volt a fõszerep: több órás próbával,
hangbeállással készült a zenekar a
koncertre. Molnár Tanár Úr - nem vé-
letlen a megszólítás, hiszen a szaxo-

fon-sor minden tagja tanítványa - szak-
avatott mûsorválasztása garantálta a
sikert. A standard mûvek mellett több
saját kompozíció is színesítette a
programot, melyeket Molnár Ákos ki-
fejezetten az együttesnek írt. Szeren-
csés az ilyen zenekar, hiszen "házi
szerzõjük" van. Hangzásukat, kiváló
szólisztikus képességeiket ismerve rá-
juk "szabja" mûveit a komponista. Ki-
tûnõ, állandó szólistáikat is sikerült
megnyerni, hogy kísérjék el a zene-
kart ezen igen fontos utazásra.

A teltházas koncert nagyszerûen si-
került, mindenki kihozta magából a

maximumot, legyen szó a karnagyról,
bármelyik zenekari szólamról vagy
szólistáról. A publikum ráadást köve-
telt, felállva tapsolt mindenki, így ün-
nepelték a szekszárdi zenészeket. Az
angol jazz szakma jeles és felelõsség-
gel bíró képviselõi, valamint a BBC ze-
nei osztálya jazz-részlegének két kép-
viselõje elismerõ szavakkal nyilatko-
zott a koncertrõl.

A szervezõk is elégedetten gratulál-
tak a karnagy úrnak, aki elmondta,
hogy több meghívást is kaptak Len-
gyelországba, és jövõre valószínûleg
visszatérhetnek Londonba is.

A Szekszárd Junior
Stars Big Band

Parrag Ferenc, Matók Ákos, Sövé-
nyi Norbert, Zsitvai Péter, Sza-
bolcska Balázs, Mészáros Milán
(szaxofon), Hancsók Bulcsú, Se-
bestyén Miklós, Bögyös Csaba
(harsona), Cseke Gábor, Földesi
Gyula, Boros András, Kovács And-
rás, Szerényi Zoltán (trombita),
Rein Ákos (zongora),  Buday Ben-
ce (gitár), Germán Olivér (basszus-
gitár), Sebestyén Csaba (dob). A
szólisták: Orbán Ida (ének), Tóth
Viktor (altszaxofon), Weisz Gábor
(tenorszaxofon). Az együttes veze-
tõje: Molnár Ákos.

Hammersmith kerület polgármestere köszönti a zenekart

Lakossági veszélyes
és elektronikai 
hulladékgyűjtés
Értesítjük a lakosságot, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal veszélyes és elektroni-
kai hulladékgyûjtési akciót szervez,
melynek során a kommunális hulladék-
kal együtt nem kezelhetõ hulladékai-
kat ingyenesen leadhatják (az átadás
ténye nyomtatványon rögzítésre kerül,
melyet az átadónak alá kell írnia).

Az akcióban csak a lakosság vehet
részt, de egy személytõl nagy mennyi-
ségû veszélyes, illetve elektronikai hul-
ladék átvétele megtagadásra kerülhet. 

Leadható, veszélyes hulladékok: sa-
vas ólom akkumulátorok, elhasznált
szárazelemek, festék, lakk, ragasztó,
hígító maradékok és ezekkel szennye-
zett göngyölegek,  lejárt szavatosságú
gyógyszerek,  fáradt olaj (ásványi, nö-
vényi), olajos hulladékok, vegyszerek,
savak, lúgok. Elektronikai hulladékok:
háztartási készülékek, barkácsgépek,
hûtõgépek, televíziók, stb.

Gyûjtési pontok: Béla király tér és
Szekszárd, Csatári üzletház. Idõpont:
október 31., 8.00 és 13.00 óra között.

Infomáció: Petõ Gábor környezet-
védelmi referens, 74/504-104.

HÍRSÁV

Jótékony célú estet
szervez a Karitász
A Szekszárd Belvárosi Plébánia
Karitász Csoportja jótékony célú
mûsoros estet szervez október 27-
én, kedden, 19 órától a Mûvészetek
Házában. Az est során fellép: Müller
Beáta (énekmûvész), Lozsányi Ta-
más (orgonamûvész), a Kajsza
kvartett, valamint verssel Kálóczi
Andrea és a moderátor, Németh Ju-
dit. Jegyek a helyszínen kaphatók.

Immár a  vakok is
böngészhetik a honlapot
A napokban egy új fejlesztéssel bõ-
vült a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium kezelésében lévõ, hiva-
talos természetvédelmi honlap. A
weblapon elérhetõ egy akadálymen-
tesített kontrasztos felület (www.ter-
meszetvedelem.hu/index_v.php),
amely a vakok és gyengénlátók szá-
mára is lehetõvé teszi az oldal szöve-
ges tartalmának böngészését. A prog-
ram egy szövegfelolvasó alkalmazást
tölt le, így a honlap tartalmát a szá-
mítógép felolvassa. - h -

n Az esõs hétfõ estét
mintegy százötvenen
töltötték a dr. Tóth Csa-
ba Attila vendégeként az
októberi Léleképítõ-elõ-
adást megtartó Vesz-
tergám Miklós és tároga-
tója társaságában a Ba-
bits színháztermében.
Vesztergám a hangszer
történetérõl, erdélyi út-
jairól, az egykori székely,
illetve magyar himnusz-
ról beszélt és természe-
tesen szívhez szóló mu-
zsikával támasztotta alá
szavait.

A Léleképítõ-elõadássorozat októ-
beri alkalmán Vesztergám Miklós táro-
gatós volt a rendezvénysorozatot egy-
kor megálmodott dr. Tóth Csaba Attila
meghívottja, akinek szavait hangszere
melengetõ muzsikája színesítette -
melyet a Bartina Zenekar élõben, má-
sok zongorán és orgonán (a
csíksomlyói templomén!) felvételrõl
kísértek. Csodálatos érzés adni vala-

mit, hangsúlyozta az elõ-
adó, amit a közönségtõl
hatványozottan kap
vissza a muzsikus.

Vesztergám, akinek
zenéjével nemegyszer
többtucatnyian énekel-
tek együtt, többek kö-
zött a Krasznahorka
büszke várát, a Rákóczi
megtérését és az elma-
radhatatlan Szép vagy,
gyönyörû vagy, Magyar-
országot adta elõ, vala-
mint az egykori székely
himnuszt, az Ó én édes
jó Istenemet és a valahai

magyar himnuszt, a Boldogasszony
Anyánkot is eljátszotta. Mesélt a táro-
gató a Rákóczi-szabadságharc alatti
múltjáról és arról, hogy miképpen re-
formálta meg a hangszert Schunda
Vencel József, aki amúgy a modern
cimbalom megalkotója is. Az összefo-
gás és szeretet fényének fontosságát
hangsúlyozva, Vesztergám így búcsú-
zott: „Aki hisz, az gyõzött!” -kop-

Vesztergám Miklós

Utazás idõben, térben, zenében
Vesztergám Miklós volt a Léleképítõ vendége
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Szekszárdon járt Jiøi Menzel
A cseh rendezõ szerint az Oscar-díjánál fontosabb egy sörgyár megmentése

A művelődési ház színháztermé-
ben adott randevút rajongóinak,
tisztelőinek Jiři Menzel. A beszél-
getést megelőzően a résztvevők
megtekinthették a Sörgyári cap-
riccio című filmjét.

Kovács Etelka

Hosszú ideig tiltólistán szerepelt Men-
zel és Bohumil Hrabal is, akinek a mû-
ve ihlette a forgatókönyvet. „A megva-
lósításra nyolc évet kellett várni” -
mondta az Oscar-díjas cseh rendezõ.
Menzel egykor a „másik oldalon”
kezdte:  egy cseh közmondással szólva,
úgy talált rá a színészet, mint „vakra a
hegedû”. Éppen az õ akkori karakteré-
re volt szükség egy neves rendezõ, Jan
Kadar „A vádlott” címû filmjében. Egy
félénk, visszahúzódó ügyvédbojtár sze-
repét bízta rá. Ez azért is sikerülhetett,
mert akkoriban valóban félénk volt,
gátlásos, és visszahúzódó, tele görccsel.
Iszonyúan szégyellte magát a kamera
elõtt, de mivel a film sikeres volt, min-
denki úgy képzelte, hogy színész. Az-
óta is ott áll elég gyakran a kamera
elõtt, és még mindig úgy képzelik,
hogy színész. Úgy érzi, ezzel rengete-
get kockáztat, hiszen nem hivatása a
színészet. Ennek dacára még színház-
ban is játszik.

Nagy szerencsének tartja, hogy bár
színházi rendezõ szeretett volna lenni,

nem vették fel a színházmûvészetire.
Ezért film- és televízió-rendezõi szakra
jelentkezett, így került Otakar Vávra
osztályába. Filmeket készít, de ahogy
lehetõsége adódott rögtön színházban
is rendezett. Az elmúlt 40 év alatt na-
gyon sok elõadást hozott létre, így a
budapesti Új Színházban már öt éve
mûsoron levõ Michael Frayn mûvet, a
„Még egyszer, hátulról”-t is.

