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Olimpia magyar szemmel
Két sportimádó szekszárdi testnevelõ eljutott a pekingi játékokra 

Két szekszárdi sportembernek
legbelül mást, többet jelentett 
a pekingi olimpia, mint tévéné-
zők millióinak. A vizuálisan és
lelkileg rájuk zúduló élmény-
anyag ott a helyszínen, a lelátón,
kilencezer kilométerre a hazától.

Klemné Koleszár Ildikó, a Babits
Mihály Általános Iskola testnevelõ-
edzõje az olimpiai ötpróba sorozat
nyerteseként vehetett részt a nyári
olimpiai játékok elsõ hetének forga-
tagában. Scherer Tamás, a Dienes
Valéria Általános Iskola testnevelõje-

ként az atlétika területén magának
nevet szerzõ edzõje pedig saját ma-
ga szponzoraként volt jelen a földke-
rekség legnagyobb kulturális össze-
jövetelén, a négyévenként sorra ke-
rülõ olimpiai játékokon.

Folytatás a 12. oldalon.

Szekszárdi testnevelõ Pekingben: Klemné Koleszár Ildikó a „Madárfészek” stadion elõtt

Remetei búcsú
Az idén 250 éves Remete kápolna  bú-
csúja 2008. szeptember 6-7-én lesz.
Szombaton déltõl 17 óráig szentség-
imádási órák a Belvárosi templomban,
majd gyalogmenet indul a kápolnához
(imádkozva, énekelve), ahol 18 órakor
Mayer Mihály megyés püpsök tart
szentmisét, amit Keresztúti ájtatosság
és Szentségimádás követ 21 óráig.

Szeptember 7-én, vasárnap, 10-kor
Rózsafüzér imádság, majd 10.30-kor
püspöki szentmise Bíró László püs-
pök vezetésével, utána szentségi kör-
menet.

Szeptember 12-én
lobban fel 

a Szeretet Lángja
Idén a Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesületét kérték fel a „Szere-
tet Lángja” hagyományos megyei ren-
dezvény fõszervezõi feladatainak ellá-
tására. A program szeptember 12-én,
13 órakor kezdõdik a Garay téren. A
szervezõk szívesen fogadnák önkén-
tes segítõk munkáját, valamint ötlete-
ket, javaslatokat és adományokat.

Az egyesület elérhetõségei: 7100
Szekszárd, Hunyadi u. 4. Telefon:
74/512-355, Fax: 74/512-356. E-mail:
szdvakok@freestart.hu.
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A kórusmuzsika július 15-20. kö-
zött Grazban megtartott legna-
gyobb világfesztiváljára, az ötödik
World Choir Gamesre – eddigi
eredményei alapján – kvalifikáci-
ót szerzett a Szekszárdi Gárdonyi
Zoltán Református Együttes.

Lemle Zoltán

A méreteiben is impozáns világverse-
nyen 93 ország 441 kórusa 20 000 éne-
kessel képviseltette magát. A szekszár-
diak két kategóriában, vegyeskarban
és kortárs zenében neveztek.

A versenykiírás feltételeinek meg-
felelõen a vegyeskari kategóriában

Kodály: Szép könyörgés, Orbán: Ti-
mor et tremor, Mendelssohn: Jagd-
lied és Fauré: Jean Racine éneke cí-
mû mûve hangzott el. A négy kórus-
mû négy nyelven szólalt meg. Ebben
a kategóriában 18 énekkar mutatta
be versenymûsorát. A héttagú nem-
zetközi zsûri értékítélete alapján a
Gárdonyi kórus olimpiai bronzér-
met szerzett.

A jelzett második kategóiában kor-
társ zeneszerzõk mûvei hangzottak
el. Itt a kórusunk Farkas: Lupus Fecit
címû mûvének 3-4. tételét, Szokolay:
Tihanyi zenés imádságok címû da-
rabját, Tillai: Dicsõült helyeken és Or-
bán: Daemon irrepit callidus címû al-

kotását szólaltatta meg. Ebben a kate-
góriában is héttagú zsûri értékelte a
hallottakat. A 13 induló kórus közül
itt is a dobogó harmadik fokára állha-
tott fel a Szekszárdi Gáronyi Zoltán
Református Együttes.

A kórusolimpián a világ és Magyar-
ország reformátusságát deklaráltan is
a szekszárdiak képviselték. Felemelõ
érzés volt, hogy a Vatikán állam kóru-
sa mellett egy református kórus is si-
kerrel szerepelt. Az együttes sikeré-
hez nagymértékben hozzájárult Lo-
zsányi Tamás mûvésztanár remek
zongorakísérete és Tillai Tímea ének-
mûvész szép szólóéneke. A kórust
Naszladi Judit vezényelte.

Kórusolimpia Grazban
Kétszeres bronzérmes a szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református kórus

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes az egyik fellépés után

Szemetes hely, szemét egy hely?
Minden telektulajdonos számára
fontos információ lehet, hogy az
elhagyott, illegálisan lerakott
hulladék kezelési (ártalmatlaní-
tási) kötelezettsége ugyan első-
sorban a hulladék tulajdonosát
terheli, ha viszont annak szemé-
lye nem állapítható meg, akkor
az ingatlan tulajdonosát terheli.

Szekszárd és környékének tisztábbá
tétele, az illegális hulladéklerakók fel-
számolása és újabbak keletkezésének
megelõzése érdekében Hulladék-
kommandó néven együttmûködést
indított Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala (Mûszaki iro-
da, Közterület felügyelet, Mezõõri
szolgálat), a Zöldtárs Környezetvédel-
mi Közhasznú Alapítvány, az Alisca
Terra Regionális Hulladékgazdálkodá-
si Kft., a Szekszárdi Rendõrkapitány-
ság, a Szekszárdi Polgárõr Egyesület, a
Horgász Egyesületek Tolna Megyei
Szövetsége, valamint a Parásztai Bir-
tokvédõ Egyesület.

Szekszárd külterületén – a mezõõri
szolgálat felmérése szerint – legalább
15 illegális hulladéklerakó található.
Ezeknek a kis „helyi illegális szemétte-
lepek”-nek mérete a néhány köbmé-

tertõl a több száz köbméterig terjed.
Ezekrõl általánosságban elmondható,
hogy térfogatuk lassan, de biztosan
növekszik fõként a lerakók közelében
élõk, ott tanyával, birtokkal rendelke-
zõk, illetve arra rendszeresen közleke-
dõk szemétlerakása miatt.

Rendkívül zavaró tájképi hatásuk
és felszámolásuk tetemes költsége

mellett legfontosabb a környezetká-
rosító hatásuk, amely különbözõkép-
pen jelentkezhet. A nem megfelelõen
kezelt hulladékot és annak bomláster-
mékeit például a csapadékvíz bemos-
sa a talajba, az késõbb beszivárog a ta-
lajvízbe, amely így aztán nagy terüle-
teket szennyezhet be. A szekszárdi
domboldal szurdokjaiban illegálisan
elhelyezett szemétbõl kimosódó
szennyezõdések jelentõs része a víz-
bázis védõterületén belül szikkad el.
A hulladék szerves és szervetlen alko-
tói a csapadékvízzel kilúgozódva kü-
lönféle sók, nehézfémek, szénhidro-
gének és nehezen bomló egyéb szer-
ves szennyezõk formájában közvetve
a vízminõség romlását okozzák!

