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„Köszönet a szabadság hőseinek!”

Az 1956-os forradalom 57. évfordu-
lója alkalmából megrendezett szek-
szárdi városi megemlékezésre az
időjárás is „ünneplőbe öltözött”. A
már-már kora nyári melegben az
Alisca Brass Band térzenéje fogad-
ta a Szent István térre érkezőket.

A díszőrség és a történelmi zászlók be-
vonulását követően Fónay Jenő, a Po-
litikai Foglyok Országos Szövetségé-
nek tiszteletbeli elnöke mondott sze-
mélyes hangú ünnepi beszédet. Az egy-
kori ’56-os szabadságharcost – a fővá-
rosi Széna téri ellenálló csoport he-
lyettes parancsnokát - a forradalom le-
verése után letartóztatták, majd 1958
áprilisában halálra ítéltek. Négy hóna-
pot töltött „siralomházban”, míg végül
augusztusban kegyelmet kapott, és
1963-ban szabadult. A POFOSZ alapí-
tója, 2002-ig elnöke volt. Fónay Jenő
emlékező szavait díjak, kitüntetések át-
adása követte: a megyeszékhely köz-
gyûlése „Szabadságért Szekszárd” ki-
tüntető címmel ismerte el Ranga Fe-
renc nyugállományú őrnagynak töb-
bek között a Ludovika Akadémia ér-
tékrendjének megőrzéséért végzett
munkáját.

Ugyancsak elismerést kapott Hor-
váth István polgármester: ő a PO-
FOSZ Arany Érdemkeresztjét vehette

át dr. Pálos Miklóstól, a szervezet me-
gyei elnökétől, akit a napokban a Po-
litikai Foglyok Országos Szövetsége a
Hazáért Érdemkereszt arany fokoza-
tával tüntetett ki 1956-os aktivitásá-
ért, illetve a forradalom utáni mun-
kásságáért.

Az megemlékezés zenés irodalmi
összeállítással folytatódott: a Bezerédj
diákjainak mûsorát Bruckmann-Dorn

Edit tanár állította össze. A diákok fő-
hajtását az egyházak ünnepi áldása kö-
vette: Sefcsik Zoltán evangélikus és dr.
Kaszó Gyula református lelkész, vala-
mint Porpáczyi Attila katolikus káplán
emlékezett a szabadságharcosok bátor
tetteire. Az ünnepség végén az önkor-
mányzat, a város civil és társadalmi
szervezetei, a rendvédelmi szervek
képviselői helyezték el koszorúikat az

’56-os emlékmû talapzatánál. Közre-
mûködött a Magyar Nemzetőrség Tol-
na Megyei Szervezete és a Honvéd Ha-
gyományőrző Egyesület Szekszárdi Ta-
gozata.

Az 1956-os városi megemlékezés dél-
után, a Mûvészetek Házában a Szek-
szárdi Kamarazenekar (mûvészeti ve-
zető: Földesi Lajos) ünnepi hangverse-
nyével zárult.
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„Tudja mit, uram, akkor én ezt most visz-
szateszem” – mondta az a nyugdíjas ko-
rú férfi, akit a város közterület-felügyelői
a Hermann Ottó lakótelepen figyelmez-
tettek: a lomtalanításra kitett hulladék
eltulajdonítása lopásnak minősül.

A hulladékról szóló 2012. évi törvény
szerint ugyanis a lomtalanítás során
közterületre helyezett hulladék a köz-
szolgáltató tulajdonát képezi. Aki ezek-
ből eltulajdonít, az lopást követ el. Ha a
jogtalan eltulajdonítás miatt a szolgálta-
tót – Szekszárdon az Alisca Terra Kft.-t
– ért kár meghaladja az 50 ezer forintot
és a lopást rendszeres haszonszerzésre
törekedve követik el, az elkövető akár 2
évig terjedő szabadságvesztéssel is bün-
tethető. A kisebb értékre elkövetett lo-
pás 50 és 500 ezer forint között szintén
vétségnek, az 50 ezer forint alatti ér-
téknél pedig szabálysértésnek számít. A

kiszabható pénzbírság legalacsonyabb
összege 5 ezer, legmagasabb összege
pedig 300 ezer forint.

A törvény ezen részeinek ismerteté-
se után döntött úgy a férfi, hogy az
amúgy néhány száz forintot érő alkat-
részek miatt nem kerül bajba. „Az is-
merőseim gyakran keresnek meg, hogy
segítsek: háztartási eszközeik fel-
mondták a szolgálatot. Tudja, sok a le-
csúszott ember... Mûszaki emberként
igyekszem felkutatni a még hasznosít-
ható alkatrészeket, és azok beépítésével
segíteni a rászorulókat. Eddig sem a ha-
szonszerzés miatt csináltam, de ezen
túl meggondolom majd, hogy megéri-e
a büntetést kockáztatni” – mondta
megbánóan a „tetten ért” férfi.

Domonkos Mártontól, a szekszárdi
közterület-felügyelők csoportvezetőjé-
től tudjuk, kollégáinak nem kellett bír-
ságot kiróniuk, és a lomtalanításra ki-

helyezett hulladékok körül a korábbi
években tapasztaltnál ezúttal kisebb volt
a felfordulás. A szemetesek mellé kihe-
lyezett, esetenként összekötegelt hulla-
dékot, illetve a gyûjtőpontokra kidobott
lim-lomot az Alisca Terra munkatársai
utcáról utcára haladva kézi erővel szed-
ték össze, míg a megunt bútorokat da-
rus kocsi szállította a hulladékudvarba.

„Elenyésző a még hasznosítható lo-
mok aránya, így a begyûjtött szemét
többsége a lerakóba került” – mondta
el Tóth József.

Az Alisca Terra Kft. szállítási üzem-
vezetője hozzátette: a korábbinál ki-
sebb mennyiségben kihelyezett lom is
bizonyítja a Szekszárdon üzemeltetett
két hulladékudvar népszerûségét. Tóth
József reményének adott hangot, hogy
a lomtalanítás alatt tapasztalt kisebb
mértékû szemetelés a lakosság jogkö-
vető magatartásának eredménye. - fl -

Tudta? Lomot lopni tilos
Egy hét alatt több mint 20 tonna lomot gyûjtött be a városban az Alisca Terra

A városközpont rehabilitációjának első
üteme, a Béla király tér és a Vármegyehá-
za kertje elkészült, a szekszárdiak és a tu-
risták is használatba vették. A második
ütem, a piactér átépítése szeptemberben
kezdődött, és az elmúlt héten elbontották
a nagy vásárcsarnok felső részét. Az elekt-
romos- és a gázvezetékek áthelyezését kö-
vetően indulhat az építkezés.

A piac viszonylag jó állapotú épülete-
it megtartják – ilyen a korábban hal-
boltnak és kertészeti áruháznak is he-
lyet adó egység. A nagycsarnok felépít-
ményét el kellett bontani, de a földszin-

ti épületrész ott is megmarad. Eltûnnek
viszont a fabódék, a WC - a helyükön egy
üzletszárny épül, és ahhoz csatlakozik
majd egy parkolóház. A korábbi csarnok
helyén egy felső teraszt alakítanak ki áru-
sító asztalokkal. A parkolóház tetején egy
közösségi ház kap majd helyet.

Az új piac a tervek szerint a jövő év
szeptemberére készül el, az elárusító
helyek fedettek lesznek, így a kofák ke-
vésbé lesznek kitéve az időjárás viszon-
tagságainak. A hétről hétre jelentős for-
galmat bonyolító piac az átépítés idejé-
re a Liszt Ferenc térre költözött.

Bontás után indulhat az építkezés a piacon

Eltûnt a szekszárdi vásárcsarnok felső része, az alsó szint megmarad

A Garay a legaktívabb városszépítő suli

Elismerésre méltó összefogásnak le-
hettek tanúi azok, akik múlt pénte-
ken és szombaton a Zrínyi utcában, a
Garay János Általános Iskola mellett
közlekedtek.

Mintegy nyolcvanan, kicsik és nagyok,
tanárok, diákok, szülők szorgoskodtak
az iskola körül. A „Szépítsük együtt
Szekszárdot!” programhoz csatlakozva
leveleket gereblyéztek, sövényt met-
szettek, a Gemenc Zrt. támogatásával
fákat ültettek, de kerítést is festettek. A
legnagyobb feladatot ez utóbbi adta.
Csiszoltak, törölgettek, festettek a
résztvevők kívül-belül. Rekordnak is

számíthatna, mind a résztvevők szá-
mát, mind a kerítés nagyságát tekintve,
ugyanis több mint fél kilométer hosz-
szan folyt a munka. A fárasztó tevé-
kenység közben megéhezett, meg-
szomjazott önkénteseknek szorgos ke-
zek készítettek szendvicseket, teát.

A színeket az iskola rajztanárai ja-
vasolták, az eszközöket pedig a Szek-
szárdi Vagyonkezelő Kft. biztosítot-
ta. Egy újabb terület szépült meg, me-
lyet az itt tanító pedagógusok nem
csak munkahelyüknek gondolnak, di-
ákok, szülők pedig még inkább ma-
gukénak érezhetnek. Bodó Kata
programfelelős.

Az elhunyt hozzátartozók
lelki üdvéért

A Szekszárd Alsóvárosi Római Kato-
likus Közhasznú Egyesület hívja és
várja az érdeklődőket Bíró László
püspök miséjére, október 27-én, va-
sárnap 18 órakor a belvárosi katoli-
kus templomba. A misét valamennyi
szekszárdi elhunyt hozzátartozónk
lelki üdvéért ajánlják.

A szentmise után a plébánián, a
közösségi házban folytatódik az ösz-
szejövetel, ahol a 2013/14-es progra-
mok megtárgyalása után kötetlen be-
szélgetés és saját bor, pogácsa kós-
tolása következik.

Az egyesület ezúton köszöni a
2013. évre felajánlott 105.083 Ft SZJA
1%-os támogatásokat, amit részben
hagyományőrző rendezvények fi-
nanszírozására fordítottak, illetve tar-
talékba helyezték a Szent János és Pál
Kápolna felújításának folytatására.
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Balassa-nap: idén is elismerték a kórházi dolgozók munkáját
A Tolna Megyei Balassa János Kórház
hat dolgozója részesült miniszteri di-
cséretben az október 19-én, a Vár-
megyeházán tartott Balassa-napi ün-
nepségen.