Rengeteget dolgozott színházban
akkor is, amikor egy már elkészült film-
jét húsz éven át nem vetítették. Abban
az idõben, a Husák-rendszer mocskos
idõszakában nem vehette személyes
tragédiának, hogy a filmjét nem mutat-
ják be. Ennél sokkal komolyabb dol-
gok történtek az emberek életében. A
csehek azonban, ahogy ez az újhullám
filmjeinek szatirikus hangvételébõl is
látszik, nem tudják az életet túlságosan
komolyan venni. Pátosz nélkül nézik,
ami körülöttük zajlik, még a nagy tör-
ténelmi eseményeket is, úgymond "há-
lóköntösben" szemlélik.

Jiøi Menzel az 1966-ban készült Szi-
gorúan ellenõrzött vonatokért kapott
Oscar-díját sem tartja túl nagy jelentõ-
ségûnek. Fontosabb volt számára,
hogy elmehetett Amerikába, és láthat-
ta Disneylandet. „Az Oscar nem No-
bel-díj, a véletlen szüli” - mondta a ren-
dezõ. „Sok jó film nem kapta meg, és
sok rossz igen.” Menzelt idegesíti,
amikor Oscar-díjas rendezõként emle-

getik, és nem arról a filmrõl beszél-
nek, amit rendezett.

A „Szigorúan ellenõrzött vonatok”
is is Hrabal mûve alapján készült.
„Hrabal úr a bátyám volt, az idõsebb,
okosabb testvérem. Sokkal okosabb,
mint én, nyíltszívû, nemes lélek” - val-
lott szerzõtársáról. Nagyon jó volt a
kapcsolatuk, de már nem szeretne
újabb Hrabal-regényt filmre vinni.
Ezek a mûvek ugyanis sokkal gazda-
gabbak annál, mint amennyi a film-
ben megjeleníthetõ. Ha mindazt film-
re vinné, amit Hrabal megírt, attól ta-
lán félne is. „Én egy polgári család elké-

nyeztetett gyermeke vagyok, aki fél az
életben a kellemetlen dolgoktól” - foly-
tatta Menzel. „Ezáltal úgy gondolom,
hogy Hrabalt a vásznon egy kicsit meg
is szegényítem. Ezért, valaki másnak
kéne most már a mûveit filmre vinni,
aki más összefüggésben látja, és azt az
oldalát is megmutatja, amit én nem.”

Menzel a népszerû „Sörgyári cap-
riccio” címû filmjéhez nehezen talál-
tak egy olyan helyszínt, amiben a múlt
század 20-as éveiben játszódó filmet
leforgathatták. Végül Morvaországban
bukkantak a megfelelõ sörgyárra,
amely már majdnem összedõlt. A vál-
tozások után visszakerült a község bir-
tokába, de a helybélieknek nem volt
pénzük a felújításra. A környéken kas-
télyokat renováló tehetõs emberek a
kémény alapján felismerték, hogy itt
forgatták a filmet, s mert imádták
Hrabalt - és tetszett nekik a sörgyár -,
õk maguk dobták össze a pénzt, és
megvették. Felújították, és felvették
azokat az embereket, akik beindítot-
ták. Azóta újra folyik ott a sörgyártás.

Minden júniusban Hrabal-fesztivált
tartanak, ahova Menzelt is meghívják.
„Sem az Oscar-díjam, sem az összes
többi elismerés, amit a filmjeimért
kaptam, nem ér annyit, mint az az ér-
zés, hogy tudom: a filmemnek kö-
szönhetõen a sörgyár nem lett az
enyészeté. És a sör is nagyon finom” -
mondta Menzel.

Jiøi Menzel

Történelem hálóköntösben, avagy a cseh új hullám
Jiøí Menzel: „Mi nem tudjuk az életet túlságosan komolyan venni.”

n „Gyönyörû volt, mert veszélyes volt, és
mert veszélyes volt, igazi volt.” A sörgyár
kéményérõl éppcsak lemászott fõhõsnõ
válaszolja ezt a Sörgyári capriccio címû
Menzel-filmben az orvos sóvár megjegy-
zésére: „Ott fönt a magasban gyönyörû le-
hetett!” Olyasfajta szépség talán, amilyet a
filmbe belefeledkezõ nézõ érez, szemlél-
ve saját semmittevésén keresztül a vász-
non történõ eseményeket, hiszen Kun-
derától tudjuk: ekképpen õk „nézegetik a
Jóisten ablakait. Aki a Jóisten ablakait né-
zegeti, az nem unatkozik; az boldog.”

A filmnek nincs Magyarországon ve-
títési joga, azt kifejezetten erre az alka-
lomra vásárolták meg. Hogy a mozi
után aztán elbeszélgethessenek, elbe-
szélgethessünk Jiøí Menzellel, akit
elõbb Kindl Gábor, késõbb érdeklõdõ
nézõk kérdeztek, és akinek szavait Sza-
bó G. László tolmácsolta a közönség csehül nem ér-
tõ - minden bizonnyal nagyobb - részének.

Menzel igyekezett kötni az ebet a karóhoz, a be-
szélgetés fonalát pedig a korábban megtekintett
filmhez. Természetesen szóba került a korábbi
Hrabal-feldolgozás, a Szigorúan ellenõrzött vona-
tok elismeréseként átvett Oscar-díj is, amirõl a ren-

dezõ leszögezte: nem ért neki annyit, mint az, hogy
elutazhatott Amerikába, s ez nem Nobel-díj vagy
olimpiai arany, hanem csupán a véletlen mûve.
Szerzõtársa, Hrabal regényei pedig sokkal gazda-
gabbak, mint a belõlük készített mozik - bátorított
is mindenkit, hogy az Õfelsége pincére voltam
filmváltozata elõtt mindenképpen olvassa el a re-

gényt, különben felejthetetlen élményt
mulaszt el.

Nem vették fel a színházmûvészetire,
ezért lett filmrendezõ - mutatott rá
Menzel. Késõbb persze rendezett szín-
házban is, sõt: színészként is tevékenyke-
dett, de az csak „nagyon piszkos út a
pénzhez jutáshoz”, õ pedig nem színész,
csak néhány filmben szerepelt, így el-
könyvelték annak. A rendezéseit ennél
jóval fontosabbnak tartja, mert a kor vi-
szonyaiból adódóan hálóköntösben, alsó-
nemûben kellett bemutatnia (csakúgy,
mint kortársainak) a történelmet. És eb-
ben a stílusban, ami olyannyira jellemzõ
rá és a cseh új hullámosokra. Mert, amint
hangsúlyozta: „Mi nem tudjuk az életet
túlságosan komolyan venni.” Még ma
sem; arra a kérdésre, amely az õ munkás-
ságának felsõoktatásbeli tolmácsolását

firtatta, így válaszolt: „Tényleg, én tananyag vagyok?”
Gyönyörû volt és igazi, hogy Jiøí Menzellel

együtt nézegethettük a Jóisten ablakait. Ezeken az
ablakokon betekintve láttuk az egykori cseh min-
dennapok egyfajta vetületét, egy nem túlságosan
komolyan értelmezett vetületet: a történelmet há-
lóköntösben. Kosztolányi Péter

Jiøí Menzellel (középen) Szabó G. László (balról) és Kindl Gábor
beszélgetett a filmvetítést követõen fotó: Pixel TV
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Játékország a mûvelõdési házban
n Igazi játékbirodalommá változott az
üvegterem október 17-én a Babits mû-
velõdési házban. A kicsik nemcsak a szí-
nes labdákkal teli kuckóba mászhattak
be egy-egy alagúton át, de akár saját vá-
rat is építhettek óriási építõkockákból
a Játékvár-LAK e havi délelõttjén.

A legkisebb, kezdetektõl ide járó
gyerekek is felsõ tagozatba léptek már,
és egyre kevésbé zsibongnak itt, hi-
szen az idõk folyamán ez a játszóház is
átalakult. A gyerekek tanulhatnak
ugyan egyszerû, de a szülõket kissé
próbára tevõ papírhajtogatást, vagy
rajzolhatnak, társasjátékozhatnak. Az
iskolásoknak szánt kézmûves foglalko-
zások önfeledt játékká alakultak, ami
közben észrevétlenül fejlõdnek a böl-
csõdések, óvodások és kisiskolások. A
gyerekzsivajba néha egy kis sírás is ve-
gyült, ha mondjuk, valaki más forog a
játszótölcsérben. A tölcsér helyett
azért jó lehet a ringató teknõ, vagy
számtalan más otthon meg nem talál-
ható játékeszköz is.