Ez csak egy kiragadott példa, hi-
szen az orrfacsaró bûzrõl, az üvegház-
hatást növelõ gáztermelõdésrõl, a fer-
tõzõ betegségeket elõidézõ kóroko-
zókról, vagy az elszaporodó rovarok-
ról, rágcsálókról még nem is
beszéltünk…

Érthetõ tehát, hogy mindannyiunk
érdeke, hogy a meglévõ illegális lera-
kók felszámolásra kerüljenek, újabbak
ne jöhessenek létre. A Hulladék-kom-
mandó ezért dolgozik, de mi magunk
is sokat tehetünk érte, ellene. F. L.Illegális és környezetszennyezõ

Aláírták a szekszárdi inkubátorház
támogatásáról szóló megállapodást.
A szerzõdést Márton György, a Dél-
dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kht. ügyvezetõ igazgatója és
Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány ügyvezetõ
igazgatója látta el kézjegyével Pé-
csett. Az alapítvány közel 350 millió
forintból a szekszárdi ipari parkban
2432 négyzetméteren inkubátorhá-
zat hoz létre. A tizenkét cég tervezett
betelepítésén túl megteremtik a hi-
ányszakmának számító CNC-szak-
képzés alapjait is. Tolna megyében
már húsz éve nincs korszerû szak-
képzés ezen a területen. A jól kép-
zett munkavállalók hiánya már szá-
mos gépipari cég letelepítését akadá-
lyozta meg.

A megyeszékhely közgyûlése már
döntött arról, hogy partnerként
együttmûködik a programban. Szá-
mítanak a munkaügyi központ me-
gyei irodájának és a megyei Iparka-
marának a támogatására is. I. I.

Majd 350 millió
inkubátorházra

Pótfelvételik
A szekszárdi Garay János Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény, Közoktatási Típusú Sport-
iskola – mint összevont, többcélú kö-
zoktatási intézmény – pótfelvételit
hirdet a következõ szakokon, illetve
tagozatokon:

Művészeti Iskola
ZENEMÛVÉSZETI ÁG

(klasszikus, jazz, népzene, ének szak)
A felvételi ideje: 2008. szeptember
1. (hétfõ) 14-18 óra
Helye: Liszt Ferenc Zeneiskola,
Szekszárd, Széchenyi u. 38.
TÁNCMÛVÉSZETI ÁG

(modern-, társas-, néptánc)
A felvételi ideje: 2008. szeptember
1. (hétfõ) 14-18 óra
Helye: Babits Mihály Mûvelõdési Ház
- néptánc
Garay János Általános Iskola  -
Szekszárd, Zrínyi u. 78. - modern- 
és társastánc
KÉPZÕMÛVÉSZET ÉS DRÁMA 

Felvételi illetve jelentkezés ideje:

2008. szept. 1. (hétfõ) 14-17 óra
Helye: Garay János Általános Iskola
- Szekszárd, Zrínyi u. 78.

Sportiskola
Felvételi ideje: szeptember 1-2.
(hétfõ, kedd) 14-16 óra
Helye: Garay János Általános Iskola
- Szekszárd, Zrínyi u. 78.

Felvételizni lehet az 1-2. és az 5-6.

évfolyamra.
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Elõtérben a gyalogosok
Az embereknek a saját testi épségük sem számít?

Nem véletlenül időzítette a Szek-
szárdi Rendőrkapitányság az is-
kolakezdés előtti hétre a közle-
kedést ellenőrző akcióját, amit 
a kiemelt szempontokkal együtt
meg is hirdettek - közölte Szabá-
csy Szabolcs őrnagy, közrendvé-
delmi osztályvezető.

V. H. M.

Az összehangolt ellenõrzés irányítója
hozzátette, ily módon akarják ráhan-
golni és óvatosságra inteni a lakossá-
got, hiszen szeptember elsejétõl meg-
növekszik gyalogos- és jármûforgalom.
A felnõttek felelõsségével kapcsolat-
ban megjegyezte, hogy a gyerekek az
õ példájukra cselekszenek, akár átro-
hannak a túloldalra, ami végzetes kö-
vetkezményekkel járhat.

Az õrnagy kérésünkre összefoglalta
lehangoló tapasztalatait, amik – figye-
lemmel lapzártánkra – a hét elsõ há-
rom napjára vonatkozik. A napszaktól
függõen kettõ és nyolc között volt
azon rendõröknek a száma, akik kizá-
rólag az említett feladattal foglalkoz-
tak. A három nap alatt hat szabálysér-
tést jelentettek, közel száz szabályta-
lankodó gyalogost figyelmeztettek,
akik elsõsorban a piac környékén, il-
letve az Arany János utca sarkánál ke-
veregtek, vagy futottak át a négysávos
út túloldalára. Elõfordult, hogy az
utóbb említett helyen a villogó rend-

õrautó mellett éppen figyelmeztettek
egy gyalogost, miközben egy másik
gondolkodás nélkül átkelt a másik ol-
dalra... Két gyalogosnak három-, illet-
ve ötezer forint büntetést kellett fizet-
nie, ami a kiszabható húszezerhez ké-
pest figyelmeztetésnek számít. A mér-
leghez hozzátartozik a négy – 30 és
150 ezer forint szabható ki – közigaz-
gatási bírság, amelyekben folyik az el-

járás. Az egyik egy motoros volt, aki a
lámpa piros jelzése ellenére hajtott to-
vább, de volt, aki a megállási, illetve vá-
rakozási tilalmat szegte meg.

Szabácsy Szabolcs elmondta azt is,
hogy szeptemberben az iskolák körü-
li frekventált helyeken reggel és dél-
után mindig jelen lesznek a kollégái,
hogy vigyázzák a forgalmat és a gyer-
mekeket.

A gyümölcsöző Szekszárd-Ware-
gem testvérvárosi kapcsolatnak
köszönhetően július elején a Tolna
Megyei Gyermekvédelmi Igazgató-
ság és a szekszárdi Szivárvány Ál-
talános Iskola 48 gyermeke és 
7 felnőtt kísérője töltött el egy fe-
lejthetetlen hetet Belgiumban. 

A kapcsolat 1998-ban kezdõdött és az-
óta kétévente, immár 6. alkalommal jut-
hatnak el  hátrányos helyzetû gyerme-
kek olyan helyekre és olyan körülmé-
nyek közé, ahová nagy valószínûséggel
a saját vagy családjaik erejébõl nem tud-
nának. A vendéglátók mindent megtet-
tek annak érdekében, hogy a gyerekek
jól érezzék magukat. Érdekes progra-
mokat szerveztek, elhalmozták õket
ajándékokkal.

Megcsodáltuk az óriási kikötõben
lévõ hajókat, a Haditengerészeti Mú-
zeumot, sokan elõször látták a ten-
gert. A Boudewijn Seeparkban élõ
delfin- és fókashow-t, a Paradisio sza-
badidõparkban madárbemutatót, kü-
lönleges mélytengeri halakat, kengu-
rukat láttunk, kis majmokat etethet-

tünk. Bowlingoztunk, gokartoztunk,
pancsoltunk a waregemi élményfür-
dõben, hajókiránduláson vettünk
részt. A legnagyobb élményt a Bel-
lewaerde vidámpark jelentette, ahol
egy egész napon keresztül újra és újra

felülhettünk a hullámvasútra, vizes
csúszdákra, körhintákra és a többi
hátborzongató és kacagtató különle-
gességre.