Dr. Almási István a higiénés osztály
vezető főorvosa Pro Sanitate-díjat ve-
hetett át az egészségügyi ellátás érde-
kében kifejtett kiemelkedő szakmai,
közszolgálati tevékenységért. Tizen-
hatan Balassa-díjat vehettek át, hár-
man pedig Főigazgatói Dicséretben
részesültek.

Az eseményen Dr. Cserháti Péter
egészségügyért felelős helyettes ál-
lamtitkár; László-Varga Zsuzsanna, a
Tolna Megyei Kormányhivatal főigaz-
gatója, továbbá Dr. Muth Lajos, a Tol-
na Megyei Balassa János Kórház fő-
igazgatója is köszöntötte a kórházi
dolgozókat.

A Balassa-napon ünnepi tudomá-
nyos ülésre is sor került, a délután fo-
lyamán pedig a Szent János és Pál ká-
polnában a kórház betegeiért, dolgo-
zóiért istentiszteletet tartottak Dr. Ka-
szó Gyula református lelkipásztor ige-
hirdetésével.

A rendezvény névadója, Balassa Já-
nos az Országos Közegészségügyi Ta-
nács létrehozója volt, aki elsők között
alkalmazta az általános érzéstelenítést
Európában. Gy.L.

Miniszteri dicséretben részesültek:

Dr. Rácz István főorvos (szemészet), 

Dr. Répásy István osztályvezető főorvos

(szülészet-nőgyógyászat), Debity Istvánné

ápoló (sebészet), Kósáné László Anikó

ápoló (tüdőgyógyászat), Bobály Lajos beru-

házási osztályvezető, valamint Pintér Emőke

finanszírozási osztályvezető.

Balassa kitüntetésben részesültek: 

Dr. Czindrity Mária adjunktus (neurológia);

Dr. Kenéz Pál főorvos (belgyógyászat), 

Dr. Lovász Etelka főorvos (belgyógyászat),

Dr. Molnár Gabriella adjunktus (neurológia),

Dr. Szabó-Nemes Judit adjunktus (gyermek-

osztály), Boros Lászlóné csecsemő- és

gyermekápoló (gyermekosztály), Major

Györgyné ambuláns nővér (gégészet),

Mészáros Rozália gyógyfoglalkoztató szak-

asszisztens (pszichiátria), Murányi Erzsébet

adminisztrátor (szemészet), Samuné Vajda

Edit intenzív szakápoló (bel-intenzív), Bitai

Tiborné controller (controlling), Eller Gyula

trafókezelő, villanyszerelő (mûszak), Farkas

Zoltánné adminisztrátor (üzemeltetés),

Honfiné Mátyás Mária bércsoport vezető,

Kis László Gáborné adminisztrátor (élelme-

zés), Olasz István gépkocsivezető (szállítás). 

Főigazgatói Dicséretben részesültek:

Dr. Kövesdi Pál (palánki krónikus belgyógyá-

szat), Dr. Ferenczy Piroska (palánki rehabili-

táció), Dr. Bánky László (sebészet).

2013-ban főorvosi kinevezésben része-

sültek a Kórházi Tudományos Tanács

javaslata és a főigazgató döntése alapján:

Dr. Cifra János (pathológia), Dr. Schneider

Ildikó (neurológia), Dr. Vendég Magdolna

(pszichiátria), Dr. Vörös Veronika (neuroló-

gia), Dr. Czindrity Mária (neurológia), Dr.

Molnár Gabriella (neurológia), Dr. Simonné

Dr. Gábriel Orsolya (pszichiátria), Dr.

Szloszár Márta (neurológia).

Új orvosként köszöntötték: Dr. Domán

István, osztályvezető főorvos, Dr. Tóth

Gergely osztályvezető főorvos, Dr. Borbély

Andrea Ágnes szakorvos, Dr. Péter Oszkár

szakorvos. 

Új rezidensek: Dr. Borsody, Dr.

Mosztbacher Dóra, Dr. Svraka Eszter, Dr.

Patonai Zoltán, Dr. Vértes Judit.

Évfordulós: Dr. Tánczos Rozália főorvos,

akinek köszönhetően immár 45 éve, hogy

létrejött a kórházhigiénés osztály; Dr.

Péntek Zoltán főorvos, akinek vezetésével

40 éve, hogy megkezdődtek a mammográ-

fiai szûrések; Dr. Ternák Gábor főorvos, aki

immár 30 éve, hogy átvehette főorvosi

kinevezését; Dr. Pasztarak Erzsébet főor-

vos, akinek vezetésével 25 éve önálló izo-

tópdiagnosztikai laboratórium létesült; Dr.

Wagner Gyula főorvos, aki által 25 éve elin-

dult a haemodializis-program; Dr. Veszter -

gombi Zsuzsanna főorvos, akinek vezetése

alatt 25 évvel ezelőtt megalakult a labordi-

agnosztikai osztály és Dr. Szarka József

főorvos, aki 20 éve, hogy átvette a sebé-

szeti osztály vezetését.

Kósáné László Anikó ápoló  átve-
szi a kitüntetést 

Dr. Rácz István főorvos (Szemészet) átveszi a miniszteri kitüntetést 
Dr. Cserháti Péter eü-helyettes államtitkártól
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Lipóti Pékség: jóval több egy kenyérboltnál
Különleges ízesítésû barna és rozskenyerek és finom pékáruk

A kenyér és pékáru fogyasztók úgy
két évvel ezelőtt találkozhattak elő-
ször Szekszárdon a Lipóti-pékség ter-
mékeivel. Aki már egyszer is betért,
megtapasztalhatta nem csak egy
újabb kenyérboltról van szó, annál
sokkal többről…

A Győr-Sopron megyében, Lipóton találha-

tó „anyacég” olyan kínálati palettát teremt a

kenyérpiacon, amely úgy próbál behozni

új ízvilágot, hogy a hagyományos Kárpát-

medenceit is megőrzi, ugyanakkor messze

meg akar felelni a manapság hangsúlyos

egészségügyi, a korszerû táplálkozás köve-

telményeknek, így azoknak is felettébb ja-

vallott ezen termékek fogyasztása, akiknek

különböző okokból tartózkodnia kellene a

túlzott kenyér-és pékáru fogyasztástól. Per-

sze az egyedi termékekre, a kuriózumokra

vágyóknak különösen érdemes lesz betérni

az új helyszínre immáron Kiskorzó-tér 3 sz.

alatt található, szekszárdi belvárosi üzletbe.

Hogy miért is ? - nos erről az alábbiakban  a

termékskála kuriózumait felvillantva olvas-

hatnak, az üzlet tulajdonosval, Aranyi Zsolt-

tal készített interjúnkban, aki reméli, az új

helyszínen, a Spar áruház  közvetlen köze-

lében már megtalálják azok is boltot, akik

eddig – az autóval történő meglehetősen

bajos megközelíthetőségük okán – nem iga-

zán tudtak róluk.

3 kilós kovászos, Pro Body,
Shape és a többiek…

–A kenyér és pékáruk sokféleségében

mit nevezne a Lipóti-pékség fő profil-

jának, védjegyének, amit nagyon aján-

lana mindenkinek?

– A 3 kg-os kovászos kenyerünket. Nagy-

anyáink sütöttek ilyet, kézzel készül és a mi-

nőségét legalább egy hétig megőrzi. Ebből

kisebb méretû nem készül. Kuriózumként

ajánlom a vásárlók figyelmébe a tönkölyös

szőlőmagos termékünket, ez egy puhább

állapotú nagyon ízletes barnakenyér, amit

fogyókúrázóknak is megfelelő.

– Feltételezem, az utóbbiaknak, de úgy

általában a korszerû egészséges táplál-

kozást folytatóknak, a kalóriákra oda-

figyelőknek tud  még érdekeséggel-

szolgálni „lipótilag”?

– Naná!... Pékségünk éppen rájuk szabta

két termékét, a Pro Bodyt és a Shape-et, az

előbbi termék, magvas az utóbbi pedig nél-

külözi ezt, igazodva a fogyasztói igényekhez.

A lényeg: olyan termékekről van szó, ame-

lyekkben a többi termékhez képest 90 száza-

lékkal(!) csökkentettük a szénhidráttartalmat,

ugyanakkor 3 szorosára növeltük a fehérjét.

– Sláger a tönkölybúzás kenyér, ezen a

területen a már említett szőlőmagos

mellett, van-e még meglepetésük a tel-

jes kiőrlésû termékeket előnyben ré-

szesítő vásárlók számára?

– Ez a sárgarépás-ízesítésû tönkölybúzás

kenyerünk. Amiatt, hogy egy kicsit édeské-

sebb, hölgyek ízléséhez igazodik.

– Apropó rozspaletta! Egy komoly

szakboltnál alapkövetelmény, az ebbé-

li gazdag kínálati paletta….

– Akkor sorolom: a hagyományos mel-

lett ott van az olívás, a magvas, és a tökma-

gos rozskenyér – nem mondok semmi mást

a rozsos kenyérben utazóknak: tessék mind-

egyiket kipróbálni!

– Na és aki csak jóizû krumplis ke-

nyérre vágyik?

– Azt is megtalálja nálunk, mégpedig az 1

kg-os, általában közkedvelt buci változatban.

Erdélyből hozta be a cég, ottani eredeti re-

cept alapján készül.

– Novembertől várják a lisztérzékeny-

ségben szenvedő vevőket is.

– Igen, az úgynevezett gluténmentes ke-

nyerek is ott lesznek a polcon

– Térjünk át a pékárukhoz. Itt milyen

meglepetésekkel tudnak szolgálni?

– Mindenekelőtt azzal, mint ahogy ke-

nyereink, ezek is teljesen adalékmentesek! A

sóstól az édesig gazdag a kínálatunk, termé-

szetesen itt is építünk a különlegességekre,

a speciális egyéni igényekre. Kiemelném a

fitt kockánkat, a tönköly kockát, édesből pe-

dig a teljes kiőrlésû lisztből készült, cukor-

mentes lekvárral ízesített fitness crossiant.