A hûvös beköszöntétõl a gyerekna-
pig havonta egyszer üzemelõ játszó-
ház nem akar versenytársa lenni seme-
lyik a városban található játszóháznak
sem-mondta el a két szervezõ, Egléné
Fekete Zsuzsanna és Kissné Hóner
Magdolna, éppen ezért minden alka-

lommal meghívnak közülük egyet-
egyet, hogy megmutassák a Szekszár-
don elérhetõ lehetõségeket. Október-
ben Gálné Holló Eszter, jógaoktató tar-
tott nagybabás és ovis jóga bemutatót.
Téved, aki jóga címén nyakatekert gya-
korlatokra számít, hiszen itt a lényeg,
hogy anya és gyermeke együtt mozog,
miközben bensõségesebbé válik kap-
csolatuk, és harmóniába kerül test és
lélek. A nagybabás jógán a fõszerep az
anyáknak jutott, az ovis jógán viszont
egy igazi mesevilágba léphettek a gye-

rekek, ijeszthettek rókát oroszlánként,
kapkodhattak legyek és szúnyogok
után békaként, hordozatták a páncél-
jukat teknõsbékaként, ami ha leesett
természetesen csak a mama helyezhet-
te vissza. Míg a résztvevõk egymásra tá-
maszkodva tartották meg az egyensú-
lyukat, aztán lufivá változva felfújták és
leeresztették magukat.

Legközelebb november 14-én várják
a játékok a gyerekeket és szüleiket a Ba-
bitsban. Vendégük a Csiga-Biga Alapít-
vány lesz. K. E.

A babák természetes közege a víz, az úszás fejleszti izomzatukat

n Másfél évvel ezellõtt Szekszárdon
nyitotta meg elsõ zálogfiókját Art-Cash
Kft. Az Exclusive Change-csoport és
egy ékszerkereskedelmi cég nyújtotta
háttérrel, no meg a kedvezõ fogadta-
tásnak köszönhetõen, a szekszárdi
székhelyû vállalkozás tavaly Pécsett bõ-
vített: az Árkád mellett, illetve az Urán-
városban nyitott új üzletet.
A tavalyi esztendõ várakozá-
son felüli eredményeinek, az
ügyfelek pozitív visszajelzé-
seinek köszönhetõen a háló-
zatépítés idén újabb két vá-
rosban folytatódott. Az Art-
Cash a bajai és a kaposvári
buszpályaudvaron nyitott
zálogfiókot, sõt a somogyi megyeszék-
hely sétálóutcájában hamarosan egy
exkluzív, ékszerbolttal közös üzletben
is várják majd ügyfeleiket.

Hogy mitõl ilyen keresettek az Art-
Cash Kft. zálogfiókjai, arra Vékony Pé-
ter tulajdonos-ügyvezetõ válaszolt:

- A sikerünk kulcsa a zálogba adott
ékszerekre folyósított, az átlagosnál
magasabb hitelösszegekben, és az ala-
csonyabb kamatokban keresendõ. Az
egy, vagy három hónapra zálogba
adott ékszerekért az ügyfél két perc
alatt készpénzhez juthat, és 500 ezer
forint alatti összegnél a személyazo-
nosság igazolására sincs szükség. Az

alacsony kamat érzékeltetésére egy
példa: 10 ezer forint hitelösszegre 30
nap után 160 forint kamatot számí-
tunk fel. Egyes hitelintézetek három
számjegyû THM-jeivel szemben azt
hiszem, versenyképesek vagyunk. Az
ékszereket valós piaci értéken szá-
moljuk, és ügyfeleink pozitívan érté-

kelik rugalmasságunkat is,
akár a lejárt határidõk terén.

A Széchenyi utcai üzlet jó
híre gyorsan, szájról-szájra
jár, s ez az egyik legjobb
reklám.

Az Art-Cash Kft. - amely a
következõ években orszá-
gos viszonylatban 25 üzlet

nyitását célozta meg - a zálog mellett
mûtárgyakkal, azok értékbecslésével
is foglalkozik. Sõt, a cég nem csak ke-
reskedik a mûtárgyakkal, de kiállításo-
kat is szervez.

- Terveink szerint november végé-
tõl január közepéig látható majd a
Mûvészetek Házában az a tárlat,
amelyen a legnagyobb magyar fes-
tõk (Rippl-Rónai, Székely, Szõnyi,
Lotz, Koszta, stb.) magánkézben lé-
võ festményeit tárjuk a közönség
elé. A kiállítás anyagát és költsége-
inek jelentõs részét is az Art Cash
Kft. vállalta magára.

Info: www.artcash.hu  (x)

Szekszárdi központtal
épül az országos hálózat

Vékony Péter

Misére hívnak
az alsóvárosiak

A Szekszárd Alsóvárosi Római Katoli-
kus Közhasznú Egyesület meghívja
Önt és családját Bíró László  püspök úr
miséjére, október 26-án, hétfõn 18 óra-
kor, a Belvárosi Templomba. A misét
valamennyi elhunyt alsóvárosi lelki üd-
véért ajánljuk.

A szentmise után a Belvárosi Plébá-
nián, a Közösségi házban folytatódik
az összejövetel: „Volt egyszer egy Alsó-
város” - emlékek felidézése Frei Fe-
renc vezetésével.

Az egyesület vezetõi beszámolnak
a 2009/2010 évi tervekrõl, majd kö-
tetlen beszélgetésre kerül sor saját
bor, pogácsa kóstolása közben.

Ezúton köszönik az egyesületnek
2009 évre felajánlott 464.309 Ft SZJA
1%-os támogatásokat, amit hagyo-
mányõrzõ rendezvényeik finanszíro-
zására fordítottak, illetve  300 ezer Ft-
ot tartalékba helyeztek a Szent János
és Pál Kápolna felújítására. 

Az egyesület minden hónap utolsó
hétfõjén, 17 órától megbeszélést tart a
Plébánián, ahol a további programja-
ink, teendõink szervezése folyik. Min-
den rendezvényünk nyilvános, javasla-
taikkal, ötleteikkel, pártoló- és rendes
tagságukkal segítsék munkánkat.

A szervezõk szeretettel várnak, hív-
nak mindenkit.
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Zorba minõségi teniszt oktat
Dobos Zoltán: „Induláskor minden gyereknek ingyen adok három órát”

A perui származású szülész-nő-
gyógyász szakorvos, dr. Quispe
Juan főorvos szívesen olvassa a
Szekszárdi Vasárnapot. Pontosan
tudta, miként működik e soroza-
tunk, tehát készült. Azt javasolta,
hogy a Zorba néven közismert te-
niszoktatóval, Dobos Zoltánnal
beszélgessünk. A főorvos úgy fo-
galmazott, hogy Zorba pozitív
gondolkodású és igen türelmes
férfiú, aki képes felülemelkedni
anyagias világunkon.

V. Horváth Mária

- Miért ragadt magára a Zorba név?
- Mert annak idején, focista korom-

ban nagyon szerettem mulatni. Ami-
kor kijöttünk a Kispipából, ledobtam
a késemet, s fölötte nyomtam a görög
motívumokat. Szirtakiztam, mint
Anthony Quinn a „Zorba, a görög” cí-
mû filmben. Pedig szerb származású
vagyok - felmenõim kemény csetni-
kek voltak -, 1944 nyarán települtünk
át. A szerb vér máig nagyon mozog
bennem. Amikor alaposan felöntöt-
tem a garatra, akkor amúgy szerbesen
magam mögé hajigáltam a poharakat.
Az üzletvezetõ alig bírt velem.

- Mikor került Szekszárdra?
- NB I-ben, a Dunaújvárosi Kohász-

ban futballoztam, azután következett
Kaposvár, majd Pécs. A Dózsába 1968-
ban hívtak, Szekszárdon lakást kaptam,
abban élünk most is. Amúgy vízügyi
fõiskolát végeztem Baján, a mai napig
ott él kilencven éves édesanyám, akit a
korábban jó nevû asztaliteniszezõ hú-
gom patronál. Apukám, aki szintén NB
I-es focista volt, nem rég halt meg 91
esztendõs korában. Képzelje, tavaly
még asztaliteniszt oktatott... Mivel kor-
osztályomból a közelmúltban négy
embert vitt el a szíve, elmentem kivizs-
gáltatni magamat. Az orvosok azt
mondták, 35 éves a szervezetem, pe-
dig most múltam 65. Nem is tudom,
hogy bírom ilyen jól. Feltehetõen a
rendszeres tenisznek és a génjeimnek
köszönhetem. Pedig nem kímélem
magamat, nyáron is napi tíz órát töltök
a tûzõ napon. Igaz, este kilenckor lefek-
szem, viszont reggel nyolckor már „vi-
gyázban állok” a pályáknál.

- És az italozás?
- Nem iszom egyetlen kortyot sem.

- A leszokásra majd térjünk vissza,
most inkább teniszezzünk.