A házigazdák a 10 éve tartó barát-
ságról kis ünnepség keretében emlé-

keztek meg, ahol köszönõ szavak és
kulturális bemutató kíséretében átad-
tuk Szekszárd város ajándékait.

A waregemi fogadócsaládok nagy
szeretettel vették körül a gyerekeket,
szoros kapcsolatok szövõdtek, így az-
tán nem csoda, hogy a búcsúesten né-
hány könnycsepp is kicsordult.

Ezúton szeretnénk megköszönni a
szervezést Tam Gabriellának és Ko-
vács Károlynak, a támogatást Puskás
Imrének, a Tolna Megyei Közgyûlés
elnökének, Szekszárd Megyei Jogú
Város Sport-, Ifjúsági és Civil Szerve-
zetek Bizottságának, Horváth István
polgármesternek, a Szekszárd Zrt.-
nek, Baumann Józsefnek, a Sárosdi
Pince Kft.-nek, Prantner Ferencnek, a
Tüske Pincének és az Aranyfürt Mg.
Szövetkezetnek.

Külön köszönet a Gemenc Volán
Zrt.-nek és Amrein Károly vezérigaz-
gató úrnak, a 3M Borászati Szaküzlet-
nek és Módos Györgynek, akik nélkül
az utazás nem jöhetett volna létre.

A belgiumi nyaralás ezúttal is egy
életre szóló élményt nyújtott a részt-
vevõknek. Szûcs Aranka

Hátrányos helyzetû gyermekek waregemi vakáción

A legnagyobb élményt a Bellewaerde vidámpark jelentette

Még ha kerülõ is, használjuk a gyalogos-átkelõhelyeket
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Még tíz nap
türelmet kérnek

n Szeptember 10-éig kell várniuk a
szekszárdi Bartina utcába személy-
autóval behajtani szándékozóknak
arra, hogy használhassák a közutat.
A Béla tértõl a 44-es házszámig terje-
dõ mintegy 300 méteres szakaszt au-
gusztus 13-án zárták le rekonstrukci-
ós munkák miatt, az ívóvízvezetéket
újítják fel. A régi, korrodálódott vas-
csöveket cserélik ki mûanyagra egy
esetleges csõtörés, s így a nagyobb
károk megelõzése érdekében. A mun-
kát a Szekszárdi Vízmû Kft. végzi. Az
útszakasz lezárását a polgármesteri
hivatal szeptember 10-ig engedélyez-
te, ez idõ alatt kizárólag a helyi jára-
tú autóbuszok hajthatnak be az ut-
cába, a személygépkocsik a Bálint
köz felé tehetnek kitérõt.

Megújult könyvtár
várja az olvasót 

n Korszerûbb, komfortosabb kör-
nyezettel fogadja olvasóit a nyári
szünet után, augusztus 25-tõl az Ily-
lyés Gyula Megyei Könyvtár. A felújí-
tás költsége 5 millió forint volt. Lieb-
hauser János igazgató elmondta, a
régóta esedékes festés mellett új bur-
kolatot kaptak a terek, és a legtöbb
helyiséget légkondicionálták. Szin-
tenként összekapcsolták a könyvtár-
nak otthont adó két épületet, így egy-
másba nyílik végre az olvasóterem és
a helytörténeti részleg, valamint ki-
bõvült a számítógépes oktatóterem.



4 2008. augusztus 31.HÉTRŐL HÉTRE

Válaszd az igényes, minőségi nyelvoktatást!

Új nyelviskola indult tavaly Szekszárdon, a Mű-

velődési Központ épületében. A Talent School

of English oktatási stúdiót két tapasztalt an-

goltanár, Vörös Judit és Kovácsné Tóth Erika

vezeti. Az elmúlt tanév sikereire építve az isko-

la a 2008-2009-es tanévben is folytatja a ha-

gyományostól eltérő szemléletű oktatást. 

– Milyen sikereket mondhat magáénak 

az iskola? – kérdeztük az alapítóktól.

– A kisiskolás és felső tagozatos csoportok-

ban diákjaink egy része az általános iskolá-

ban német nyelvet tanul. Az elmúlt tanév

alapján a nálunk megszerzett angol nyelvi

tudás biztos esélyt ad arra, hogy általános is-

kolai tanulmányaik végére nyelvvizsgát te-

gyenek. Ez még inkább igaz azokra a gyere-

kekre, akik első idegen nyelvként is angolt

tanulnak. Középiskolás tanítványaink sikere-

sen tették le a közép- illetve felsőfokú nyelv-

vizsgát, valamint az emelt szintű érettségit

az azt megcélzó kurzusok elvégzése után. A

felnőtt tanfolyamok résztvevői céljaik sokszí-

nűsége mellett is elégedettek voltak velünk.

– Miben rejlik az iskola újszerûsége? 

– Tehetséggondozó programunkban felmér-

jük a hallgatók tudását, majd folyamatosan

követjük a fejlődésüket. Egyéni ütemtervet

dolgozunk ki számukra, így ki-ki a maga tem-

pójában haladhat. Lehetőség van csoport-

váltásra, gyorsabb vagy mérsékeltebb tem-

pójú haladásra. Hagyományos típusú képzé-

seket is indítunk az alapozótól a haladó szin-

tig, valamint nyelvvizsga- és érettségi előké-

szítő tanfolyamokat. Hiánypótló tevékenység

a külföldi munkavállalást segítő tanfolya-

munk. Felnőttként többen mennének kül-

földre dolgozni, így számukra jó lehetőség az

alapvető nyelvtudást biztosító „túlélő angol”.

Szaknyelvi kurzusaink az egyes munkaterü-

leten való könnyebb boldogulást teszik lehe-

tővé.

– Mikor kezdõdik az oktatás?

– Az oktatás szeptember végén indul. Aki

szeptember 10-ig jelentkezik, és befizeti a

teljes kurzust, tíz százalék kedvezményt kap

a tandíjból. Diákjaink részére igényes, több-

féle készséget fejlesztő, tanulást motiváló

tankönyveket ajánlunk. 4-8 fős csoportok-

ban hatékony és élvezetes tanulási környe-

zetben várjuk a tanulni vágyókat. A tandíjat

igény szerint részletekben is lehet fizetni.

Szeretettel várjuk régi és új tanítványainkat!

Érdeklődni és jelentkezni lehet a 06-

70/9311-899 illetve a 06-30/4545-

086-es telefonszámon, valamint e-mai-

len a judith.v@freemail.hu vagy a

totheri@freemail.hu címen.