– A főprofilon kívül milyen terméke-

ket kínálnak még?

– Mivel cégünk kapcsolatban áll a kézi

gyártású, igen népszerû, komoly nemzet-

közi sikereket elérő Cserpes tejtermékek

kapuvári készítőivel, így ezekkel a sajtokkal,

joghurtokkal is tudunk szolgálni. No és mi-

vel a lisztbeszerzések okán kapcsolatban va-

gyunk Gyermellyel, így természetesen meg-

találhatóak üzletünkben is a közkedvelt

gyermelyi tészták. B.Gy.
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Magyarok és németek, mint európai hídépítők
Szekszárdról is üzent a FUEV főtitkára az uniónak

„Magyarok és németek, mint az eu-
rópai egyesítés hídépítői” címmel ran-
gos konferencia zajlott Szekszárdon,
a Pécsi Tudományegyetem itteni ka-
rán, amit a német kormánypárt, a
CDU által jegyzett Konrad Adenauer
Alapítvány, a Német Kultúra Kelet Eu-
rópai Alapítványa, valamint az Orszá-
gos Német Önkormányzat szervezett.

Frank Spengler, a nemzetközi tekin-
télynek örvendő Konrad Adenauer
Alapítvány magyarországi irodájának
vezetője lapunk érdeklődésére el-
mondta, azért választották Szekszárdot
a kisebbségi jogok kontinentális érvé-
nyesülésével foglalkozó konferencia
helyszínéül, mert ebben a városban, a
megyében, de a tágabb régióban is a
német kisebbség igen aktív, emellett
itt mûködik az ország, illetve a közép-

kelet európai régió egyetlen német
színháza, a Deutsche Bühne.

Neves téma-specialista professzo-
rok, mindkét ország képviseletében
megjelent államtitkárok, nagykövetsé-
gek, kutatóintézetek képviselői tartot-
tak ismeretterjesztő előadásokat, majd
az autonómia kérdését érintve pre-
zentáció hangzott el Hölvényi György
magyar szakállamtitkár részéről „Ma-
gyarország kisebbségpolitikája és a né-
metség szerepe” címmel. A magyaror-
szági németek tevékenységének anya-
országbeli fontosságáról, ottani meg-
ítéléséről is több értekezést hallhat-
tunk. Felszólalt a konferencián Dr.Ge-
org Paul, a konzervatív Frankfurter All-
gemeine Zeitung volt tudósítója is.

Természetesen találkoztunk Dr. Jó-
zan-Jilling Mihályjal, aki az Országos Né-
met Önkormányzat alelnöke, a szek-

szárdi és a Tolna Megyei Német Ki-
sebbségi Önkormányzat elnöke. La-
punk számára kifejtette: A kisebbségi
ügyekben jogszabályba foglalt, s annak
érvényt is szerezni tudó állásfoglalást –
véleménye szerint - nem tudja már el-
kerülni az Európai Unió, mint azt ko-
rábban, egymillió aláírás összegyûjtése
ellenére is megtette. Már csak azért
sem, mert  a konferencián nagyhatású
előadást tartó, Dániában élő német
származású Jan Diedrichsen (Európai
Népcsoportok Szövetségének főtitká-
ra) kijelentette: százmilliós nagyság-
rendû lélekszámot képviselnek a Kau-
kázustól a Balkánon és Közép Európán
át egészen Dél-Nyugat Európáig a nem-
zeti kisebbségek, és újabb uniós lesöp-
rés esetén erősen fontolóra veszik,
hogy az Európai Bírósághoz fordulnak.

B.Gy.

Léleképítő
Dr. Bárdi Lászlóval

Október 28-án, hétfőn
este 18 órakor
Dr. Bárdi László

kelet kutató,
a Pécsi Tudomány Egyetem Ázsia
Központjának alapító igazgatója,
29 belső-ázsiai út tapasztalata

alapján
– A magyarság keleti gyökerei –

címmel tart vetítéses előadást
a Garay Gimnázium dísztermében

a Léleképítőn.

A BELÉPÉS DÍJTALAN

Könyvtárközi kapcsolat Óbecsével

Nemmindennapi könyvtári együttmû-
ködés köttetett október 14-én, Óbecsén
a helyi Népkönyvtár és Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Tolna Megyei Illyés Gyu-
la Könyvtára között. Fő célkitûzésként a
Vajdaság és Tolna megye könyvtárai kö-
zötti kapcsolatok szorosabbra fûzését,
továbbá Óbecsével, Szekszárd testvér-
városával való író-olvasó találkozók, ki-
állítások rendezését, mind e mellett
rendhagyó irodalom- és történelemórák,
valamint kézmûves alapfoglalkozások
megszervezését fogalmazták meg, ame-
lyek során a két terület közelebb kerül-
het a magyarság kultúrkincseinek közös
megismeréséhez. Az együttmûködési
megállapodást Óbecsén a helyi nép-
könyvtár igazgatója, Sormaz Izabella, va-
lamint a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár megbízott igazgatója, Németh
Judit írta alá. Az együttmûködési szán-
dék alapján a szekszárdi megyei könyv-
tár vállalja, hogy tovább ajándékozható

dokumentumaiból a helytörténeti ki-
adványokat az óbecsei népkönyvtárnak
megküldi, továbbá, évente a szekszárdi
lakosság könyvadományait az Alisca Ter-
ra Kft. segítségével továbbítja Óbecsére.
A hosszú távra tervezett megállapodás
arra is kitér, hogy az Illyés Gyula Könyv-
tár pályázatai segítségével patronálja a
vajdasági kiadványok Tolna megyei nép-
szerûsítését. Lapunknak Németh Judit
igazgató a kulturális együttmûködés
kapcsán elmondta: könyvtáruk előfizet
egy ifjúsági természettudományos lapot,
valamint nem kötött és nem túl régi, szí-
nes magazinokat küld az óbecsei nép-
könyvtár számára az Alisca Terra Kft.
gépkocsijával. Városunkban egyedülálló
eseményként jövőre, szeptember 30-án,
a Népmese napján interneten keresztül
egymás mesemondóinak versenyét egy-
szerre zsûrizheti a két intézmény – tud-
tuk meg Németh Judittól. 

Gy. L.

Idegennyelvű rejtvénypályázat

Vége felé közeledik a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár Idegen nyelvi részlege
2013 márciusában hatfordulós, angol és
német nyelvû rejtvénypályázatot hirde-
tett. A novemberig tartó sorozathoz
még most is csatlakozhatnak az érdek-
lődők az aktuális és a korábbi hónapok
rejtvényeinek megfejtésével. A tizenkét
feladványból legalább hatot helyesen
megfejtők között december 5-én 3 db
egyéves könyvtári tagságot, valamint an-
gol és német nyelvû könyveket sorsol-
nak ki, a nyerteseket másnap értesítik. A
rejtvények a megyei könyvtár idegen
nyelvi részlegében vehetők át, és a meg-

fejtések itt adhatók le személyesen. A
megoldások levélben is visszaküldhetők
(Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár,
Idegen nyelvi részleg,7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 51-53.), a rejtvénypályázat-
tal kapcsolatos további információ kér-
hető a 74/528-108-as telefonszámon.

Az angol és német nyelvkönyvek,
nyelvvizsga-felkészítő kötetek, best-
sellerek mellett francia, olasz, orosz és
spanyol nyelven is jelentős számú egy-
szerûsített olvasmánnyal bővült a
könyvtár gyûjteménye. A „könnyített”
szépirodalmi mûvek többsége rendel-
kezik kiejtést segítő CD-melléklettel.

- Nagy érdeklődés kísérte az Or-
szágos Könyvtári Napok szekszárdi
nyitó eseményét: dr. Bíró László tábo-
ri püspök, a Magyar Katolikus Püspö-
ki Kar családreferensével találkozhat-
tak felnőttek és gyerekek a Szent Jó-
zsef Katolikus Iskolaközpontban.

Az MKPK Családügyi Bizottsága és
a Magyar Katolikus Családegyesület el-
nöke, a szekszárdi születésû püspök
beszélt saját hívő katolikus, vallását
gyakorló családjáról, eszméléséről is. 

A könyvtári napok programjában he-
lyet kapott Bíró Beáta pedagógus, men-
tálhigiénés szakember önismereti fog-
lalkozása és Takács Mari illusztrátor-gra-

fikus „Beszél a kéz” címû papírszínhá-
zas előadása is. A nagyszabású záró ren-
dezvényen, a Hétszínvirág családi dél-
utánon pedig nemcsak népek dalaival
ismerkedhettek a Gyermekkönyvtár
vendégei Radnai Erzsébet mûsorának
köszönhetően, de egy különleges báb-
színházat, pontosabban lábszínházat is
láthattak: a Lábita Színházat. Csernik
Szende székely lábbábos előadását Ko-
vács József bûvész mûsora követte,
amely után a gyerekek minden bûvész-
kedésről szóló könyvet kikölcsönöz-
tek... Ráadásként a Könyves Vasárnapra
„amnesztiát” hirdetett a könyvtár: elen-
gedték a késedelmi díjakat. K. E.
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Közeleg a borvidékek  szilárd burko-
latú úthálózatának kiépítésére, vele
együtt a vízelvezetési gondok megol-
dására még 2011-ben kiírt, és Szek-
szárd városa által elnyert 200 milliós
uniós projekt lezárásának időszaka. 

Legkésőbb jövő év elejéig át kell adni  a
hetven százalékban központi források-
ból finanszírozott új betonutakat. 
Mint arról annak idején beszámoltunk,
Szekszárd is pályázott és nyert. Ahol a
leggyorsabban reagáltak az ingatlantu-
lajdonosok, megszervezték önmagukat,
ezzel vállalták a közösen kialakított, rájuk
eső önrészt is, ott indulhattak el először
a munkálatok. A borvidék északi részén,
az úgynevezett parásztai részhez közel
eső Szûcs- völgyben, a Faddi-völgyben,
pontosan annak alsó szakaszán, és a vá-
ros déli részén, a Cinkába felvezető úton,
már az elkészült vápás csapadékelvezető
betonos szakaszokon haladva élvezzük
az olykor valóban festői panorámát.  A
nevezetes Lisztes-völgyben is megtör-
téntek a régóta várt útépítés megkezdé-
séhez szükséges előkészületek.