- Abszolút ráálltam a minõségi te-
niszre, amit a „Zorba Teniszakadémi-
án” oktatok. Korábban az USA-ban el-
végeztem a hat hónapos Bollettieri Te-
nisziskolát, ahol Szeles Mónika volt az
edzõm. Késõbb egy évig kint dolgoz-

tam, képzelheti, száz dollárt kaptam
egy órányi oktatásért. Az jó volt.
Ugyanakkor cudar világba csöppen-
tem: a förtelmes kaja, az emberek el-
zárkózó önzése rémes volt. Ott nem le-
hetett igényesnek lenni, azzal kellett
foglalkozni, aki hozzám jelentkezett.
Idehaza viszont megválogatom a tanít-
ványaimat. Minden gyereknek három
órát adok ingyen. Kiderül, hogy tehet-
ségesek-e, vagy sem. Ha nem, meg-
mondom a szülõknek, hogy kár pénzt
áldozniuk a gyerek oktatására. Én nem
etetek senkit! Ám, ha megvannak az
adottságok, akkor mindent bele. So-
kan meglepõdnek, de a nem éppen te-
hetõs szülõktõl a rátermett gyerek ta-
nításáért nem kérek egy forintot sem.

- Ez valóban ritkaság! Hallom,
hogy a kiemelkedõen ügyes gyere-
kekbõl, sõt felnõttekbõl is kihozza
a maximumot.

- Két tehetséges tanítványom, a 14
éves Bodó Ákos és a 12 esztendõs Pató
Balázs már fent vannak a magyar rang-
listán. Mit mondjak? Csodájukra jár-
nak. Én neveltem ki Csurgó Virágot is,
aki ma már sikeresen mûködteti te-
nisziskoláját Németországban. Virág
siófoki, anyukája az akkori munkahe-
lyemen takarított. Hat évesen kezd-
tem vele foglalkozni, mert sokat lát-
tam benne. Elõmenetele érdekében
anyagilag is támogattam a családot, pe-
dig soha nem kértek egy fillért sem.

- Mikor ajánlott elkezdeni a teniszt?
- Ha valaki vinni akarja valamire, ak-

kor öt-hat éves kor körül. Az edzéshez
tartozik a lépcsõzés, az úszás, a kerék-

pározás, szóval nem kis terhelés. Saját
lányomból is remek teniszezõt farag-
tam. Megjegyzem, magáért a mozgá-
sért, az egészség megtartásáért bár-
mikor érdemes, sõt fontos elkezdeni a
sportolást. Nem csak gyerekekkel, fel-
nõttekkel is foglalkozom: jelenleg 45-
en járnak hozzám, közülük 16 hölgy,
ami igen jó arány.

- Szó volt már a szüleirõl, és a lá-
nyát is említette...

- Anikó óvónõ. Feleségem, Klári -
aki könyvszakértõ, a bútoriparinál
pénzügyi osztályvezetõ volt - az or-
szág legjobb felesége. Neki és a lá-
nyunknak köszönhetek mindent. Az
õ kitartásuk, bizalmuk, támogatásuk
mentett meg. Két õrületes piás kor-
szakom volt, de mindvégig mellettem
voltak. Fogták a kezemet, segítettek,
hogy - akkor képletesen - elhajítsam a
poharat. Nagyon link pali voltam, el-
tapsoltam minden pénzt...

- Fölvállalja akkori linkségét?
- Föl, hát. Az esküvõnkkor a felesé-

gem elé álltam: gondolja meg, hogy
hozzám jön-e? Felsoroltam magamról
minden rosszat, õ mégis igent mon-
dott. Szülei és a százfõs násznép füle
hallatára mindent bevállalt. Ezt rajta
kívül senki nem tette volna meg. Im-
már 45 éve „nyomjuk” együtt...

- Közben egy évtizedre Siófokra ke-
rült. Miért?

- Ott nyaraltunk 1985-ben, s persze,
teniszeztünk is. Meglátott a Pannónia
szállodalánc vezérigazgatója, és közöl-
te: „ez az ember kell nekem személyi

edzõnek”. Késõbb rám bízta az Éden
bárt is, így ott ragadtam.

- Milyenek voltak a siófoki évek?
- Rémesek, bár az én világom volt.

Tudtam kezelni az alvilágot.

- Pedig nem egy magas, félelmet kel-
tõ ember. Igaz, kisportolt.

- Mindig az eszemmel operáltam.
Akkoriban az "ország méhtejét" jelen-
tõ Dunaújvárosban hozzászoktam az
alvilági figurákhoz, a disznóságokhoz.

- Soha nem félt? 
- Soha. Ha úgy adódott, verekedtem

is, de remek kidobóim voltak. Csak a
Krecsik Zoltánt - felkarjának kerülete
65 centi - említem, aki a „Vörös zsaru-
ban” együtt verekedett Schwarzeneg-
gerrel. Ha Zoli ott állt az ajtóban, ért-
hetõen csend volt. Akkoriban az Éden
menõ hely volt, a legjobban léptek fel,
mint Máté Péter, Medveczky Ilona,
Zoltán Erika, Zámbó Jimmy. 

- Védelmi pénzt nem kellett fizetni?
- De nem ám! Sõt, az alvilági figurák

hozták a nõket, akiknek melót adtam.
A nagyfõnöknek azt mondtam, csak
úgy vállalom a bárt, és kezeskedem a
nagy bevételrõl, ha számos dologban
szabad kezet kapok - például mezítele-
nül táncolhatnak a lányok -, de mind-
ezt intézze el a rendõrséggel. A nyolc-
vanas évek második felében naponta
150-200 ezer forintot adtam le...

- Ön is jól kereshetett.
- Hát... napi harmincezret.

- Õrületes összeg. Mire költötte?
- Adtam belõle haza, meg szórtam

is a lóvét, és rengeteget utaztam. Kiss
Jánossal, az amerikai haverommal
körbejártuk a világot: Mexikó, Karib-
szigetek...

- A család nem tartott magával?
- Nem, mert féltek a repüléstõl.

- Vásárolhatott volna egy házat.
- De én eltapsoltam, elittam a pénzt.

- Már leszokott.
- Tíz éve egyetlen kortyot sem iszom.

- Igaz, hogy a parlament válogatott-
jában is teniszezik?

- Két hónapja Gyenesei Istvánnal al-
kotunk párost.

- Kérem a javaslatát.
- Nagyon tisztelem dr. Galambos

Éva kardiológus szakorvost, aki igen
alapos és körültekintõ. Nem véletlen,
hogy ragaszkodnak hozzá a betegek.
És amit még kiemelnék: a doktornõt
nem a pénz motiválja!

Dobos Zoltán, alias Zorba: „Szeles Mónika volt az edzőm”
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A jelentõs részben Szekszárdon
játszódó, s itteni valóságos
alakokat is felvonultató Halál-

fiai címû regény megjelenésekor
eleink szorgalmasan azonosították az
egyes szereplõket, köztük az 1909. ok-
tóber 10-én elhunyt, s azóta ut-
canévvel is megtisztelt egykori refor-
mátus lelkészt. 

Babits õt annyira jelképesnek
érezte, hogy saját nevén - igaz, a ha-
tás kedvéért mindig keresztnév nél-
kül - szerepeltette. A tudós Akadé-
mia által 2006-ban megjelentetett
kritikai kiadás mindössze egyetlen
bekezdést szán rá. Suta alanyváltás-
sal indít: „Borzsák kálvinista tisztele-
tessel, akit egész Szekszárdon jól is-
mertek, Babits
többször is talál-
kozhatott, hisz
1909-ben halt
meg.” (Mármint
Borzsák, és nem
Babits…)

Ezt is Csányi
László hatásos, de
korántsem igaz-
ságos idézetének
átvétele követi.
„Italos ember
volt, hangoskodó,
miként a regény-
ben, ahol szenili-
tásba hajló öreg-
ként is viszontlát-
juk.” Borszerete-
tére van adatunk, a hangoskodás
azonban távol állt tõle. Az már egye-
nesen mosolyogtató, hogy a könyve
írásakor 68 éves Csányi szenilisnek
mondja a 65 évesen meghalt öreget.
„Verseket is írt, elménckedõ klapan-
ciákat, s a szekszárdi újságban jóked-
vûen azzal kérkedett, hogy nem a hí-
res Borgia családból származik, ne-
ve tõsgyökeres magyar név, õ ugyan-

is bor-zsák.” A XX. századi alkotó fi-
gyelme kissé szundikál, mikor
Borgiát írt Borghese helyett, fõváro-
si lektorának már fel sem tûnt ez, pe-
dig az eredeti humorban volt némi
szellem. Amikor Borghese Kamilla
1892. szeptember 12-én Esterházy
Miklós grófhoz, megyénk birtokosá-
hoz ment nõül, s a névejtés (borcsé-
sze) ösztönözte tréfára a lelkészt, aki

egyébként szá-
mos országos
lapban publikált,
több kötete is
megjelent, isko-
lát, templomot,
paplakot épített,
s a dalárdával or-
szágos versenyt
is nyert 35 évi it-
teni szolgálata
alatt. Ezért elég-
gé méltatlan õt
leszólni…

A regényben -
jócskán eltorzít-
va - igen fontos
szerepet kap. Õ
az, aki a meggyil-

kolt Kovács Laci temetésén Hintáss
(Geiger) Gyulára célozva bár a
„tósztban a Múzsa csókját kente a
minap Gyula homlokára, most szo-
katlan szavakban áradt ki, melyek
beszédének szónoki hatását a fan-
tasztikus érdekességig csigázták: - …
jóllehet a gyilkos éppen közöttünk
áll… hallgatja beszédünket, s cinikus
részvéte Júdás csókjaként leng áldo-

zatának koporsója körül…” Babits a
valóságot is megidézi: Borzsák
„elõtt egy nagy csutora állt,
díszcsutora, amit ajándékba csinál-
tatott neki a dalárda, melynek oszlo-
pos tagja volt.” 