„Központban az angol”

www.talentschool.atw.hu

Forradalmian új lehetőség az idegen nyelv tanulására

1. Rugalmasság a tehetség maximális kibontakoztatására 
2. Hiánypótló képzések: szaknyelv, egyénre szabott nyelvoktatás 
3. Játékos foglalkozások kisiskolásoknak 
4. Ingyenes szintfelmérő és próbanyelvvizsga 
5. Igényes, többféle készséget fejlesztő, a tanulást motiváló tankönyvek és se-

gédanyagok
6. A magasabb szintre lépéskor tandíjkedvezmény 
7. Külföldi munkavállaláshoz intenzív kommunikatív kurzusok 
8. A használható nyelvtudás megalapozása már kisiskolás kortól 
9. A tanulók igényeit figyelembe vevő nyelvvizsga felkészítés 

10. Tanévre szóló képzés 
11. Az elért teljesítményről rendszeres visszajelzés, értékelés 
12. Könnyen megközelíthető helyszín a város szívében 
13. Részletfizetési lehetőség
+1 Tapasztalt, jól képzett nyelvtanárok

13+1 tipp, hogy miért válasszuk a Talent-et?

Lugoson és Facsádon ünnepeltek
„Azt kerestük, ami közös, ami összeköt bennünket” – Jubiláló testvérvárosi kapcsolatok

A szekszárdi képviselő-testület
delegációjának és a Szekszárd-
Lugos és Facsád Baráti Társaság
küldötteinek látogatása a románi-
ai testvér- és partnervárosokban

Kaczián János

A bánsági Lugos (Lugoj) és Szekszárd
15 éve tart fenn testvérvárosi kapcso-
latot. Immár hagyományossá vált az
egymás nagy ünnepein való kölcsönös
részvétel. Így történt ez most augusz-
tusban is, Lugos Mária-ünnepi búcsú-
ján, mely a Bunyaszekszárdról elszár-
mazottak találkozójával folytatódott.

Ennek a szép, Temes-parti városnak a
története néhány dologban hasonló
Szekszárd históriájához: 1779-ben –
Szekszárd megyeszékhellyé válásának
évében – az akkor 5000 lakosú Lugost
tették meg Krassó vármegye székhely-
évé. A megyénkbõl Lugosra települõ
Wusching Konrád dalszerzõ alapította a
város zene-egyesületét, a szintén innen
származó Felsmann János pedig zene-
pedagógusként szerzett érdemeket. Az-
óta a város – Szekszárdhoz hasonlóan –
virágzó dal- és zenekultúrával dicseked-
het. A száz évvel ezelõtt még egyenlõ

arányban magyar, német és román lako-
sú, most 50 ezres lélekszámú városban
ma alig 10 százalék magyar kisebbség él.
Csökkenõ számuk ellenére sokat tesz-
nek magyarságuk megõrzéséért. Eb-
ben különösen az RMDSZ, a Lugos-
Szekszárd Baráti Társaság, a református
egyház és a Lugosi Hírmondó címû új-
ság vállal nagy szerepet.

Amit a korábbi polgármesterek, Vir-
gil Turcanu és Kocsis Imre Antal Bakk
Miklós közremûködésével elkezdtek,
azt most Francisc
Bolde és Horváth Ist-
ván folytatja. A lugosi
városházán tartott
évfordulós megemlé-
kezéskor mindketten hitet tettek a
kapcsolat folytatásának fontossága
mellett. Küldöttségeink programja az
1766-ban épült görögkeleti templom-
ban, majd a körmeneten és a búcsú
ünnepélyes megnyitásán folytatódott.

Szekszárd és a Lugoshoz közeli Fa-
csád (Fãget) 10 éve kötött partnervá-
rosi szerzõdést. A 7200 lakosú várost
310 fõs magyar kisebbség tekinti ott-
honának. Kölcsönösen megemlékezve
az évfordulóról Doru Covaci polgár-
mester úr meglepetéssel is szolgált: a

szekszárdiakkal közösen leleplezték vá-
rosuk szülötte, Nagy Ernõ (1898-1977)
kardvívó olimpiai bajnok emléktáblá-
ját. A neves sportember a két szekszár-
di kötõdésû kiválósággal, Rády József-
fel és Glykais Gyulával egy csapatban
nyert aranyérmet az 1932-es Los Ange-
les-i olimpián. A Curierul de Fãget cí-
mû helyi lap egész oldalas cikket közölt
Bunyaszekszárd történetérõl.

Igazfalva (Dumbrava) községben is
élnek leszármazottai az 1866-ban Tol-

na megyébõl elván-
dorló és Bunyaszek-
szárd néven telepü-
lést alapítóknak. Az
egyesületként bejegy-

zett emlékbizottság tagjai – köztük
Molnár Jolán, Gergely János és Ihász
János – 14. alkalommal rendezték meg
volt falujuk lakóinak találkozóját. Az
egyházak papjainak imái után harang-
szó és a temetõ emlékeztetett õseikre
és a tájra, ahol egykor házaik, templo-
muk, iskolájuk állt. 

A szekszárdiak összekötötték látoga-
tásukat Szent István királyra való emlé-
kez(tet)éssel. Babits Mihályt megidéz-
ve: „Életed gyenge szál, melyet a tájak
szõnek, s múlt dob hurkot a jövõnek.”

„Emlékezzünk!” Áhítat a bunya-
szekszárdi temetõben

Harangszó és a
temető emlékez-
tetett őseikre.”
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Mi, a Toyotánál úgy véljük, hogy a környezet-

védelem nem távoli, nemes eszme, hanem

hétköznapi cselekedetek összesége. Igazi

szépsége abban rejlik, hogy egy autótulajdo-

nos érdeke egybeesik a környezetével is. A

megkímélt autó kevesebbet fogyaszt, s ezál-

tal kevesebbet is szennyez. Az alapvető tech-

nikák, melyek egyaránt segítenek autónk és

környezetünk megkímélésében, éppolyan

egyszerűen gyakorolhatóak, mint amilyen

egyszerűen hangzanak.

Toyota Prius. Egy autó, amelyben a teljesít-

mény a precizitással találkozik, az innováció

az előremutató gondolkodás társa, a teljesít-

mény pedig felelős hozzáállással párosul, ez

a forradalmian új Hybrid Synergy Drive tech-

nológia. A rendszer egy elektromos és egy

benzinmotor intelligens kombinációja. Az

eredmény: egyedülálló teljesítmény, kiemel-

kedő üzemanyag-gazdaságosság és kivéte-

les környezet-tudatosság. Nyolc év, 160 ezer

km garancia bizonyítja a Hybrid Synergy

Drive rendszerbe fektetett bizalmunkat. Úton

a zéró emisszió felé!

A számos európai, amerikai és távolkeleti dí-

jat nyert Toyota Prius mindenben megfelel a

követelményeknek. Rendkívül alacsony

üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibo-

csátás. Megbízhatósága garantált. A különö-

sen hatékony elektromotor 400 Nm nyoma-

téka 0-1200 percenkénti fordulat között áll

rendelkezésre, így az autó 10.9 másodperc

alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára.

A Hybrid Synergy Drive egyesíti az elektro-

mos és benzinmotor előnyeit, és mindig az

igényeknek megfelelően választja ki a legha-

tékonyabb üzemmódot. A Prius a legtisztább

családi autó a piacon, ráadásul a Toyota hib-

rid meghajtása a hagyományos benzinmo-

torokhoz képest csaknem 40%-os üzem-

anyag-megtakarítást tesz lehetővé. Káros-

anyag-kibocsátása 40%-kal alacsonyabb,

mint a 2005-re előírt európai szabvány.