Őrjáratunk során, amikor egy-egy át-
kötő, avagy oldalági szurdoki, vagy csak
éppen zártkerti szakaszt  érintünk a te-
repen is otthonos haszonjármûvel –
bizony érezzük azt különbséget, ami a
projektnek köszönhetően az említett
területeken bekövetkezett. A Szûcs-völ-
gyet 365, a Faddi-völgyet 288, a Cinkát
pedig 175 méteren borítja már kifo-
gástalan betonút. 

Persze, ez a projekt akkor ér célba,
ha Csötönyi-völgyben is valami ehhez
hasonlót tapasztalunk. A borvidék
frekventált déli területén két ágon ve-
zet út a hegyre, több kisebb  bekötővel
a nehezen járható. Mintegy háromszáz
embernek van errefelé tanyája, zárt
kertje, egyéb ingatlana.

Az érdekek, az egyes tulajdonosok
anyagi lehetőségei itt igen eltérőek,
ezért nem könnyû azt a bizonyos két-
harmados hozzájárulási nyilatkozatot
megszerezni, de amikor már ötven szá-
zalék fölötti a közlekedésben minőségi
változást óhajtók száma, akkor egysze-
rûen nem lehet veszni hagyni ezt a le-
hetőséget. Az idő persze szorít. A két ág-
ról megközelíthető völgy „belsejében”
az erdős részhez közeli szórványosan el-
helyezkedő tulajdonosokat nehéz meg-

szólítani útépítés ügyben, így valószí-
nûleg a 3 kilométeres szakasz teljes egé-
szére nem terjed ki majd a projekt, de a
legfrekventáltabb részeken – a viszony-
lagos passzivitás ellenére is - reálisnak
tûnik a kivitelezés. A sûrûbben lakott
Csötönyi-völgyi részeken egyre többen
állnak az ügy mellé. Sokan vannak, de
még mindig nem elegen . A városveze-
tés, bízva a csatlakozó „kisbirtokosok”
növekvő  számában, néhány hónapos
halasztási időt kért a teljesítésre.

A munka persze már itt is elkezdő-
dött. Kész és természetesen folytatásra
vár egy 500 méteres szakasz, mind-
amellett, hogy a támfalak is állnak a tel-
jes útvonalon. A város - a jelekből ítélve
- a ráeső részen kívül igyekszik vállalni
bizonyos többletköltségeket a Csötö-
nyi-völgyben, de nem mindenáron.

– Azokon a részeken, ahol nincs
többségi akarat, sajnálatos módon nem
épül betonút, ennyivel csökken az uni-
ós projekt összege is, amit jeleznünk
kell a kormányzat illetékes hatóságai
felé – mondta Kővári László, az önkor-
mányzat gazdasági -és pénzügyi bi-
zottságának elnöke. Hozzátette: - kár,
mert ki tudja mikor jelenik meg a kö-
vetkező ilyen nagyságrendû uniós-, il-
letve állami támogatottságú pályázat, s
a most ódzkodó tulajdonosok jelentős
részénél is növekedne ezzel az ingatla-
nuk értéke;  az erózióval szemben is jó-
val védettebbek lennének.
Hogy mibe kerül a hozzájárulás egyé-
nenként? Sok tényezőtől függ. Először
is hányan vannak, akik beszállnak az
adott területen, aztán milyen helyen
van, milyen értéket képvisel az adott in-
gatlan, mire használják? Ha a tulajdono-
sok a különböző szempontok érvénye-
sítésével - beleértve az egyéni szociális
élethelyzeteket  is -, közös nevezőre jut-
nak, akkor 30 ezertől 200 000 forintig
terjed az egyéni hozzájárulás összege (a
jellemző átlagos egyéni hozzájárulás va-
lahol százezer forint körül van).

Egy korábbi felmérés szerint törté-
nelmi borvidékünkön közel száz kilo-
méternyi út vezet keresztül-kasul a la-
pályoktól  a szabdalt völgyek különbö-
ző csúcsai felé. A közelebbi múltban és
a most megvalósulni látszó újabb sza-
kaszokkal, ma már mintegy 60 km-re
tehető a stabil közlekedést biztosító szi-
lárd burkolat.  B. Gy.
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Borvidéki útépítés  - aki nem akarja, annak nem
A Csötönyi-völgy is mozdulóban

A Hospice Világnap alkalmából ok-
tóber 22-én délután a Balassa János
Kórház és a Szekszárdi „Méltósággal az
út végén” Hospice Alapítvány ötödik
alkalommal rendezte meg nárciszülte-
téssel egybekötött rendezvényét a kór-
ház kultúrtermében.

A délután első előadója, az önkéntes
segítő Szinger Magdolna volt, akinek
„Ki kap többet, a segítő vagy a segí-
tett?” címû előadását óriási figyelem kí-
sérte. Az írónő saját betegsége után
döntött az önkéntesség mellett, és sok-
sok tanulás, tapasztalás után jött rá,
hogy mi is az igazi feladata. Megértet-
te, hogy a haldoklónak lehetőséget kell

adni, hogy áttekinthesse életét, hogy
beszélhessen félelmeiről, fájdalmairól,
megbocsájtást tudjon adni és kapni
szeretteitől. „Meghallgatás, megértés,
lélek találkozása a lélekkel, jelen lenni,
oda ajándékozni magunkat, s azt az
ajándékot, amit mi kapunk az életből
távozóktól, senkitől sem kaphatjuk
meg a külvilágban” 

A rendezvény résztvevői, a régi és új
önkéntesek, meghívott vendégek, az
alapítvány kuratóriumi tagjai a kórház
udvarán ültették el a nárciszhagymá-
kat. Az ünnepségen a Garay János Ál-
talános Iskola és az AMI diákjai adtak
mûsort. Sas Erzsébet
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Több busz is megtelt, de sokan gépko-
csival keltek útra a Civil Összefogás Fó-
rum (CÖF) által megszervezett újabb
Békemenetre a fővárosba, az október
23-i nemzeti ünnepen.

A menet útja a Bem tértől a Margit-hídon
át a Nagykörúton, majd az Andrássy
úton keresztül a Hősök teréig tartott,
ahol délután 16.00 kor Orbán Viktor mi-
niszterelnök mondott ünnepi beszédet.
Az esemény szervezői az elmúlt hetek-
ben kijelentették, az újabb Békemenetet
azért volt szükséges megszervezni, mi-
vel igen sokan visszautasítják a ballibe-
rális oldal barbár, erőszakos, szobor-
döntögetéssel, hazugságokkal teli kam-
pányát.  Elítélik továbbá az,,itthonról toll-
ba mondott” hazánkat bemocskoló, uni-
ós Tavares-jelentést, e mellett kiállnak a
kormány politikája és a rezsicsökkentés
mellett, s nem kívánnak behódolni sem-
miféle pénzügyi és politikai nyomásnak.

A szekszárdi résztvevők délután 2 óra
magasságban érkeztek a budai Bem tér-
re, ahonnan, nemzeti zászlókkal elin-
dulva, - felkapaszkodva a Margit-hídra -
már gigantikus embertömeghez csatla-
kozhattak. A hídon megtekinthettek egy
korabeli ’56-os Csepel teherautót, de ma-
gyar népdalokat hegedülő fiatalokkal is
találkoztak, miközben elvonultak a me-
netet üdvözlő, erkélyekről integető bel-
városi lakosok előtt. A Terror Háza Mú-
zeumhoz érve sokan egy-egy mécsest
gyújtva lerótták kegyeletüket ’56 áldoza-
taira emlékezve. Délután négy órára már
teljesen bedugult a városrész az And-
rássy út vonalán, a végestelen-végig höm-
pölygő tömeg pedig több helyen kivetí-
tőkön kísérte szemmel a Hősök terén
zajló miniszterelnöki beszédet. A katonai
tiszteletadással indított ünnepi mûsort
követően Orbán Viktor lépett színpad-
ra. A kormányfő ünnepi beszédében a
2010 óta hozott kormányzati intézkedé-

sekről szólt, s a külföldi politikai nyo-
másra célozva elmondta: ezekhez a dön-
tésekhez a kormány senkitől sem kért
engedélyt, sem jóváhagyást, sőt, a fél vi-
lág ellenére hozták meg azokat. A volt
kommunisták azok, akik már a rend-
szerváltáskor szervezkedtek a külső
erőkkel, hogy átjátsszák a nemzetközi
spekulánsok, gyarmatosítók kezére az
ország vagyonát és erőforrásait, s, akik,,a
pufajkát öltönyre, a tovarist Tavaresre
cserélték – célzott a hazánkat elítélő je-
lentést író portugál képviselő nevére a
miniszterelnök. Kitért arra is: a Hősök te-
rén is azért gyûlt össze a tömeg a nem-
zeti ünnepen, hogy megmutassa, nem
engedi, hogy ismét elvegyék a nyugdíjat,
a fizetést, a gyedet, hogy újra adósságba
döntsék a családokat, a városokat, vala-
mint, hogy kiszolgáltathassák újra a spe-
kulánsoknak az országot. Orbán a 2006-
os rendőri brutalitással kapcsolatban fi-
gyelmeztetett: ne legyen kétsége senki-
nek afelől, hogy ma ismét közénk lövet-
nének – jó esetben gumilövedékkel -, és
megint ránk vezényelnék az állam erő-
szakszervezeteit azok, akik akkor pus-
kákkal vadásztak ránk a pesti utcán és
kardlappal verték a békés tüntetőket.
,,Látjuk, hogy megint szervezkednek, ha-
misítanak és megint idegenekkel szö-
vetkeznek” – tért rá a balliberális oldal te-
vékenységére, majd a Fideszt lejárató ha-
mis bajai videóra is célozva arról beszélt:
A kabinet le fogja leplezni az összes ha-

zugságot, hamisítást és az újabb trükkök
százait. A kormányfő köszönetét fejezte
ki a Békemenetnek az újabb,,gyarmato-
sítási kísérlet” visszaveréséért. Orbán
Viktor 1956-ról elmondta: a hősök győz-
tek, ha meghaltak is, mert utódaikra a
diktatúra nyomasztó sötétsége helyett a
kiállás, a bátorság és a nagyság dicsősé-
gét hagyták örökül. A miniszterelnök vé-
gül kijelentette: készülni kell, mert a kö-
vetkező választásokkal be lehet fejezni
azt, ami 1956-ban elkezdődött.