A legkülönösebb azonban nem ez
a motívum, hanem Babits - valóságos
és regénybeli - atyjának halála. Ez Pé-
csett történt, de az író odaviszi Bor-
zsákot, szinte õt okolja a temetésen
való meghûlésért - s így haláláért. Az
apa barátját „nagyon csúnya idõben
temették…, a tavasz novembert af-
fektált, s Miska sokáig állt hajadonfõ-
vel a hideg esõben, míg Borzsák tisz-
teletes befejezte már teljességgel el-
ázott hangján szenilisen végérhetet-
len beszédét…, otthon kirázta a hi-
deg, s estére már magas láza volt…, s
negyednapra … kiszenvedett.”

Ez azonban a szenilitás emlegeté-
sével együtt csupán játék a valóság-
gal, s valódi okának kiderítése még
jócskán várat magára.

Dr. Töttõs GáborBorzsák Endre
Babits Mihály regényében
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MESÉLÕ EMLÉKEINK 83.

Ódon időben

OKTÓBER 26-ÁN

125 éve, 1884-ben írta a helyi lap:
az országban kínált „szegzárdi” bo-
rok „e név alatt való árulása valósá-
gos merényletnek tekinthetõ”. 85
éve, 1924-ben avatták a hõsök em-
lékmûvét, Orbán Antal Bajtársak cí-
mû szobrát.
OKTÓBER 27-ÉN

105 éve, 1904-ben sajtónk egyete-
mistáink fõvárosi összefogását cél-
zó felhívását közölte.
OKTÓBER 28-ÁN

110 éve, 1899-ben hamispénzt
gyártó helyi kompániát füleltek le.
OKTÓBER 29-ÉN

220 éve, 1789-ben II. József meg-
újította Nagy Ferenc generális ne-
mesi rangját: õ a belvárosi templom
építéséhez ad majd jelentõs össze-
get. 105 éve, 1904-ben elhunyt
szülöttünk, Késmárky József tudós
plébános. 70 éve, 1939-ben avat-
tak országzászlót városunkban.
OKTÓBER 30-ÁN

120 éve, 1889-ben a Szekszárd Vi-
déke az új nemzedék satnyulása
okát a sok tanulásban látta. 
OKTÓBER 31-ÉN

100 éve, 1909-ben a Bálint-híd javí-
tására az alispán 2000 koronát en-
gedélyezett.
NOVEMBER 1-JÉN

150 éve, 1859-ben Augusz Antalt
Buda és Pest díszpolgárává válasz-
totta.

Tisztító tűz

Jézus mondja: „Azért jöttem,
hogy tüzet bocsássak a földre, és
mennyire szeretném, ha már lán-
golna!” Lukács 12,49

Idén nyáron a hatalmas szárazság
számos helyen bozót- és erdõtüze-
ket okozott. Ha a lángok felcsap-
nak és elkezdenek terjedni, szinte
lehetetlenség eloltani a tüzet. Kí-
sérleteket lehet tenni a tûz lokalizá-
lására, továbbterjedésének meg-
akadályozására, de ehhez rendkí-
vül magas színvonalú és összehan-
golt munkára van szükség.
Jézus az evangélium terjedésérõl
beszél itt, amely, mintegy tûzvész
söpör végig az egész világon. Ez a
tûz pedig nem békességet hoz, ha-
nem békétlenséget gerjeszt. Csa-

ládokon, emberi kapcsolato-
kon belül ellenségeskedése-
ket támaszt.
Kérdezhetnénk: „Milyen
evangélium, milyen jó hír az
ilyen?” Ma, amikor a békét-
lenség tüze ég családokon
belül, hogy lehet ezt a mon-
datot krisztusi üzenetként to-
vábbadni? Jézus tüze nem a
békétlenség tüze. Ez a tûz
tisztít. Letisztáz. Megtisztít.
Éget azért, hogy az elhallga-
tott konfliktusok, a meg nem
beszélt sérelmek napvilágra
kerüljenek. És miután elõke-
rültek, kapcsolatok meg-
gyógyuljanak. Jézus tüze
nem pusztít, hanem megtisz-
tít és újjá tesz. „Mennyire
szeretném, ha már lángol-
na!” - mondja Jézus. Lángol-
na, ez a krisztusi tûz.

Kovács Zoltán
metodista lelkész

EVANGÉLIUM

Csányi László

Borzsák Endre

Erzsébet-bál
A Magyar Máltai Szereretetszolgálat
Szekszárdi Csoportja november 7-én,
19 órakor rendezi hagyományos, jóté-
kony célú Erzsébet-bálját a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház márványtermé-
ben. A zenét a Kalocsa-Kovács-zenekar
szolgáltatja, a bált a Bartina Néptánc
Egyesület táncosai nyitják meg.

A bál bevételét a városban és a kör-
nyéken élõ szegény, elesett emberek
megsegítésére fordítják. A bál védnö-
kei: Bíró László püspök, Horváth Ist-
ván polgármester és George Twickel
báró. 

Jegyek kaphatók a Máltai Szeretet-
szolgálat irodájában (Hunyadi u. 4.)
október 19-tõl, naponta 9-11 óráig.
Telefon: 74/319-884.

A 3500 forintos belépõjegy a támo-
gatást és a vacsorát is magában foglal-
ja. Szeretetszolgálatunk tagjai süte-
ménnyel és borkóstolóval várják ven-
dégeiket. Támogató jegyek 500 forin-
tos értékben vásárolhatóak.



JEGYZET

Töredékek, vázlatok,
verscsírák
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A rejtvény megfejtését 2009. november 3-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Október 11-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Ne higgyetek a mosolygó ködöt bontó õszi napnak” (Ady
Endre: Október). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Bárány Tiborné, Honvéd u. 5/B és Árvai
Zoltánné, Ságvári E. u. 1. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Mostanában egyre sûrûbben olvasgatok ilyes-
féle összeállításokat a verskötetek végén. Ter-

mészetesen igazi költõk versesköteteinek végén.
Ilyen költõ például József Attila, akinek a töredékei,
vázlatai, verscsírái sokszor sokkal többet sugallnak,
árulnak el a késõbb esetleg megírt költeményei alap-
gondolatáról, érzelmi töltöttségérõl, mint a végül is
készre írt költemények. Szóval olvasgatok kikapcso-
lódásképpen, de azért is, mert nagyon érdekelnek
egyes rendkívüli képességgel megáldott/megvert em-
berek vívódásai, esetleg röpke, lényegtelennek tûnõ
gondolatfoszlányai, amik természetesen - ha egy ki-
csit jobban elgondolkodik rajtuk az ember, kissé fo-
gékonyabb lélekállapotba kerülve, akkor egy szeren-
csésebb pillanatban még arra is rádöbbenhet megle-
petten, hogy azok az elsõ pillanatra lényegtelennek
látszó részletek - nem is olyan lényegtelenek.

M int már fentebb is megemlítettem, olvasga-
tok, amióta csak az eszemet tudom, mert

engem ez a tevékenység hol megnyugtat, hol meg
felzaklat (ha közömbösen hat rám, akkor abbaha-
gyom). Elég az hozzá, engem az értelmes/értékes
írások olvasása általában megnyugtat, gyarapítja
az életrõl kialakított véleményemet, mert sajnos sok
olyan embertársunk is van, aki csak abból jön rá
valamire (késõn), ha alaposan belerúgnak valame-
lyik teste vagy lelke túlságosan érzékeny területét
képezõ részébe... Vannak, akik még abból sem
okulnak és tanulnak, csak fájdalmas képek tapo-
gatják a megrúgott testrészüket, vagy bevonulnak
a pszichiátriára, ahol még hülyébbek lesznek álta-
lában. De nem is ez a lényeg...

Nem tudom, miért érzem rúgásként de van Jó-
zsef Attilának egy „töredéke”, amelyik szerin-

tem nem verstöredék, hanem egy tökéletesre sikere-
dett rövid költemény: „Tizenöt éve írok költeményt/
és most, amikor költõ lennék végre,/ csak állok itt a
vasgyár szegletén/s nincsen szavam a holdvilágos
égre.” Tizenöt éve...) Ez a vers véleményem szerint té-
vedésbõl került a töredékek, vázlatok, verscsírák kö-
zé. Ez egy nagyon jól sikerült rövid József Attila köl-
temény. Engem ha valami nyugtalanít, zavar, nem
hagy nyugodni ennek a versnek az olvasása köz-
ben, az csupán az, hogy e a gondolat milyen régóta
bánt engem is, természetesen a magam nagyon
hétköznapi, prózai módján, mivel költõnek - sajnos
- születni kell.         