Zöld út a vezetéshez

Próbálja ki tesztautóinkat, és győződjön meg a legendás Toyota-minőségről!
Kocsis és Társa Kft. Szekszárd, Szőlőhegy u. 2/b, Tel.: 74/511-011.

A Toyota a tavalyi évben még egy világel-
ső hellyel büszkélkedhet: a Yaris 1.0 VVT-
i erőforrása ugyanis elnyerte a „Világ Leg-
gazdaságosabb Motorja 2007” címet. A
mindössze 998 köbcentis, 69 LE-s motor
CO2 127 g/km kibocsátásban is maga
mögé utasította a versenytársait. Alap-
ban is magas felszereltségével már 
2 555 000 Ft-tól elérhető, melyben ben-
ne van az ABS, EBD, BA (blokkolásgátló
elektronikus fékerőelosztóval és fékasz-
szisztenssel), a sebességfüggő elektro-
mos szervokormány, 2 légzsák, klímabe-
rendezés, CDs-rádió, ISOFIX gyerekülés-
rögzítési pontok, stb. A Toyota Yaris a 1.0
VVT-i mellett 1.3 VVT-i és 1.4 D-4D motor-
ral is kapható.

Július 27. és 29. között Horváth
István polgármester és Fusz
György főigazgató vezetésével
nyolcfős delegáció utazott el né-
met testvérvárosunkba egy szak-
mai látogatásra.

Berlinger Attila

A bietigheimi önkormányzat gaz-
dasági társaságaival folytatott tavalyi
tárgyalások folytatásaképp újabb cé-
gekkel sikerült felvenni a kapcsolatot.

A delegáció elsõként a kommunális
cég szennyvíztelepét, majd egy bio-
gáz üzemet tekintett meg, ahol kiváló
példáját láthatta az önkormányzat cé-
gei és a helyi gazdálkodók közötti gaz-
dasági-befektetõi együttmûködésnek.
A kommunális cég vezetõi ez év októ-
ber-november folyamán Szekszárdra
látogatnak, és szakmai tanácsaikkal
segítik az energiaellátás korszerûsíté-
sének és hatékonyságának fokozására
tett helyi erõfeszítéseket.

Ezt követõen a közel 100 000 lako-
sú Ludwigsburg városába utazott a
delegáció, ahol a stuttgarti régióban
mintegy 148 000 gazdasági társaságot
és vállalkozást képviselõ kereskedel-

mi és iparkamara vezetõségével foly-
tattak megbeszélést. 

Szekszárd város prezentációját kö-
vetõen a kamara vezetõsége ígéretet
tett arra, hogy a dél-dunántúli régió
iránt érdeklõdõ cégeket szívesen
Szekszárdra irányítja, illetve szakmai
képzések terén is szívesen együttmû-
ködik városunkkal. A ludwigsburgi lá-
togatás során a helyi kórház felajánlá-
sára korszerû kórházi ágyakat sikerült
szerezni a Balassa János Kórház javá-
ra, amelyek augusztus elején meg is
érkeztek városunkba.

Másnap a korábbi Valeo ipari kon-
szernt felvásárló Nidec elektronikai és
autóipari konszern német ügyvezetõ-
je fogadta a vendégeket. A cég 14 or-
szágban 70 gyárat tudhat tulajdoná-
ban, és több szekszárdi autóipari cég
is szerepel a beszállítói között. Dr.
Rössle cégvezetõ a szekszárdi ipari
park fejlesztését figyelemre méltónak
találta, és ígéretet tett az érdekeltségi
körükhöz tartozó autóipari cégek
magyarországi beruházásainál Szek-
szárd kiajánlására. A szekszárdi dele-
gáció megtekintette a férfiruházat te-
rén világhírû Olymp gyárat is, illetve
Jürgen Kessing fõpolgármesterrel és

munkatársaival egyeztetett a jövõ évi,
20 éves testvérvárosi jubileum lehet-
séges programjairól.

A PTE szekszárdi karának vezetõsé-
ge a bietigheimi Spillmann céggel foly-
tatott tárgyalásokat a fõiskolások né-
metországi szakmai gyakorlatának le-
hetõségérõl, illetve vendégtanárok

szekszárdi elõadásairól. A fõiskolai de-
legációt fogadta a schwäbisch gmündi
pedagógia fõiskola vezetõsége, illetve a
heilbronni egyetem vendéglátó és tu-
risztikai szakának professzora is, ahol a
megbeszélések során további oktatói
és hallgatói cserékrõl, szakmai együtt-
mûködésrõl esett szó.

Szakmai látogatás Bietigheimben
Gazdasági és kulturális tárgyalások a német testvérvárosban

MAZSORETTEK A NÉMET TESTVÉRVÁROSBAN A Bietigheim-Bissingenben

rendezett, egy hetes nemzetközi tánckurzuson vett részt a szekszárdi Swing

Mazsorett tánccsoport négy tagja: Jakab Réka, Kapéter Dóra, Palkovics Eri-

ka és Szendei Lilla. A napi 6-7 órás tánctanulás után a fiatalok egymással is-

merkedve megtekintették a vendéglátó város nevezetességeit, a kurzus végén

pedig közös produkciót adtak elõ amerikai, angol és német táncosokkal.
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Az Sió berkéig lõn nagy sivalkodás,
Fel Simontornyáig sûrû nagy roppanás.
Akkor Balogh Ádám indita több hadat: 
Német is elveszett, a rác is elszaladt…
Lovassa üldözte, gyalogja öldözte,
Szegszárdig az mezõt vérével öntözte.

Az idézett „A kölesdi harcrul” címû
költemény bár egyértelmûen

Thaly Kálmán mûve, nem eredeti kuruc
kori vers, két okból mégis hihetünk a
szerzõnek. Az egyik, hogy talán tényleg
talált olyan verstöredéket a levéltárak-
ban, amelybõl egésszé álmodta, de ha
már hamisított, nem lenne logikus ép-
pen Szekszárd felé hajszolni a nyilvánva-
lóan Pécs felé menekülõ ellenséget.

Az augusztus 3-i trencsényi csata-
vesztés, ahol a fejedelem is leesett lo-
váról, és súlyosan megsérült, a kuruc
hadakat s reményeket alaposan meg-
tépázta. Az ezt öblös torokkal sors-
döntõ gyõzelemnek kikiáltó császári
propagandát a lehetõ legjobbkor hal-
kította el a lélektanilag igen fontos, de
emellett hadászatilag is számottevõ
kölesdi diadal. Elõzménye a kurucok
– köztük Béri Balogh – augusztus ele-
ji ausztriai portyázása, melyrõl több
ezer fogollyal, s számos egyéb zsák-
mány mellett 11 000 marhával tértek
meg a hadak. A nyári palotájából me-
nekült I. József utasította Heister ge-
nerálist Bécs védelmére, másrészt ar-

ra: a Dunántúlon megindulva, a délrõl
jövõ 5000 ráccal és 700 német lovas-
sal megerõsítve csatlakozzon Simon-
tornya ostromlóihoz.