Gyimóthy Levente 

2013. október 27. 9MOZAIK

Több, mint félmillióan a Békemeneten
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E heti rejtvényünk megfejtését november 4-ig várjuk címünkre: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Október 13-i rejtvényünk megfej-
tése: Giuseppe Verdi: A trubadúr, Traviata. A Babits Kiadó ajándékkönyvét nyerte: Deli Jánosné (Jókai M. u. 18.). Gratulálunk!

„Mert most tükör által homályosan 
látunk, akkor pedig színről színre.”
(1Kor 13, 12)

Az ovis hittanalkalmunkon egy
aranymondást tanultunk a kicsikkel:
„Jó dolog dicsérni az Urat!” A megta-
nult igevers ismétlésénél egy-egy ké-
pet mutattam nekik, és a képen látha-
tó dolgok segítségével fejeztük be a
megkezdett mondatot: „Jó dolog di-
csérni az Urat, mert…”. Dicsértük Őt a
családunkért, barátainkért, a napsugá-
rért, a teremtett világért, az ételért, a
ruházatért... 

Másnap két óvodás kislányommal és
feleségemmel kirándulni indultunk. Be-
barangoltuk Tolnát, Baranyát. Éppen az
autóban utazunk, amikor négyéves
gyermekem rácsodálkozva a tájra eny-
nyit mond: „De szép!” A szálkai tó, hát-
térben a rengeteg színben pompázó er-
dővel, a tiszta kék éggel, és mindez szik-
rázó napsütésben. Eszembe jutott az
aranymondás: „Jó dolog dicsérni az Urat
… a SZÍNEKÉRT!” Ezekkel a színekkel, a

sárga, a vörös, a barna és a zöld ennyi-
féle árnyalatával mikor találkozunk, ha
nem ősszel? A Teremtettség tele van szí-
nekkel. Isten gazdagságát mutatja mind-
ez. Erre olykor-olykor rácsodálkozik az
ember, akiről Pál apostol azt írja: „most
tükör által homályosan lát”. Homályo-
san? Akkor milyen lesz az, amikor majd
„színről színre”? 

A Biblia utolsó könyve erről is ír. Ar-
ról, amikor Isten mindent újrateremt.
Az újjáalkotott világ nem szürke szmog-
felhőben fuldoklik, hanem valahogy így
néz majd ki: „A város falának alapköve-
it min-denféle drágakő ékesítette: az el-
ső alapkő jáspis, a második zafír, a har-
madik kalcedon, a negyedik smaragd;
az ötödik szárdonix, a hatodik karneol,
a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a ki-
lencedik topáz, a tizedik krizopráz, a ti-
zenegyedik jácint, a tizenkettedik ame-
tiszt. A tizenkét kapu tizenkét gyöngy
volt, a kapuk mindegyike egy-egy
gyöngyből, és a város utcája színarany,

mint az átlátszó üveg. Nem láttam temp-
lomot a városban, mert az Úr, a min-
denható Isten és a Bárány annak a
temploma. Napra sincs szüksége a vá-
rosnak, sem holdra, hogy világítsanak
neki, mert az Isten dicsősége világosí-
totta meg, és lámpása a Bárány” (Jele-
nések 21,19-23) Micsoda színek! Mi-
csoda gazdagság!

Egy kisgyermek csodálata, rácsodál-
kozása arra tanít, hogy sokszor azt a vi-
lágot, amelyben élünk, bizony csak „tü-
kör által és homályosan látjuk”. Önzé-
sünk, öndicséretünk kifakítja annak szí-
neit, ezért látunk mindent feketén vagy
fehéren. Esetleg szürkén és homályo-
san. A színről színre látáshoz több kell.
Gyermeki ártatlanság és gyermeki lel-
kület. A rácsodálkozásra, csodálatra és
az Istendicséretre való készség. Jó dolog
dicsérni az Urat!

Imádkozzunk környezetünkért, és
önmagunkért, hogy Istentől kapott fe-
lelősséggel élhessünk ebben a világban.

Kovács Zoltán,
metodista lelkész

Evan gé li um

Isteni kiszínező

- A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata 2013. no-
vember 5-én, 14 órakor a Babits Mihály
Kulturális Központ földszinti termé-
ben előadást tart Dr. Vastag Oszkár sze-
mész főorvos, „időskori szembetegsé-
gek gyógyítása” címmel.

- A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi
Csoportja használtruha adományozást
szervez november 5-én és december
3-án délelőttönként 8 és 10 óra között.
Jó állapotú kabát, kosztüm, öltöny, nad-
rág válogatható, vállfára rendezett for-
mában november 19-én, 16-18 óráig
Szekszárdon, a Hunyadi u. 4. szám alatt.

- 2013. október 28-án, délután 5 órától
kerül sor Dr. Ótós Miklós, A katolikus
egyház történet.

- A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Egyesületének következő előadása ok-
tóber 29-én, 13.30 órai kezdettel lesz
Szekszárdon, a megyei kórház „lila épü-
letében”. Asztalos Ágnes előadásának cí-
me: Amit a kenyerekről tudni érdemes.
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A természetes fogyás mellett a vá-
ros megtartó erejének csökkenése
okán egyre apad Szekszárd népes-
sége. A megyeszékhely lakossága
a KSH adatai szerint több mint két-
ezer fővel csökkent 2001 és 2009
között.

Öt évvel ezelőtt indult a „Szekszárd
visszavár” program, amellyel a város-
vezetés az ideiglenesen máshol tanu-
lókat, vagy dolgozókat igyekezett meg-
nyerni: térjenek haza, és szülőhelyü-
kön kamatoztassák tudásukat. A kez-
deményezés ugyancsak indokolt volt,
hiszen a felsőfokú tanulmányaikat Bu-
dapesten, vagy vidéki nagyvárosokban
folytatók közül friss diplomásként so-
kan nem jöttek haza. Ők a nagyobb le-
hetőségek, a biztosabb egzisztencia
miatt választottak új otthont, s alapí-
tottak családot több száz, vagy ezer ki-
lométerre szülőhelyüktől. Akad persze
pozitív példa is, ilyen többek között a
Posta családé.

A hét testvér – Péter, Zoltán, Kata,
Endre, Bence, Gergő és Zsófi – közül
csak Kata került távol Szekszárdtól, ő
családjával férje hazájában, Franciaor-
szágban él. A többiek is kereshették

volna a boldogulást az ország, vagy a vi-
lág „más sarkaiban”, de tanulmányaik
végeztével hazatértek. Hogy miért? A
legidősebb fiú, Péter azt mondja: el
sem tudja képzelni, hogy máshol éljen.
Rövid időn belül hiányozna neki a
nagycsalád, amelyben felnőtt. „Össze-
tartó família a miénk, számíthatunk
egymásra, s ez manapság (is) nagyon
sokat ér”. Bár a testvérek az évek során
más-más területen lettek sikeresek -
mérnökként, kereskedőként, vagy pe-
dagógusként is megtartották a szülői
házból magukkal hozott „útravalót”,
mint a keresztény értékrend, a munka
becsülete, vagy a sport szeretete. Utób-
bi az egykor kosárlabdázó szülők pél-
damutatásának köszönhetően a mai
napig meghatározó - ugyan már csak
szabadidős tevékenységként. A városi
jégkorong bajnokságban azért még ki
tudnak állítani egy „tisztán” Posta-csa-
patot...

Tősgyökeres szekszárdiként a csa-
lád mindig is mûvelt szőlőt: a dédszü-
lőknek a Bakta dûlőben volt területük,
ám azt 1949-ben államosították. „Gye-
rekként nem ízlett a munka szőlőben”
– emlékezik vissza a legidősebb fiú
azokra az évekre, amikor a Cinka dû-

lőben meglévő családi ültetvényre szó-
lította édesapja. Péter „rendes szek-
szárdi gyerekként” később maga is te-
lepített egy hektárnyit, ma pedig ag-
rármérnök öccsével, a szőlész-borász
végzettségû Gergővel együtt viszik a
mintegy 15 hektáros birtokon gazdál-
kodó Pósta Borházat. A pincészet ne-
vét az ősök iránti tisztelet jelenként ír-
ják hosszú ó-val.

A nagycsalád-modellt követve Péter
öt gyermeket – Bori, Rozi, Döme, Sa-
mu, Keve – nevel feleségével, Orsival.
A legidősebb 16, a legfiatalabb 6 esz-

tendős. A hét testvér 18 unokával aján-
dékozta meg szüleit, így aztán egy ka-
rácsonyi ünnep alkalmával bizony egy-
re szûkebb a családi ház. „A kerti sütö-
getés sokkal praktikusabb” – mondja
Péter, aki nem titkolja: az indulásnál so-
kat segített a Posta családnév.

Az persze eltérő, hogy ki miként és
hol hasznosítja a „családi tőkét”. Talán
egyre többen követik szüleik – és a
Posta család – példáját, és még ha
kompromisszumok árán is, de Szek-
szárdon keresik és találják meg boldo-
gulásukat. - fl -

Örökké szekszárdiak – a Posta család
Minden rossz ellenszere a nagy és összetartó família

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem hallgatója, a 2013-as milánói
„Piano Talents” nemzetközi zenei
verseny fődíjasa - Liszt születésének

202. évfordulójára - a Szekszárdon
előadott darabokat kifejezetten er-
re az alkalomra válogatta össze ta-
náraival.

Természetesen Liszt-zongoramû
sem hiányozhatott a mûsorból: A 11.
magyar rapszódia komoly, zeneileg
érett, nagy ívû előadását hallhattuk
Ádámtól, aki Liszthez méltó virtuozi-
tását is bemutatta. Brahms 5. magyar
táncát Cziffra György - Némethy Atti-
la szerint „hatásos, ámde kellemetlen”
– átiratában, káprázatos technikával
adta elő. Ezzel a mûvel nyert fődíjat
Milánóban.