Bálint György Lajos



Fenyvesi Flórián, Balogh Máté, Németh Kris-
tóf, Mózsik Zsolt, Pacheco Ana Esther,
Fetzer Zsófia, Wiedemann Tímea, Sili Henri-
etta. Nem jelenik meg a nevük olyan gyak-
ran a helyi médiában, mint a klasszikus
sportágakban diákolimpiákon, országos baj-
nokságokon érmes kortársaiké, noha amit
csinálnak, egyáltalán nincs a periférián. Sőt!

Bálint György

A felsoroltakkal kisebb-nagyobb rendezvényeken is
találkozik a nagyérdemû, amikor a színpadra szólít-
ják a három éve zászlót bontó Gemenc Táncsport
Egyesületet. Láthatunk ízelítõt a közkedvelt latin-
ból, de a standard táncokból is. A produkciók után
jön a kiérdemelt taps, a szakavatott szemektõl, a
versenyek zsûrijétõl pedig a nívót megerõsítõ elsõ,
második, vagy harmadik helyezés. A közelmúltban
Zánkáról hozott haza féltucatnyi elismerést a sport-
táncos egylet.

Orbán Ferenc tánctanár fe-
lettébb örül, hiszen fiatal
egyesület az övék a 174-et
számláló hazai palettán. Per-
sze a zánkai siker nem a vélet-
len mûve: a gemencesek már
az országos diákolimpiát és
táncfesztivált megelõzõen
sem voltak szûkén a jó ered-
ményeknek, s az év hátralevõ

versenyeirõl sem szándékoznak üres kézzel haza-
térni. Biztosan helyén van a szakmai munka, de a
bajai illetõségû tánctanár a sikerek elsõszámú zálo-
gaként, egy máshol, hasonló körülmények között
létezõ egyesületnél - a szorító anyagiak és a szemlé-
let okán - általában nem megvalósuló körülményt
említ.

- Mi nem csak a latin-amerikai, hanem a standard
táncokkal is komolyan foglalkozunk. Ehhez pedig
hely, a szokásosnál jóval nagyobb terem kell, amit

ugye bérelni kell. Megbeszéltük a dolgot a szülõk-
kel, s õk vállalták a havi tagsági díjat. Mi pedig él-
tünk a lehetõséggel, így a Szent László Középiskola
tornatermében gyakorolunk rendszeresen, amíg a
produkció nem lesz a mi mércénknek megfelelõ -
mondta az alapító, szakmai vezetõ Orbán Ferenc,
akit annak idején a szekszárdi mûvészeti alapkép-
zés csábított Szekszárdra a feleségével együtt, mert
ahogy fogalmaz: „Baja méretéhez már nem volt
egészséges, hogy három táncos sportklub is léte-
zett, akarva-akaratlanul is egymás érdekeit sértve.
Szekszárd tényleg más, mondhatni szûz terület volt
ilyen szempontból.”

A fellépések élménye
Nem akarnak beleesni abba hibába, hogy túlver-

senyezzék magukat. A szakmai vezetõ úgy látja jó-
nak, hogy csak évi tizenkét versenyen induljanak.
Fellépésekbõl ellenben sosem elég, elvégre ez a lé-
nyeg, ez a belsõ motiváció, ezért van a mûhely-
munka. Megmutatni magunkat a szomszédnak, a
barátnak, a közelebbi, távolabbi ismerõsnek, isme-
retlennek. Még olyan is elõfordulhat, bár itthon ez
nem jellemzõ, hogy valaki(k) olyan szintre jussa-
nak, hogy ebbõl az életformává váló tevékenység-
bõl megéljenek. Fennáll a veszély a szekszárdi
klubnál is, hogy 18 évesen az életcélok okán kiürül
majd az egyesület. A 8-10 évesek folyamatos be-
cserkészésével igyekszik megoldani az utánpótlást
a szekszárdi Gemenc Táncsport Egyesület - színe-
sítve a helyi civil palettát.

A zánkai diákolimpián, a junior II korcsoportban
a Fenyvesi-Pacheco páros latin táncban arany, a
standardban ezüstérmet szerzett, ugyanitt a
Németh-Wiedeman kettõs a dobogó legfelsõ fokára
állhatott fel. Az ifjúsági korcsoportban, latin és a
standard táncokban egyaránt aranyat nyert a
Fetzer-Németh páros. A junior I-es korcsoportban
két ezüstöt szerzett a Mózsik-Sili duó, míg a Temesi-
Dajka táncospár a latinban szerzett ugyanilyen mi-
nõsítést.
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Orbán Ferenc

Kulissza
Tükröm-tükröm...

n Más "dimenzióban" kézilabdázott
az Érd, az NB I/B Nyugati csoportjá-
nak - most már nyugodtan kimond-
hatjuk - elsõ számú bajnokesélyese,
mint a házigazda UKSE Szekszárd.
Ismerve a mezõny többi csapatának
játékerejét, a Pest megyei gárda -
amely roppant tudatosan, sok milli-
óval a kasszában tényleg az élvonal-
ba, s ott sem epizódszerepekre készül
- toronymagas favorit a csoportban.
Játéka, szervezettsége, játékosállo-
mányának anyagereje alapján jelen
helyzetben is több mint félkész álla-
potban van az NB I-es középcsapa-
tok nívóját alapul véve. Csak akkor
nem nyer bajnokságot, ha valami
balszerencse-sorozat áldozatai lesz-
nek Németh Helgáék...

Az UKSE bízott, s talán bízik is
még, hogy a szisztematikus munka
eredményeként játékosaik fejlõdé-
sével, a csapatmunkával, a remek

közösségi szellemmel ellensúlyozni
tudják az érdiek egyéni kvalitásait.
Sok van még hátra a bajnokság zá-
rásáig, de jelen pillanatban ez csak
illúzió. A hétvégi meccs hû képet
mutatott az UKSE és az NB I össze-
függésében, amit az egyesület irá-
nyítói, támogatói azért eddig is
tudtak, sejtettek. Az õsz derbije rá-
mutatott arra, hogy már az NB I/B-
s bajnokság megnyeréséhez is erõ-
síteni kell! Az Érd most - de már ta-
valy is - lépett egy hatalmasat: nem
csak a magyar élvonalban még bõ-
ven piacképes rutinos kézilabdá-
zók leigazolásával, hanem a válo-
gatott szintû átlövõ, Szrnka Hor-
tenzia megszerzésével. 

Az élvonal mércéjével szemlélõd-
ve a találkozó arra is rámutatott,
hogy a szekszárdi játékosok egy ré-
sze - még ha a prognosztizált fejlõ-
dés valóban tetten érhetõ lesz hetek,
hónapok múltán - az élvonalban
legfeljebb kiegészítõ, de nem meg-
határozó ember lehet, mert alapké-
pességei, azok fejleszthetõsége leg-

feljebb erre ad lehetõséget. Kulcsjá-
tékosa csak egy van: Fauszt Éva,
aki az Érd ellen meglehetõs magára
hagyatottsága ellenére is bizonyí-
totta: sok olyat tud ebbõl a sportág-
ból, ami vagy megvan valakiben,
vagy nincs. A gólszerzés egyedi te-
hetségébõl adódó képessége. „Több
ilyen meccs kell ahhoz, hogy elõre-
lépjünk” - mondja a szekszárdi tré-
ner a sajtónak, de ott legbelül Ko-
vács Jenõ is tudja, hogy a hõn óhaj-
tott nagy cél eléréséhez mindez csak
szükséges, de nem elégséges feltétel.

Már nyáron, amikor az NB I mé-
zesmadzagát elhúzták a klub elõtt,
amikor néhány alsóházi csapat
anyagi és szakmai elbizonytalano-
dása után „adminisztratíve” be le-
hetett volna kerülni az élvonalba,
a hírek szerint már forró drótos
kapcsolatban volt az UKSE három
olyan játékossal, akik jelentõsen
növelték volt a csapat játékerejét,
akiknek leigazolását a vezetõ edzõ
indítványozta. A bennfentesek kö-
zül ketten állították, hogy az UKSE

amúgy cseppet sem irigylésre méltó
költségvetési helyzete ellenére, egy
befolyásos ember az asztalra csa-
pott, és bevállalta - egyénileg vagy
cégileg, erre hitelt érdemlõen nem
derült fény -, állja a három zsoldos
leigazolásának költségeit és a bé-
rét. A klubvezetés köreibõl érkezõ
hírek szerint azonban ilyen, való-
ban hitelt érdemlõ ajánlat nem ér-
kezett, így ezzel „nem kell különö-
sebben foglalkozni”.

Az NB I-hez szükséges - szeré-
nyen számolva is - legalább plusz
30 millió nélkül, az élvonalról még
akár több évig is legfeljebb beszélni
lehet, de... Fennáll bizony a veszé-
lye annak, hogy akik ezért jöttek
ide 2-3 évvel ezelõtt, azok - noha
többen két évre írtak alá - már a
nyáron erõsen elgondolkodnak a
folytatásról a hozzájuk érkezõ
ajánlatok függvényében. Így kény-
szerûségbõl újra jöhet az egyszer
már klubmegmentõ saját utánpót-
lás, de ez már megint egy más di-
menzió. B. Gy.