Béri Balogh Ádám ezután Ester-
házy Antaltól két hét alatt tíz – egy-
másnak gyakran ellentmondó vagy
teljesíthetetlen – parancsot kap.
Elõbb a Siklós-Pécs felõl felvonuló

„rác ellenségen egy nevezetes csa-
pást tegyen”. Esterházy gyanítja,
hogy a kuruc vezérek közti civakodás
miatt nincs összehangolt támadás,
ezért Béri Baloghot még áristommal
is fenyegeti, majd Pécs elfoglalására
utasítja, akár a vár felgyújtása árán is.
A címzett kereste, de nem találta az el-
lenséget, végül fáradt hadaival vissza-
tért Simontornyára.

Szemfüles hadvezetõként mindösz-
sze két kis ágyúval, egy reguláris és há-
rom másik ezreddel kiegészülve iga-
zolta, hogy „nincsen mása aktivitására
nézve ezen földön”. Az elméletben
6000, valójában legföljebb ötezer ku-
rucból közel a fele gyenge hadértékû
gyalogos és újonc felkelõ. Fiatalok,
futni jól tudnak, s ezt használta ki a
haditerv. Az ellenség heves ágyú- és
puskatüzétõl megfutottak, az üldözõ
rácokat bekerítették, és kegyetlenül
levágták. (Volt mit törleszteni: pár éve
Bátán még gyereket is sütöttek a rá-
cok.) Mintegy 3000-et temettek el kö-
zülük, másokat Kistormás, Pécs és
Szekszárd felé ûztek; csak kevés fog-
lyot ejtettek, de köztük az ellenség két
vezérét is. Ötszáz élelemmel és rablott
holmival rakott szekér, három ágyú,
számos rézdob és 24 zászló jelezte a
diadalt. No meg az, hogy Heister se-
bes menetben hazasietett.

Rákóczi, aki a gyõzelmet még XIV.
Lajossal is tudatta, éppen a Napkirály
neki küldött kardját adta elismerésül
Béri Baloghnak. Sokan úgy tudják, ek-
kor jutalmazták a brigadérosi címmel
is, pedig ezt már hetekkel elõbb aláír-
ta a fejedelem, bár vitéz híve csak
1709-ben szerzett róla tudomást... Ele-
ink, a régi szekszárdiak, akik alatta
szolgáltak, méltán érezhették át a dia-
dal jelentõségét. Dr. Töttõs Gábor

SZEPTEMBER 1-JÉN

95 éve, 1913-ban sajtónk a Krassó-
szörény megyében Bunyaszek-
szárdot alapító rokonainkról írt.
SZEPTEMBER 2-ÁN

300 éve, 1708-ban Szekszárdig ül-
dözte a labanc hadakat seregével
Béri Balogh Ádám. 10 éve, 1998-
ban hunyt el városunkban Biró An-
namária fazekas népi iparmûvész.
SZEPTEMBER 3-ÁN

75 éve, 1933-ban iparos mûkedve-
lõ ifjaink bemutatták Gárdonyi Géza
Ida regényét.
SZEPTEMBER 4-ÉN

110 éve, 1898-ban jelent meg Ba-
bits Mihály elsõ nyomtatott mûve,

Mosen Távolba száll címû versfor-
dítása.
SZEPTEMBER 5-ÉN

135 éve, 1873-ban 80 napi száraz-
ság ért véget. 90 éve, 1918-ban el-
temették Geiger Gyulát, a Szek-
szárd Vidéke szerkesztõjét, Dienes
Valéria atyját.
SZEPTEMBER 6-ÁN

105 éve, 1903-ban nyílt Szekszár-
don a megye elsõ lakberendezési
áruháza.
SZEPTEMBER 7-ÉN

135 éve, 1873-ban Boda Vilmos fel-
hívást intézett eleinkhez önkéntes
tornász-tûzoltóegylet megalakításá-
ért. 95 éve, 1913-ban az elsõ labda-
rúgó megyebajnoki döntõn Szek-
szárd gyõzött Bonyhád ellen.

Ódon időben

Béri Balogh kölesdi diadala

MESÉLÕ EMLÉKEINK 65.

Diadalt arató kurucok (Garay Ákos rajza)
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A rejtvény megfejtését 2008. szeptember 9-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi

Vasárnap, Polgármesteri Hivatal Szekszárd, Béla király tér 8.

Augusztus 17-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Korholva nézem bolond lelkemet” (Józanság).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Fejes Jánosné, Luther tér 5. II./3. és Steibné Ledneczki
Mária, Decs, Ady E. u. 22. A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

SZEPTEMBERI FOHÁSZKODÁS

Ezekben a napokban ismét kitárulnak az is-
kolák kapui. Gyermekek, szülõk, nevelõk iz-
gatottan készülõdnek az új feladatokra. A ka-
tolikus iskola õsztõl a Garay téren kezdi a
munkát. Hitoktatóink is szeretettel hívják és
várják az ifjúságot.
Mindenki bizalommal tekint a jövõbe, de
azért van bennünk némi szorongás, hiszen
a mai világ olyan bizonytalan, kiszámíthatat-
lan. Ami évszázadok óta olajozottan mûkö-
dik, azt ma egy tollvonással meg lehet szün-
tetni. Ezért különösen fontos, hogy ne
csússzon ki lábunk alól a talaj: hogy szünte-
lenül az örök értékekre próbáljunk alapozni.
A katolikus egyház a közelmúltban ünnepel-
te egyik legkitûnõbb pedagógusát,
Kalazanci Szent Józsefet, a szegény és árva
gyermekek 17. századi nagy pártfogóját, a
piarista rend alapítóját. Az õ hazai tanítványa-

inak oroszlánrésze volt a török korban le-
pusztult ország szellemi-lelki újjáépítésében.
A történelmi Magyarországon a piarista rend
24 gimnáziumban folytatott rendkívül színvo-
nalas oktató-nevelõ munkát három évszáza-
don át, megvetve a tudomány és kultúra alap-
jait. Manapság is tíz iskola tanévnyitó ünne-
pélyein csendülnek fel Sík Sándor Kalazanci
Szent Józsefhez írt Himnuszának sorai:

Szentje és atyja Kegyes Iskoláknak,
Nagyra törekvõ nemes ifjúságnak,
Hitre, tudásra, szép életre, jóra
Példaadója!
Zsenge korodtól hallottad a Hangot:
Szent hivatásét, mely szívedben zsongott,
S mentél utána egy életen végig,
Róma szívéig.
Hittel utána Isten hívásának
Mentél szívéig szegény ifjúságnak.
Szent nyomaidban vívja nemes harcát

Ifjú magyarság.
Híven a széphez, az igazhoz, jóhoz,
Állhatatosan az Isteni Szóhoz
Menni elõre, hogy az Úrhoz érjünk:
Légy a vezérünk.

Vajon képes-e minden magyar ilyen emelke-
dett szívvel imádkozni egy új tanév küszö-
bén? Vannak-e még elõttünk Kalazanci
Szent Józsefhez, Bosco Szent Jánoshoz,
Boldog Adolph Kolpinghoz fogható példaké-
pek? Vannak-e hozzájuk méltó tanár-egyéni-
ségek, akik „egy életen végig” követik szent
hivatásuk hangját? Van-e még „nemes harc-
ra” kész ifjú magyarság? Ismerjük-e még a
valódi célt: hogy pillanatnyi szempontok, rö-
vidtávú érdekek huzakodásán túl, alap- és
kerettantervek forgatagában mégiscsak a
széphez, az igazhoz, jóhoz kellene igazod-
nunk? Sejtjük-e még, Ki vár bennünket az út
végén, ha azt becsülettel végigjártuk?