Balogh Ádám – akit 13 évesen vettek
fel a zeneakadémia Rendkívüli Tehet-
ségek Előképző Tagozatára – zenész
családból származik. Édesapja, Balogh
Jenő ütőhangszermûvész és tanár,
édesanyja, Révész Lívia csellista, mind-
ketten a Pannon Filharmonikusok tag-
jai, bátyja pedig dzsesszdobos. Ádám
Szekszárdon 2011-ben, a Liszt bicente-
nárium alkalmából mutatkozott be a
zeneiskolai zongoratanárok zongora-
versenyének nyitó hangversenyén.

Kovács Etelka

Egy rendkívüli tehetség káprázatos zongoraestje
Balogh Ádám a Mûvészetek Házában

A pécsi Kodály Központban lép fel
a Szekszárdi Madrigálkórus

Johannes Brahms: Német Requiem cí-
mû mûvét énekli a Szekszárdi Madri-
gálkórus november 3-án, vasárnap 18
órakor Pécsett, a Kodály Központban.
A Jobbágy Valér dirigálta együttes nem
egyedül, hanem a Liszt-díjas karnagy két
másik kórusával, a Schola Cantorum So-
pianensis-szel és a Pécsi Székesegyház
Palestrina Kórusával illetve operaházi
szólistákkal közösen, a Mûegyetemi Ze-
nekar kíséretében adja elő a darabot.

E nagyszabású, mély líraiságot
árasztó remekmû előadása nem min-
dennapi erőpróbát jelent az együtte-
seknek.
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Ifjabb Ficza Ferenc szekszárdi illető-
ségű túraautó-versenyző sportkarrier-
je akarva-akaratlanul elindult, hisz ta-
valy - 15 évesen(!) - leiskolázta a ma-
gyar mezőnyt az országos bajnokság
futamain, abszolút zöldfülü beugró-
ként pedig egy Európa-bajnoki futa-
mon, nevezetesen az olasz Monzában
a harmadik helyen végzett.

Ezzel minden idők legfiatalabb dobo-
gós helyezettje lett az Európa-bajnoki
sorozat (ETCC) történetében. Felfi-
gyelt rá az autósport  legnevesebb ha-
zai istállója, egyetlen nemzetközi hí-
rességünket, az idén újabb világbajno-
ki futamgyőzelmet elérő Michelisz
Norbertet menedzselő Zengő Mo-
torsport, illetve annak néhány ígére-
tes versenyzőt felkaroló junior teamje. 

Ferike a közép- kelet-európai elit-
klub szerződéses tagja lett, s ennek kö-
szönhetően részt  vehetett az idei Eu-
rópai Túraautó Bajnokság mind az öt
futamán: Monzában, Salzburgban,
Szlovákiában, Pergusában és Brnoban.
Egy SEAT Leon turbó 2000-est „tolt alá”
a Zengő.

Kezdetben még a rutintalansága és
a balszerencse együtt üldözte a szek-
szárdi srácot, ám a legvégén Brnoban,
az utolsó versenyen összetett győze-
lemmel remekelt.

Az olasz első futamon kaptam egy
tíz-rajthelyes büntetést, a Szlovákiai
Ringen az én hibámból bekövetkezett
egy ütközés – kiestem a küzdelemből.
Ott is kaptam egy tíz rajthelyes bün-
tetést, ami a következő salzburgi ver-

senyt eleve ellehetetlenítette szá-
momra, pedig az időmérőn egy kate-
gória 4-5. helyet tudtam produkálni.
Sajnos az osztrák versenyen továbbra
is üldözött a balszerencse: az első fu-
tamot a komputerem meghibásodása
miatt fel kellett adnom, a másodikon
pedig egy tömegbalesetet akartam el-
kerülni, kénytelen voltam kimenni a
kavicságyra, aztán ott is ragadtam –
meséli Ficza Feri, majd a szicíliai Per-

gusában lezajlott verseny kerül terí-
tékre:

Sikánokon, rázköveken kellett ve-
zetni, ahol féltettem egy kicsit az autót,
itt is meg kellett küzdenem a kavi-
csággyal a versenybe maradásért, de
érdemes volt, mert a második futamon
már észhez tértem. A végére tudtam
menni egy olyan kört, mint az abszolút
második helyen végzett versenyző. ...és
jött Brno, amely pálya az egyik ked-

vencem. Az első futamban  sokáig ve-
zettem, de a végén a lekörözött ver-
senyzők olyannyira feltartottak, hogy a
második helyen fejeztem be a futamot.
Ezt követően - mivel más kategóriákkal
együtt rajtolunk -, az abszolút negye-
dik helyről rajtolhattam. Roppant fel-
dobott, hogy mindjárt az első körben
meg tudtam előzni neves kategória-
társamat, a spanyol Jordi Orriolát, az-
tán ádáz küzdelmet vívtam az egész fu-

tam alatt a német Fisterrel, végül az
utolsó kör utolsó kanyarjában sikerült
megelőznöm. Ezzel az összesítésben -
a két futam alapján - megnyertem a
cseh versenyt, és végre felállhattam a
dobogó legfelső fokára.

A legjobbkor. Ha volt dilemma Zen-
gő Zoltán csapattulajdonosban, még
inkább Gáspár István, a Zengő Junior
Team csapatvezetőjében, akkor ez az
utolsó két  verseny során elillanhatott.
No és az is további érv lehet a szek-
szárdi tehetség további menedzselése
mellett, hogy a magyar bajnokságon, a
Suzuki Kupán - egy futam kivételével .
nem talált legyőzőre ifjabb Ficza Fe-
renc. „Az mindenképpen figyelemre
méltó, hogy a magyar bajnokságban
nagy névnek számító Kis Norbertet le
tudtam győzni, aki még egy feltörekvő
Michelisz Norbertet is megvert an-
nó”… - jegyezte meg Ficza Ferenc.
Emellett Feri azzal is öregbítette a Zen-
gő hírnevét, hogy az Endurance elne-
vezésû kétórás túraautó-bajnokságon,
az egyik futamon - a  kategóriában leg-
jobb női  versenyzővel, Bús Edinával -
elsőként értek célba.

Vége az idénynek, az autó nélküli
majd fél évet minden bizonnyal nehe-
zen fogja viselni a mûszaki eladónak
tanuló, de profi autóversenyzőnek ké-
szülő fiatalember. Valamelyes vigaszt
jelenthet, hogy Feri hamarosan már úr-
vezető jogosítványra is szert tehet - ed-
dig a kora miatt ugyanis nem kaphatott
efféle okmányt az ország egyik legte-
hetségesebb ifjú autóversenyzője. 

B. Gy.

LABDARÚGÁS Nagy az érdeklődés a
keddi Tolle UFC-Szekszárd – Ferenc-
városi TC, a Magyar Kupában a 16 kö-
zé jutásért zajló tétmérkőzés iránt,
amely 12.30-kor veszi kezdetét a váro-
si stadionban. Ha az időjárás is kegyes
lesz, mintegy 3000 ezer nézőre lehet
számítani, amire már régen volt példa
Szekszárdon. A beléptetés zökkenő-
mentessége miatt célszerû már elővé-
telben megvásárolni a jegyeket a sport-
telepen található klubirodában, amire
még hétfőn, egy nappal a mérkőzés
előtt is lesz lehetőség: délelőtt 9 órától
11.30-ig, délután pedig 15.30 és 18.30
között válthatók meg a Fradi-meccsre

előzetesen a belépők. Az UFC csapata
az NB III-as bajnokság legutóbbi for-
dulójában hazai pályán 2-0-ra vesztett a
tabella-éllovas Soroksár csapatától, a
Fradi az NB I-ben 1-1-re végzett a Ka-
posvár otthonában.

KÉZILABDA Továbbra is élcsapathoz, ta-
valyi ezüstérmeshez méltó módon me-
netel a női NB I B-ben a Szekszárdi Fe-
kete Gólyák KC. A legutóbbi forduló-
ban a FTC-Zugló együttesére mért ha-
zai pályán 16 gólos vereséget (40-24)
Tabajdi Ferenc együttese, amely már a
félidőben is 10 góllal vezetett. A nagy
gólarányú győzelemhez a két kapus,

Schell Gabi és Mészáros Melinda re-
meklése is kellett – mindamellett, hogy
az átlövők nagyon megszórták a Fradi
második csapatát: Fauszt Éva 13, Farkas
Anita 8, Weigel Zita 8 gólt szerzett. Jö-
vő szerdán, október 30-án a Magyar
Kupában az élvonalbeli Siófok látogat
Szekszárdra (kezdés: 18 óra).

ÖKÖLVÍVÁS Az elmúlt három nagy si-
kerû, teltházat – 1000-1200 nézőt –
vonzó küzdősportgála után újabbat
szervez az Unio Boksz Team Szekszárd,
amelyen a profi boksz mellett ismét
rendeznek K-1-ben, thai-boxban és az
MMA-ban is mérkőzéseket november

9-én, szombaton a városi sportcsar-
nokban. A Fighter Nights elnevezésû
rendezvényen a szekszárdi klubhoz
tartozó profi ökölvívók közül a kubai
származású Tores Marin Ericles 3. pro-
fi meccsén egy fővárosi versenyzővel,
Szekeres Norberttel mérkőzik, a ne-
hézsúlyú Novák Györgynek a dolgok
jelenlegi állása szerint egy szlovák el-
lenfele lesz, Vass Krisztián ismét az
MMA-ban (ketrecharc) lesz érdekelt.
Halász Gábor, az Unio Boksz Team
Szekszárd többszörös interkontinetális
cirkálósúlyú bajnoka ezúttal amolyan
felhozó mérkőzésen egy kongói ellen-
felet kap erre az estére.

SPORTMIX

Győzni tudott Ficza Ferenc Csehországban a Seattal 
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Rekordlétszámú induló rövidtávokon
Szekszárd Sprint 2013 úszóverseny

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala • E heti számunkat

szerkesztette: Mészáros József és Fekete
László • A szerkesztőség címe:

Polgármesteri Hivatal, jegyzői titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. 