A standardokra is figyelnek
Aranyosra, ezüstösre minõsített szekszárdi sporttáncosok

Sportmix
ATLÉTIKA. Két elsõséget szereztek az AC Szekszárd
sportolói a II. Baron von Twickel mezei futóbajnok-
ság elsõ, hõgyészi fordulójában. A fiúk 1800 m-es ver-
senyében Halmai Balázs, míg a leghosszabb távon,
6000 m-en Csillag Balázs gyõzött.

ATLÉTIKA. A szombathelyi veterán dobógálán 23 (!)
elsõséget szereztek a Senior AC atlétái. Török Sán-
dorné a 70 évesek korcsoportjában hatból öt ver-
senyszámban (súlylökés, gerelyhajítás, diszkosz, an-
tik diszkosz, igmándi kalapács), Ruzsinka István (60
éves kcs.) szintén öt versenyszámban (súlylökés, disz-
kosz, antik diszkosz, kalapácsvetés, igmándi kalapács)
diadalmaskodott. Négy számban (súlylökés, diszkosz,
antik diszkosz, igmándi kalapács) nem talált legyõzõ-
re Oláh Annamária (65 éves kcs.), ugyanebben a ka-
tegóriában Tóth Ferenc esélyeshez méltó módon
mindkét diszkoszvetõ számot megnyerte.

KÉZILABDA. Négy góllal (28-32) kapott ki hazai pá-
lyán az UKSE Szekszárd az Érd gárdája ellen az NB I/B-
ben. A mérkõzésen a jobb játékerõt képviselõ ven-
dégcsapat dominált szinte végig. Az UKSE, s egyben
a rangadó legeredményesebb játékosa a 11 gólt szer-
zõ Fauszt Éva volt, aki négyszer büntetõbõl volt ered-
ményes. Az elsõ vereségét elkönyvelõ szekszárdi
együttes 3. a tabellán az Érd és a Gyõr II mögött.

KÉZILABDA. Mindkét NB II-es szekszárdi csapat gyõ-
zött: az UKSE-Márker Tamásiban nyert (22-32) a 10-
ig jutó Kaló vezérletével, míg a Fekete Gólyák KC 15
góllal verte a palánki csarnokban a Hosszúhetényt
(35-20). A csapat legeredményesebb játékosa a 7 gó-
los Németh Judit volt

KOSÁRLABDA. Az Atomerõmû-KSC Szekszárd az él-
vonalbeli bajnokság negyedik fordulójában a tavalyi
döntõs Szeviép-Szeged otthonában szerepelt. A mér-
kõzést a második negyed döntötte el, amelyben 20
ponttal (29-9) voltak jobbak a Tisza-partiak. A 94-64-
es szegedi sikert hozó találkozó legponterõsebb ato-
mos játékosa a 16 egységig jutó Tamás Rita volt, õt a
11 pontos Bozóki Bettina követte.
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■ Az egyik legnagyobb rutinnal ren-
delkezõ szekszárdi autóversenyzõ, Fe-
kete Krisztián október utolsó hétvégé-
jén zárja le a felemásra sikerült 2009-es
idényt.

A Ring ASE-PiDo Racing Team ver-
senyzõje a dubai 24 órás viadalon
kezdte az esztendõt, aztán a zárt ka-
rosszériás kocsik világa után a forma-
autók felé fordult. Régi kedvencével,
egy Coloni-Nissannal európai ver-
senysorozatban képzelte el a szezont,
ám mindössze egy németországi futa-
mon állt rajthoz. A sorozat mezõnye
ugyanis nem érte el a várt nívót, rend-
re foghíjas volt, így nem érte meg sok
száz kilométert utazni a versenyekre.

Fekete október elsõ hétvégéjén a
Hungaroringen rendezett 12 órás
megbízhatósági versenyen ült ismét
volán mögé. A viadalon a Dubaiban is
„nyüstölt” Ford Fiestával indult (Gás-
pár István csapatfõnök, Nyitrai Béla,
Herter Gusztáv és a fiatal Nagy Nor-
bert társaságában), és a fél napos szá-
guldást - és több, mint 280 kör megté-
telét - követõen kategóriájukban a ne-
gyedik helyen zártak.

A szekszárdi pilóta nem volt  elé-
gedett a maga teljesítményével, bár
az elõzõ napi idõmérõn futott körö-

ket a versenyen sötétben (negyed
hattól két órán át rótta a köröket) is

hozta.
A csapat két-

szer küzdött
technikai prob-
lémával: másfél
órával a rajt után
eltört az egyik
féltengely, ké-
sõbb pedig a
szervócsõ sza-

kadt el. A javítások 11 kört „emésztet-
tek fel”, így miután a dobogóról csak
nyolc körrel maradtak le, szégyenke-
zésre nincs okuk.

A 12 órás versenyen indult másik
szekszárdi pilóta, ifj. Ficza Ferenc csa-
pata balszerencsés volt, hiszen a spe-
ciális Suzuki motorja már a viadal ele-
jén megadta magát, s bár késõbb ki-
cserélték, és Ficza célba is vitte az au-
tót, az elvesztegetett rengeteg idõ mi-
att nem szólhattak bele kategóriájuk
versenyébe.

Az autóversenyzés mellett a repü-
lést is kedvelõ Fekete Krisztián e hét-
végén a gyorsasági szakág országos
bajnokságának záró futamán áll rajt-
hoz Colonijával a magyar Forma 1-es
pályán.

Fiesta után Coloni
Fekete Krisztián az ob-n zárja az idényt

Fekete Krisztián

A szarvasgombáról tartott
elõadást Módos Ernõ

■ A szüreti napokon már kóstolni lehe-
tett azt a különleges gombafajtát, me-
lyet megyénkben Hõgyészen termeszt
néhány éve Ulrich József. E különle-
ges étekrõl érdemes tudni: régóta ré-
sze az európai gasztronómiának. Oly-
annyira, hogy 1904-ben városunk szü-
lötte, Hollós László gombakutató-bio-
lógus akadémiai székfoglalójában e fû-
szeres ízvilágú gombával foglalkozott.

A megyei múzeumban tartott elõ-
adásán Módos Ernõ borásztól megtud-
hattuk, hogy a „csemege” felhasználá-
sának nyomai a suméroknál lelhetõk
fel elõször, de az ókori Rómában is szí-
vesen fogyasztották a föníciai sivatag-
ban akkoriban termõ ínyencséget. A
XIV. században az avignoni pápák hoz-
ták divatba a köznép körében, mivel
korábban csupán fõúri éteknek számí-
tott. Hagyománya is sokrétû: Napóle-
on, Casanova, Madame Pompadour
gyakran fogyasztotta. A francia regény-
író, Dumas pedig így vélekedett róla:
„E gomba a nõket gyengédebbé, a fér-
fiakat szeretnivalóbbá teszi”. A korabe-
li vélekedés szerint pedig „aki erénye-
sebben akar élni, tartózkodjék a szar-
vasgombától!”

Hazánkban a homoki- és a fehér
szarvasgomba ismertebb. Elõbbit fõz-
ve, utóbbit nyersen szabad fogyaszta-
ni. Manapság speciálisan képzett ku-

tyákkal „kerestetik”, mivel azok a
makkoló disznókkal ellentétben nem
harapnak rá a csábító illatra. Tárolni
zárt dobozban, hûtve, rizs és gabona-
szemek között érdemes.

Étkezés során olyan borokkal (rosé,
kadarka, olaszrizling) érdemes párosí-
tani, melyek nem „söprik ki” ízvilágát
a szánkból. Halakkal párosítva
sauvignon fajtákat ajánlott fogyasztani
hozzá, eltüntetve a sós hatást. Fûsze-
res ételekkel, ízfokozókkal (fokhagy-
ma, köményes fûszerek) nem célsze-
rû párosítani, mivel elnyomja zamatát.
Fõzése rövid ideig ajánlott, közepes
hõmérsékleten, készételre pedig vé-
kony szeletkéket, reszeléket érdemes
belõle rakni (pl. húsoknál a sütés vé-
gén, ráolvasztva). A franciák bonbon-
ra, csokoládéra is szórják, Olaszország-
ban még fagylaltra is ajánlják.

Fajtái közt itthon megtalálhatjuk a
nyári-, a burgundiai-, a fehér-, a téli-, a
homoki-, a késõi-, a piros húsú isztriai-
, valamint a kátrányszagú szarvasgom-
bát is. Fûszerként való felhasználása
fantasztikusan gazdag: pástétompasz-
taként, olajjal együtt áztatással, vagy
éppen libamájjal tálalva fenséges ha-
tást érünk el. Ára kilónként 40-100
ezer forint, az egészséges példányok
2-3 hétig tárolhatók.