Szorongó szívvel tesszük fel magunknak e
kérdéseket, ám annál nagyobb bizalommal
fordulunk kéréseinkkel az Úrhoz:
Imádkozunk derûs, nyugodt, jövõbe tekintõ
családokért, hogy az önzés és az anyagi bi-
zonytalanságtól való félelem ne fojtsa el re-
ményüket, és bátran vállalják, segítsék ki-
bontakozni a jövendõt. Imádkozunk gyer-
mekeinkért, hogy szüleik és nevelõik gon-
doskodásán keresztül megtapasztalják a
Jóisten szeretetét, és kiegyensúlyozott,
bölcs és boldog felnõttekké váljanak. Imád-
kozunk diákjainkért, hogy a hit és a tudás
szomja vezesse õket tanulmányaikban, és
segítsen eligazodni egész életük folyamán,
amíg meg nem találják annak végsõ célját
és értelmét. Imádkozunk tanárainkért, neve-
lõinkért, hitoktatóinkért, hogy ne csupán
szavakkal, hanem egész életükkel tanúsá-
got tegyenek az örök igazságról.

Kirsch János diakónus

E V A N G É L I U M

K ellemetes lenne tereken menetelve nem megtelve
ebfeneke-remekkel – leend szerencse-tervekkel

verten – csellengve. Ellenben, nem eszperente-lelkesek
kedve meglegyen: ha nem lépnénk folyvást kutyaszar-
ba reggelben nedves gyepeken…

A tréfát félretéve, mint kutyás társadalmunk tagja,
büszkén vállalom a közösséget azokkal, akik ked-

vencük dolgavégeztével csinos kis zacskókkal szedik
föl a terméket, s hajítják a legközelebbi kukába. Tanul-
junk egymástól, így kell ezt! Terjedjen csak a szokás la-
kótelepeken és családi házas környéken, boltok, isko-
lák és óvodák, játszóterek, kórházi épületek mellett, s
egyáltalán, bárminemû köz- és magánterületen, ahol
kutya jár! Ha már kiskabáttal domesztikáljuk négy-
lábú társainkat, nem jár-e nékik is, hogy gumijuk
diszkrét gyûjtõhelyre kerüljön a miénkéhez hasonló-
an? Épp elég nekik nyilvánosan végezni… Fejlett or-
szágokban elkerített kabinok szolgálják a célt.
De akad itt más is. A kutyaiskolában, szakkönyvekbõl
és az állatorvostól azt tanultam, mielõtt odaengedem
az ebem kollégáihoz, illik érdeklõdni, megtehetem-e, il-
letõleg nem agresszív, engedetlen-e a másik állat. Cél-
szerû továbbá a tüzelõ szukákra nem ráugrasztani
váratlanul egyelõre még bakfis kan kutyámat, s ha lá-
tom, hogy az idegen blöki félénk vagy kistestû, hát rö-
vid pórázra fogni a sajátomat, nehogy elijesszük, eset-
leg megsebesítsük a gyengébb felet. Vajon utópia abból
kiindulni, hogy ezt mások is tudják, betartják? Miképp
történhetett meg, hogy négyhónapos kölyökkutyámat
megtámadta egy pórázt messzirõl sem látott, nagytes-
tû, gazdája szavára fittyet hányó, terelgetõ állat? Aki-
rõl mellesleg mosolyogva állították, ó, õ aztán jámbor
lélek... Több kutyás tudna errõl a párosról, pontosab-
ban kvartettrõl mesélni. Még szerencse, hogy ez nem
jellemzõ eset!

Ö röm barátságot kötni okosan, szeretettel és türe-
lemmel nevelt állatokkal és gazdáikkal. A kétlábú-

ak következetessége, kiegyensúlyozottsága példaérté-
kû lehet fiatal, kezdõ kutyatartók elõtt. S ne feledjük: az
élethosszig való tanítás, foglalkozás – otthon és kutya-
iskolában – csak izgalmasabbá, színesebbé varázsol-
ja társunk életét. Ne fosszuk meg se õt, se önnön magun-
kat a kulturált állattartás gyönyörûségeitõl!  P.
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Olimpia magyar szemmel
Két sportimádó szekszárdi testnevelõ eljutott a pekingi ötkarikás játékokra – 1. rész

Két szekszárdi sportembernek
legbelül mást, többet jelentett a
pekingi olimpia, mint tévénézők
millióinak. A vizuálisan és lelki-
leg rájuk zúduló élményanyag ott
a helyszínen, a lelátón, kilenc-
ezer kilométerre a hazától.

Bálint György

Klemné Koleszár Ildikó, a Babits Mi-
hály Általános Iskola testnevelõ-edzõje
az olimpiai ötpróba sorozat nyertese-
ként vehetett részt a nyári olimpiai já-
tékok elsõ hetének forgatagában.
Scherer Tamás, a Dienes Valéria Általá-
nos Iskola testnevelõjeként az atlétika
területén magának nevet szerzõ edzõ-
je pedig saját maga szponzoraként volt
jelen a földkerekség legnagyobb kul-
turális összejövetelén, a négyévenként
sorra kerülõ olimpiai játékokon.

Mentek, láttak, jöttek. Nehezen el-
mondható, átadható élményekkel
gazdagodtak. Mindketten annyira a
sport le-, illetve elkötelezettjei, hogy
nincs az a világ legvarázslatosabb tája-
ira invitáló „All inclusive” nyaralás,
amire elcserélnék ezt az olykor igen
fárasztó nyolc napot.

Norvég szurkolóvá lett

Ildikó 1984 óta csinálja végig – jó pél-
dával szolgálva a tanítványoknak – az
olimpiai ötpróbát. Többször benne
volt a neve abban a „nagy kalapban”, de
úgy volt az egésszel, mint általában va-
gyunk a lottószelvénnyel: nem gondo-
lunk arra, hogy egyszer tényleg megüt-
hetjük a fõnyereményt. Persze, mint
az utazásokat kedvelõ, útikönyveket
gyakran lapozgató, „tudatalattijával” Kí-
náról szólót vett a kezébe. Elkerülhetet-
len volt a képzettársítás az országgal és
az olimpiával kapcsolatosan, de még
ekkor sem gondolt arra, hogy Fortuna
rá is mosolyoghat egyszer. Márpedig
ezúttal éppen ez történt: három héttel
az olimpia elõtt jött az értesítés.

– Kérem, mondja el, mit tett a sze-
rencséjéért?

– Úsztam, futottam, gyalogtúráz-
tam, kerékpároztam, triatlonoztam az
olimpiai ötpróba sorozat eseményein.

– A magyar szervezésû Peking
Klubnak köszönhetõen az elsõ hét
eseményeibe kapcsolódhatott be...

– Igen. A Peking külvárosában kiala-
kított, remekül fölszerelt táborban he-
lyeztek el bennünket, ahol a magyar
szurkolók nagy többsége lakott. Szinte
otthon érezhette magát az ember. Az
olimpiai helyszínek mindegyikét
ugyan lehetetlen bejárni, de mégis kép-
ben voltunk, mert a Magyar Televízió
adása fogható volt, mellette pedig a fa-
liújságról a magyar vonatkozású ese-
ményeket, eredményeket olvashattuk,
és az internet is rendben volt.