• E-mail: szekvas@gmail.com 
• Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663
• Terjesztés: Kék Bt. 30/213-4373 HUISSN
1215-4679 • Nyomtatás: Szekszárdi Nyomda

Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46.
• Tördelés: Kiss Eszter

Talán soha ennyi ember nem volt
egyidejűleg a szekszárdi uszodá-
ban, mint ahányan a közelmúlt-
ban megrendezett Szekszárd
Sprint 2013 úszóversenyre elláto-
gattak. Szinte lépni sem lehetett a
polifoamokra letelepedett ver-
senyzőktől és az őket kísérő ed-
zőktől. Még az uszodatér zuhany-
fülkéiben is üldögéltek verseny-
zésre váró gyerekek. 

A hagyományos Szekszárd Sprint sajá-
tossága, hogy minden úszásnemben 33
méteren versenyeznek a gyerekek - a
szokásos 50, 100, vagy 200 méter he-
lyett. Itt a gyors úszás mellett a jó rajt és
a benyúlás is rendkívül fontos eleme a
versenynek, mint a rövidtávú viadalo-
kon általában. 

A házigazda Vízmû SE úszói mellett
Pécs, Bonyhád, Dombóvár, Kalocsa,
Baja, Siófok, Mohács, Sellye, Komló és

a szerbiai Ada városa képviseltette ma-
gát, összesen 238 versenyzővel. Fél-
száz versenyszám, 817 egyéni induló és
7 váltószámot - mindez komoly szerve-
zőmunkát, odafigyelést igényelt. A Víz-
mû SE vezetősége és az edzők mellett az
egyesület „idősebb” versenyzői illetve
lelkes szülők is részt vállaltak ebben. 

Az általános iskolás korosztály szá-
mára kiírt viadalon a szekszárdiak ösz-
szességében jól szerepeltek: 19 egyéni
érmet szereztek, és a három váltó is ér-
mes lett. Korosztálya legeredménye-
sebb versenyzője a 2006-ban született
lányoknál Hild Zsanett, aki élete első
úszóversenyén mindjárt három egyéni
aranyéremet szerzett. A 2005-ben szü-
letett, de már rutinos versenyzőnek szá-
mító Kovács Edina pedig egy-egy arany-
és ezüstéremmel lett korosztálya leg-
eredményesebb versenyzője.

Egy-egy aranyat és ezüstöt szerzett
Liszkai Péter (2004).

Hild Zsanett a dobogó legfelső fokán, jobbján Doszpod Anna
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A Tomagro menetel
az őszi elsőség felé

A végéhez közeledik Szekszárd Vá-
rosi Kispályás Labdarúgó Bajnoksá-
ga 2013/14-es kiírásának őszi idé-
nye. Két körrel a vége előtt a To-
magro gárdája vezeti a 15 csapatos
mezőnyt, amely 11 mérkőzéssel a
háta mögött még nem talált legyő-
zőre: 9 győztesen megvívott talál-
kozó mellett mindössze két döntet-
lent jegyez. A második helyen a Vár-
köz csapata várja a szezon hajráját,
három ponttal előzik meg a címvé-
dő Kis Dankót. Az elmúlt idényben
veretlenül bajnoki címet szerzett
együttesnek az új kiírásban már két-
szer is fejet kellett hajtania a riváli-
sok előtt.

A bajnokság állása a 12. játéknap
után (zárójelben a lejátszott mérkő-
zések száma): 1. Tomagro 29 pont
(11), 2. Várköz 26 (11), 3. Kis Dankó
23 (11), 4. HB Bt. 21 (12), 5. Kriszt
Kft. 21 (11), 6. Kocsmár Kárpitos 18
(11), 7. Lajvér-Ferropatent 15 (10), 8.
D-Logistic 14 (11), 9. Suzuki-Szilfa 14
(10), 10. Horfer Serleg 13 (11), 11.
Riválisok 12 (9), 12. Csel-Szi 10 (11),
13. Tolle UFC Szekszárd 8 (10), 14.
Kontra 6 (12), 15. Ferger-Módos Kft.
4 (10). (Azonos pontszám esetén a
gólkülönbség rangsorol.)

A Vízmû SE további érmesei: Horváth
Luca (2004) 2 ezüst, Doszpod Anna
(2006) 1 ezüst- és 1 bronz,
Sebestyén Tamás (2003) 4 bronz,
Dancsó Dorottya (2003) 2 bronz, O.
Jakócs Liza (2001) és Horváth
Levente (2004) 1-1 bronzérem.

Öt szerbiai versenyző is részt vett
az Alisca Nyilai Egyesület által Sö-
tétvölgyben megrendezett 3D-s örö-
míjász versenyen, amely az utóbbi
években hagyománnyá vált és nagy
népszerûségnek örvend az íjászok
körében. A hazai pálya kedvezett az
aliscásoknak, hiszen 13 arany, 2
ezüst és 3 bronzéremmel zárták a
versenyt, emellett számtalan dobo-
gó-közeli helyezést is begyûjtöttek.
Aranyérmesek: 
Énekes Dávid, Bakó Bence, Zsók Sza-
bolcs, Dudás József, Bencze Gábor,
Borda Bálint, Zsók Tamás, Fleischer
Fanni, Bükszegi Norbert, Boros Zol-
tán, Dobolyi Sándorné, Ambrus
Csongor és Ambrus Csanád.
Ezüstérmet Stantic Marina és Almási
Richárd, bronzérmet pedig Fleischer
Kinga, Till János és Stantic Tamás sze-
reztek.

A szeles idő dacára is több mint kétszáz
ember hallgatott a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal és öt civil szervezet felhí-
vására, és jött el a múlt csütörtökön a
mellrák megelőzése érdekében szer-
vezett sétára. A résztvevők a kampány
szimbólumaként ismert rózsaszín sza-
lagot tûztek a kabátjukra, kezükben pe-
dig rózsaszín lufit tartottak.

A rendezvény a mellrák megelőzésé-
re és a korai észlelés fontosságára kí-
vánta felhívni a figyelmet. A felvonulás
célja többek között az volt, hogy rámu-
tasson az önvizsgálat fontosságára, hi-
szen a korai felismerés nagymértékben
javíthatja a betegek gyógyulási esélyeit.

A felvonulás a Garay térről indult,
majd a vasútállomásig haladt, ahol ün-
nepélyes keretek között szélnek eresz-
tették a lufikat.

Séta a megelőzésért
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Az 1956-os forradalom 57.évforduló-
ján, október 23-án délelőtt, a szek-
szárdi Városháza dísztermében tar-
tották a Politikai Foglyok Országos
Szövetsége Tolna Megyei Szervezeté-
nek tagjai emlékülésüket.

A rendezvényen Dr. Pálos Miklós, a Po-
fosz megyei elnöke aktuálpolitikai pár-
huzammal élt, amikor arról beszélt, ma
egy gátlástalan, jellem és akarat nélkü-
li társulat kíván visszakerülni a hata-
lomba, akik ugyanazt tennék, mint
amit eddig tapasztaltunk tőlük, legfel-
jebb – ahogy fogalmazott - ,,csillogó
zacskóba csomagolnák és nemzeti szí-
nû szalaggal kötnék át.”

Amint azt a megyei elnök hangsú-
lyozta, manapság a szólás- és sajtósza-
badságon túl az egyesülés és gyüleke-
zés szabadsága kap egyre nagyobb
hangsúlyt. Pálos beszédében az Euró-
pai Unió vezetőinek kiválasztására és
,,sajátos” szavazási technikájára kitér-
ve feltette a kérdést: Milyen demokrá-
cia lehet az, ahol közönséges botrá-
nyokat szavaz meg egy uniós parla-
ment, s ahol olyan vezetőket választa-
nak döntési pozícióba, akiknek, mint

például Viviane Reding és Martin
Schulz - vagy végzettségük sincs, vagy
teljesen más területen dolgoztak, mint
ahová betették őket. Ugyanakkor fel-
hívta a figyelmet arra a Rui Tavares
zöldpárti képviselőre is, aki úgy írt le-
járató jelentést Magyarországról, hogy
a középkori portugál történelem a
szakterülete.

Véleménye szerint a jelenlegi mi-
niszterelnököt közönséges módsze-
rekkel támadják és alpári módon kriti-
zálják. Pálos Miklós úgy látja, a követ-
kező négy év a jó irányú változások idő-
szaka lesz.

A Pofosz emlékülésen részt vett a
dombóvári kórház nyugalmazott or-
vosa, Dr. Horváth Lajos is, aki ’56 ok-
tóberében egyik fő biztosítéka volt a
dombóvári betegellátás zavartalan mû-
ködésének.

A nyugdíjas orvos az ülésen kijelen-
tette: nem csupán 56 világtörténelmi
jelentőségét kellene hangsúlyozni, sok-
kal inkább azt, ami a lelkekben történt.
Az eseményen Szekszárd polgármes-
tere, Horváth István is köszöntötte a je-
lenlévő idős, de szívükben annál fiata-
labb tagságot; szólt arról, hogy október

23-a és a hozzá hasonló ünnepek rend-
be teszik a nemzettudatot. Kellenek
olyan közéleti emberek, akik a nagy-
közönség számára példát mutatnak.
Szekszárd városa éppen ezért létre-
hozta a Szabadságért Szekszárd kitün-
tető címet. E díjat, amely posztumusz
is adományozható, minden évben, ok-
tóber 23-án kívánják átadni a város ré-
széről. Azok a Szekszárdon élő, közéle-
ti és kulturális tevékenységet végző ha-
zafiak kaphatják, akik jelentősen hoz-
zájárultak a magyar nemzet fennmara-
dásához.

A Szabadságért Szekszárd kitüntető
címet első alkalommal Ranga Ferenc
nyugállományú őrnagy vehette át Hor-
váth István polgármestertől a Ludovi-
ka Akadémia értékrendjének megőr-
zéséért folytatott munkájának elisme-
réseként.

A Pofosz ülésen részt vett Fónay Je-
nő, a Pofosz örökös tiszteletbeli elnö-
ke is, aki az emlékülést követő városi
ünnepségen saját halálraítélésének és
a bitófa alatt megélt megkegyelmezé-
sének drámai történetéről beszélt, s
az összefogás fontosságát hangsúlyoz-
ta. Mint mondta, mellőle 63 embert

vittek el felakasztani, ugyanakkor a
mai napig nem léteznek pontos ada-
tok az ’56-ban kivégzettek számát ille-
tően, hiszen 325 embert biztosan ki-
végeztek, de legalább húszról egyálta-
lán nem beszélnek. Fónay Jenő kije-
lentette, nem fogja engedni, hogy azt
a területet, ahol a szabadságharcosok
nyugszanak, bárki bármilyen módon
mással kapcsolja össze eszmeileg! ,,Bí-
zunk a magyar kormányban, s abban,
hogy holnap jobb lesz – jelentette ki
Fónay az ünnepségen.