Gyimóthy Levente



Babits Mihály
Mûvelõdési Ház
Október 31-ig az üvegteremben 

„Kezdõrúgás” címmel Fusz Mátyás
kiállítása Megtekinthetõ: hétköznap-
okon 10-18 óráig, szombaton 10-14
óráig. 

Október 27-én kedden 19 órakor
Operettgála - az INTEROPERETT

kiváló mûvészeinek, táncosainak fel-
léptével. Közremûködik a 21 tagú Vá-
ci Szimfonikus zenekar.

Szólisták: Molnár Marica (prima-
donna), Nagy Ibolya (primadonna),
Boncsér Gergely (bonviván), Szász
Kati (szubrett), Csere László (táncos
komikus). Karmester Farkas Pál.

Jegyek korlátozott számban októ-
ber 26-án hétfõn még kaphatók 2500
Ft-os áron!

November 3-án kedden 14 órakor
a táncteremben: „A daganatos be-

tegségek szûrésének jelentõsége” cím-
mel dr. Al-Farhat Yousuf belgyógyász,
onkológus fõorvos tart elõadást.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Nyugdíjas Tagozata

SZÍNHÁZ
November 9-én, hétfõn
10 órakor Óvodás, 14 órakor Gyer-

mekbérlet elõadása:

Csuda világ - zenés interaktív játék
a Száguldó Orfeum Színház elõadása

Szabadjegy ára: 700 Ft

November 11-én szerdán 19 órakor 
Sárdy bérlet 1. elõadása:

Vaszary Gábor-Fényes Szabolcs-
Szenes Iván: Az ördög nem alszik - a
Budapesti FOGI Színház elõadása.

A Sárdy bérlet még november 6-ig
megvásárolható, szabadjegyek korlá-
tozott számban november 9-én és 10-
én 2400 Ft-os áron kaphatók.

Mûvészetek Háza
Izrael: 60 év - 60 kép
Válogatás David Rubinger fotóri-

porter képeibõl - a Bécsi Zsidó Múze-
um vándorkiállítása a szekszárdi Mû-
vészetek Házában.

Megnyitó: november 2-án hét-
fõn, 17 órakor

A kiállítást megnyitja: Mag. Eva
Wosobe, a bécsi Zsidó Múzeum mun-
katársa

November 3-án, kedden, 19 órakor
Liszt Ferenc emlékest - a Liszt Fe-

renc Társaság Szekszárdi Csoportja és
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza rendezésében.

Mûsor:
R. Schumann: Románc n2. -

Ágostonné Béres Kornélia (fuvola)
Johan Svendsen: Románc - Auth

Zoltánné -  (hegedû)
Liszt Ferenc: A Villa d'Este szökõ-

kútjai - Husek Rezsõ (zongora)
Liszt Ferenc: XVI. Magyar rapszó-

dia - Lányi Péter (zongora)
Liszt Ferenc: Vihar - Lozsányi Ta-

más (zongora)
Liszt Ferenc: 47. Petrarca szonett -

Müller Beáta (ének)
Debussy: Álmodozás - Puskás Janka

(cselló)
Belépõdíj: 1000 Ft, Zenebarát bér-

lettel, valamint a Liszt Társaság tagjai
részére: 500 Ft.

Ifjúsági hangversenysorozat,
2009/2010-es évad

Elsõ hangverseny november 12-
én, csütörtökön, 12.30 és 14.30
órakor 

Pannon Filharmonikusok Pécsi
Szimfonietta együttese - Haydn em-
lékmûsor (a zeneszerzõ halálának
200. évfordulójára)

Figyelem! A helyszín a Mûvelõdési
Ház színházterme!

Mûsor:
f-moll szimfónia, No. 49. „A szenve-

dély” 4. Tétel - Finale
C-dúr „A medve” szimfónia, No. 82.

III. tétel - menüett
fisz-moll „Búcsú” szimfónia, No. 45.

III. menüett, IV. Finale
D-dúr „London” szimfónia, No. 104.

IV. tétel
További elõadások: 2010. január

21-én, 12.30 és 14.30 óra (az idõpont
változhat): Szekszárd Junior Stars

Február 18-án, 12.30 és 14.30
órakor: Talamba Ütõegyüttes

Bérlet ára: 1000 Ft, szólójegy ára:
400 Ft. Információ: 74/511-247 (Mû-
vészetek Háza, Zakné Takács Gabriel-
la, Gonda Mária)

Panaromá mozi
NAGYTEREM

Október 22-28.
17.30: Görögbe fogadva - színes

feliratos amerikai vígjáték (12)
20.00: Pokolba taszítva - színes

feliratos amerikai horror (18)
Október 29-november 4.

17.30: Coco chanel - színes
feliratos francia film (12)

20.00: Vakító fehérség - színes
feliratos amerikai-kanadai film (16)

ART TEREM

Október 22-28.
17.00: Csiribiri- színes magyar film
19.00: Két szeretõ- színes feliratos

amerikai romantikus film (16)
Október 29-november 4.

17.00: Koccanás - fekete-fehér
magyar film

19.00: Utolsó idõk - színes magyar
film (16)

14 2009. október 25.PROGRAMAJÁNLÓ

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
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KÖZLEMÉNYEK

ÜGYFÉLFOGADÁS. Értesítjük a szek-
szárdiakat, hogy november 4-én az
építésügyi hatósági ügyfélfogadást -
az ügyintézõk továbbképzése miatt -
csak korlátozott létszámmal tudjuk
biztosítani. Megértésüket és türel-
müket köszönjük.

Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzõ 

VIRÁGÁRUSÍTÁS. A Mentálhigiénés
Mûhely Önkéntes Központ Nyugdí-
jas Tagozata a Halottak Napjára ked-
vezményes áron virág, koszorú és
gyertya-árusítást tart október 26-án,
hétfõn 8 órától Szekszárdon, az
Arany János utca 12. szám alatti vi-
rágüzletben. Szeretettel várunk min-
den kedves nyugdíjas és nagycsalá-
dos vásárlóinkat!

DIABETES KLUB. A Tolna Megyei
Felnõtt Diabetesesek Egyesületé-
nek következõ elõadása 2009. ok-
tóber 27-én 14. órai kezdettel lesz
Szekszárdon a Kórház kultúrtermé-
ben a Lila épületben. Dr. Muth La-
jos, a kórház fõigazgató-fõorvosa
lesz a vendégünk. Elõadásának cí-
me: A cukorbetegség szövõdmé-
nyeinek megelõzése.

HALOTTAK NAPJA. A Tolna Megyei
Vöröskereszt Nyugdíjas Területi Alap-
szervezete és a Szekszárdi Nyugdí-
jasok Érdekszövetsége október 27-
én, kedden 7 és 10 óra között akci-
ós koszorú, mécses és gyertyavá-
sárt tart a Hunyadi u. 4. szám alatt
(bajárat a gyógyszertár felõl).

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Október 20. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület:

Október 27. (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 20. (kedd) 16-18 óráig

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

V. sz. választókerület

Október 27. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, 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 csütörtökén 17-18

óráig, I. Béla Gimnázium és Informatikai

Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Kadarka 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 hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ és harmadik keddjén

16-17 óráig. Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Október 6. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Október 12. (hétfõ) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap elsõ és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

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

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap második keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ, EDIT képviselő

A hónap elsõ 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 hétfõjén 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.

APRÓHIRDETÉS

Az 1. Számú Óvoda Kindergarten pá-
lyázatot hirdet német nemzetiségi
óvodapedagógus munkakör betölté-
sére 2009.december 1-jétõl. Mun-
kavégzés helye: Szálka, Petõfi u.3.

Szociális munkás, vagy szociálpeda-
gógus jelentkezését várjuk másodál-
lásban végezhetõ, heti 8-10 órás
munkára. Jogosítvány elõny. Érdek-
lõdni: 06/20 944-35-66.

Az E.ON Hungária áramszolgáltató ér-
tesíti a lakosságot, hogy korszerûsítési
munkák miatt október 28-án, szerdán,
8 órától várhatóan 17 óráig a Béke telep
és Bogyiszlói u. (Kolping Iskola, Kerté-
szet Palánk) területén, október 29-én,
csütörtökön, 8-tól várhatóan 12.30 órá-
ig az Arany J. u. 1-21-ig, a Szt.István té-
ren a Garay tér és az Arany J. u. között,
a Széchenyi u. páros oldalán, a 40-52-

ig, valamint a Találka téren, október 30-
án, pénteken, 8-tól  14 óráig a Bagó-
völgy, Szalaivölgy, Cserháttetõ, Szû-
csény szurdik, Bottyánhegyi zártkertek,
Illyés Gy. u., Kodály Z. u., Bartók B. u.,
Tanya u., Cserfa u. 5-9., Présház u. 1-
3., Szüret u., illetve a dr. Szentgáli Gy.
u., Arany J. u.  10-18-ig, 23-25., Szé-
chenyi u. 54-tõl a Dr.Szentgáli Gy.
utcáig áramszünet lesz.

Áramszünet miatt kérnek türelmet
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