A forradalom és szabadságharc év-
fordulója alkalmából Pálos Miklós, a Po-
fosz megyei elnöke a Politikai Foglyok
Országos Szövetségének aranykereszt
kitüntetését adta át Szekszárd polgár-
mesterének, Horváth Istvánnak a szö-
vetség céljainak megvalósítása és a
kommunizmus üldözöttjeinek erköl-
csi támogatása érdekében kifejtett te-
vékenységéért.

Az évfordulón Dr. Pálos Miklós, a Po-
fosz megyei elnöke az 1956-os forra-
dalomban való aktív részvételéért a Po-
fosz a Hazáért érdemkereszt arany fo-
kozatát vehette át.

Gyimóthy Levente
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Több ‘56-os kivégzettről egyáltalán nem szólnak a hírek
Fónay Jenő tette tiszteletét a Pofosz Tolna megyei szervezetének rendezvényén

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
október 29-én, kedden egy projekt-
záróval befejeződő „Vár a könyvtár”
elnevezésű (TÁMOP-3.2.13-12/1-
2012-0170) pályázata a nevelési-ok-
tatási intézmények tanóra és tanó-
rán kívüli, valamint szabadidős te-
vékenységeinek támogatására jött
létre. Az elnyert 19.004.282 Ft tá-
mogatás segítségével 2012. no-
vember elsejétől 2013. október vé-
géig a partnerintézményekkel ösz-
szefogva egy hatféle tevékenységi
körben 61 alkalommal összesen
1047 órában 512 Szekszárdon, il-
letve Őcsényben tanuló diáknak
szervez oktatást és önművelődést
segítő foglalkozást. 

A partneri együttmûködés a Babits
Mihály Általános Iskola, a Baka István
Általános Iskola, a Baka István Általá-
nos Iskola Gyógypedagógiai tagozata,

az I. Béla Gimnázium, Informatikai
Szakközépiskola Kollégiuma, a Szek-
szárdi Kolping Iskola, továbbá az
Őcsényi Általános Iskola és a Tolna
Megyei Illyés Gyula könyvtár között
jött létre. Az elmúlt év során a részt-
vevő diákok számára a könyvtár kö-
zösségi élményt jelentő tanulási mó-
dokat kívánt nyújtani a különböző he-
ti, havi szakkörökkel, vetélkedőkkel,
a tehetséggondozó alkalmakkal és az
egy-egy kiemelt kérdést körüljáró té-
manapokkal, hetekkel. 

Ez utóbbiak során az I.Béla kollégi-
um diákjai a honismereti táborban Bá-
tán, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum-
ban és a Tolna Megyei Levéltárban jár-
tak. Szintén Bátán töltöttek egy hetet a
Babits Mihály Általános Iskola diákjai a
mûvészeti táborban. A Baka István Ál-
talános Iskola Komplex Mûvészeti Tá-
bora Szegeden táborozott. Az iskola di-
ákjai három különböző témanapon

Budapesten, illetve Pécsen járva felke-
resték a Parlamentet, az Országos Szé-
chenyi Könyvtárat, a Mûvészetek Pa-
lotáját, a Természet Tudományi Múze-
um látványos kiállítását és színházba is
eljutottak. A Baka Iskola gyógypeda-
gógiai tagozata sajátos nevelési igényû
diákjai a nyár elején egy egyhetes te-
rápiás lovas táborban vettek részt Mó-
rágyon.

További eredményeként elmond-
ható, hogy a könyvtárral együttmû-
ködő intézmények fejlesztési és ne-

velési tevékenységébe beépül az ol-
vasási, értelmezési készségfejlesztés
és ezen keresztül az esélyegyenlőség
teremtés. A könyvtár reményei sze-
rint az elmúlt évek hasonló profilú pá-
lyázatai eredményeinek köszönhető-
en olyan hosszú távú együttmûködés
alakul ki az oktatási, nevelési intéz-
ményekkel, amelyben azok tanulói
könnyebben megismerkedhetnek a
közgyûjtemények mûködésével, to-
vábbá a könyvtárakban rejlő lehető-
ségekkel.

,,Vár a könyvtár”
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. OKTÓBERI FOGADÓÓRÁI

HOR VÁTH IST VÁN pol gár mes ter
Október 17. (csütörtök), tartotta
Pol gár mes te ri Hi va tal, I. em., pol gár -
mes te ri tár gya ló

DR. GÖT TLINGER ISTVÁN
al jegy ző, min den szer dán 10-12 órá ig.
Pol gár mes te ri Hiv., I. em. 40. sz. iro da

DR. HAAG ÉVA al pol gár mes ter
II. sz. vá lasz tó ke rü let
Október 17. (csütörtök), tartotta
Garay J. Ált. Is ko la és AMI (Zrí nyi u.)

ÁCS RE ZSŐ al pol gár mes ter
A hó nap har ma dik hét fő jén 14-15 órá ig.
Pol gár mes te ri Hiv., I. em. 36. sz. iro da. 

III. sz. vá lasz tó ke rü let
Október 3-án tartotta. I. Bé la Gim ná -
zi um és In for ma ti kai Szak kö zép   is ko -
la, Ka dar ka u. 25-27.

DR. HOR VÁTH KÁL MÁN kép vi se lő
I. sz. vá lasz tó ke rü let
A képviselő úr fogadóórája elmarad, de
a 20/463-5795-ös telefonon elérhető.

DR. TÓTH GYU LA kép vi se lő
IV. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap har ma dik hét fő jén 16-17ig.
Ba bits Mi hály Ál ta lá nos Is ko la.

KŐVÁ RI LÁSZ LÓ kép vi se lő
V. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap má so dik hét fő jén, 18-19 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fsz. 4.

CSIL LAGNÉ SZÁN THÓ PO LI XÉ NA
kép vi se lő, VI. sz. vá lasz tó ke rü let
A hó nap má so dik kedd jén 16-17 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

LEM LE BÉLÁNÉ kép vi se lő
VII. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap el ső szer dá ján, 17-18 órá ig
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

MÁ TÉ PÉ TER kép vi se lő

VI II. sz. vá lasz tó ke rü let.

A hó nap má so dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

DR. HAD HÁZY ÁKOS kép vi se lő
IX. sz. vá lasz tó ke rü let.

Ba ka Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

Bejelentkezés a 30/551-4653-es számon.

FA JSZI LA JOS kép vi se lő
X. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap har ma dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Sző lő he gyi Óvo da, könyv tár épü let

HAL MAI GÁBORNÉ kép vi se lő
A hó nap el ső és har ma dik csü tör tök jén.
16.30-18.00 órá ig.
Szek szárd, Mi kes u. 24.
Be je lent ke zés: 74/510-663 te le fo non. 

ILOS FAI GÁ BOR kép vi se lő.
A hó nap má so dik szer dá ján 17-18 órá ig,
Mi kes u. 24.

DR. TÓTH CSA BA AT TI LA
kép vi se lő
A hó nap har ma dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

ZA JÁK RI TA kép vi se lő
A hó nap utol só hét fő jén 17-18 órá ig.

Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

Október 24-30.
17 óra
(péntek, szombat 15-kor is): GLADI-
ÁTOROK GYÖNGYE - 
színes szinkronizált olasz animációs
film (6). 3D

Október 24-30.
19 óra (hétfőn 15 órakor is):
IDŐRŐL IDŐRE (ABOUT TIME) -
színes szinkronizált angol vígjáték (12)
Jegyek: 1000 Ft (2D), 1200 Ft (3D).
Vasárnap szünnap!

November 01-02. 15 órakor, 2D
November 01-02. 17 órakor, 3D
November 04-06. 17 órakor 3 D
TURBO (TURBO)
Színes szinkronizált amerikai animá-
ciós családi film  6 éven felülieknek, 96
perc

November 01-02. és 04-06.
19 órakor
LAST VEGAS (LAST VEGAS)
Színes szinkronizált amerikai vígjáték
2D, 12 éven felülieknek

Az Agóra Mozi októberi műsora

Lakossági fórum és közmeghallgatás a
„Barátságban a természettel- a termé-
szettudományos kultúra fejlesztése az I.
Béla Gimnázium laboratóriumában cí-
mû pályázatról 2013. november 4-én,
17.00 órától a Polgármesteri Hivatal
Konferenciatermében.
Beszédet mond Csillagné Szánthó Polixé-
na képviselő, Hajós Éva, a szekszárdi I. Bé-
la Gimnázium igazgatója és Märcz László,
a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Igazgatóság vezetője. A résztvevőknek a
témával kapcsolatban lehetőségük nyílik
kötetlen beszélgetésre az előadókkal.

Adományozás

2013. október 28-án 8.30-9.30-ig a 
Tolna Megyei Vöröskereszt használt-
ruha-adományozást tart Szekszárdon, a
Dózsa Gy. u. 1. szám alatt.

A Magyarországi Német Színház
(Szekszárd, Garay tér 4.) október
31-én, csütörtökön 18.00 órakor
tartja következő bemutatóját. Fa-
lussy Lilla: Metadolce címû mûvét
Rosner Krisztina állította színpad-
ra. A kortárs magyar dráma egyik
izgalmas alkotása a szerelem kere-
sésének nehézségeit mutatja be,
őszinteséggel, megértéssel, humor-
ral. Szereplők: Robert Martin
(Hős), Christine Heller (Hősnő) és
Lotz Kata (Kar).

Metadolce: bemutató a német színházban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése 2013. október 31-
ei ülésén társadalmi egyeztetésre bo-
csátott rendelet-tervezetet tárgyal. A
rendelet-tervezet a város honlapján
megtekinthető, és a rendelet@szek-
szard.hu e-mail címre eljuttathatják az
ezzel kapcsolatos észrevételeiket.
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