– Hova juthatott el „alanyi jogon”?
– Hat belépõjegyet kaptunk ingyen,

de tudtam még szerezni kettõt-hármat

hozzá, így eljutottam sok ismert sport-
ág eseményeire. Férfi és nõi vízi- és ké-
zilabdameccsekre, kosárlabdára is, de
ott voltam a nõi tõrözõk döntõjén is,
amelyen az olimpiai bajnoki cím sorsa
dõlt el. Sajnos, addigra már Mohamed
Aidáék elbúcsúztak, így nem láthat-
tam a mieinket. Egyébként nagy-nagy
kíváncsiság érzésével léptem be a
csarnokba, s a szurkolásnak az az
õszinte önfeledtsége, máskor biztosan
nem látható nemzetközisége lenyûgö-
zõ – még egy vívóversenyen is, ahol
azért csendben kell lenni. Szóval lát-
tam azt a Vezallit vívni, aki egyéniben
olimpiai bajnok lett. A tévén keresztül
különösebben nem jött át nekem ez a
sportág, de most élõben, viszonylag
közelrõl, jó helyrõl nézve bizony ha-
tással volt rám. Kezdtem „szakértõvé”
is válni: már is tudtam, ki vitt be tust,
hogy áll az asszó.

– A magyar meccsek kimaradtak
programjából, de ezért jött a kár-

pótlás, merthogy további olimpiai
bajnokokat láthatott...

– Ott voltam a késõbbi aranyérmes
holland vízilabda-válogatott és a nor-
vég nõi kézilabdások meccsein. Ez
utóbbiaknak a sors szeszélye folytán
aktív szurkolójává is váltam a csoport-
meccseken. Történt, hogy az egyik
útitársamnak norvég a férje – nyolc
évig náluk is élt –, így ha már a magyar
meccsre nem mehettem, beálltam a
norvég B-középbe. Mit mondjak: az
utazást, az elõkészületeket leszámítva
a Kínában töltött tisztán nyolc és fél
napnak az egyik katartikus élménye
volt beállni a sorba, és buzdítani ezt a
roppant rokonszenves, szimpatikus
lányokból is álló társulatot. Legalább
ennyire lenyûgöztek a csapat szurko-
lói is a maguk roppant kulturált, befo-
gadó stílusukkal.

– Az atlétikai program akkor kez-
dõdött, amikor az Öné véget ért, de
azért egy másik csarnokban látot-
tak megint kellõ kompenzációt je-
lentettek.

– Igen, elmondhatom, hogy láthat-
tam a szenzációs kínai férfi tornászo-
kat az egyéni összetettben, vagyis va-
lamennyi szeren. Mellettük az orosz
és a japán tornászok produkcióját is
élvezhettem.

Ildikó turisztikai szempontból is
szerencsésnek érezheti magát ezzel
az úttal. Szervezett idegenvezetéssel
ugyanis a Nagy Fal és a Tienanmen-
tér mellett láthatta a Láma templo-
mot, a Konfucius templomot, a híres
Beihay parkot. Aztán a világörökség
részét képezõ Nyári Palotát, nemkü-
lönben a Tiltott Várost. Lesz mirõl me-
sélni a nebulóknak. S ösztökélheti
most már imigyen is a diákot: lehet,
hogy nem lesz belõled olimpikon, de
legyen életformád a sport, s még az
olimpiára is kijuthatsz.

A Scherer Tamással készült inter-
jút a Szekszárdi Vasárnap szeptem-
ber 7-ei számában olvashatják.

„Sportturista” – Klemné Koleszár Ildikó nyerte a pekingi utat
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Szűcs István, az AutóCity Kft.
operatív igazgatója e sorozat jel-
képes stafétabotját a vezetés- és
vállalatfejlesztéssel foglalkozó
Farkas Gábornak adta át. A je-
lenleg négy diplomás férfiú több
felsőoktatási intézmény közgaz-
dasági programjában dolgozott,
dolgozik, illetve oktat.

V. Horváth Mária

– Végzettségét illetõen közgazdász?
– Tulajdonképpen igen, pontosab-

ban az alkalmazott közgazdaságtan a
szakterületem, ezen belül is a menedzs-
ment – egyelõre hiányzik rá a jó ma-
gyar kifejezés – tudományok, mégpe-
dig a rendszerszemléletû vezetés- és üz-
letfejlesztés a fõ tevékenységi köröm.

– Remélem, hogy menet közben
mindezt sikerül úgy kibontani, hogy
mindenki számára érthetõ legyen. 

– Talán szükséges hangsúlyoznom,
hogy kifejezetten „rendszerszemléle-
tû” menedzsmentképzés nem létezik
a hazai üzleti felsõoktatásban, jólle-
het a kis- és középvállalatoknál (is)
óriási jelentõsége van annak, hogy
egységben lássák és irányítsák a cé-
get. Eddig négy fõiskola (Pécs, Szek-
szárd, Budapest) felkérésére oktat-
tam hallgatókat, ám az elméleti stúdi-
umok mellett egyre többet foglalko-
zom a menedzsment gyakorlati kihí-
vásaival. Megjegyzem, hogy az egyik
fõiskolai programban a „menedzs-
ment gyakorlat” tantárgyat is tanítot-
tam, aminek a lényege a napi munká-
ban, tervezésben kamatozó jártasság
és készségek kifejlesztése. 

– Térjünk vissza az ön munkájára.
– Egyre többet foglalkozom kis- és

középvállalatok – 20-50 embert foglal-
koztató vállalkozások – fejlesztésével.

– Miért van éppen erre szükség?
– Mert nagyon sajátos a helyzet Ma-

gyarországon, de világviszonylatban
is. Ugyanis nagy társadalmi és gazda-
sági gondot jelent a kis- és középvállal-
kozások feladatainak, lehetõségeinek
és problémáinak az alulértékelése. Ez
azért különösen aggasztó, mert Euró-
pában is az emberek nagy része – kö-
rülbelül a hetven százalékuk – kis- és
középvállalatoknál dolgozik, ahol a ja-
vak nagyon jelentõs része állítódik
elõ. Ennek ellenére az egyetemi-, fõis-
kolai képzésekben, valamint a prakti-
kus, segítõ, például állami oldalról ér-
kezõ gazdaságfejlesztésben, szolgálta-
tásokban alig-alig kapnak szerepet. 

– A szóban forgó cégek egyáltalán
„odamerészkednek” a felsõfokú in-
tézmények állásbörzéire?

– Nem jellemzõ. Egyrészt, mert
nincs olyan közeg, amelyik szakszerû-
en bátorítaná õket, másrészt pedig õk
maguk is számos olyan tûzoltás jellegû
apróbb-nagyobb dologgal vannak el-
foglalva, ezért a magasabb rendû, jog-
gal mondhatjuk, hogy az õ életükre
nézve stratégiai fontosságú kérdések-
re gyakran nem jut idejük. Mint példá-
ul az ön által említett szakemberek vá-
logatása, vagy a saját házukon belüli
jobb életet biztosító megoldások tetõ
alá hozása. De az is igaz, hogy mindez
részint a tájékozatlanság miatt van.

– Tegyük fel, hogy nekem van egy
különbözõ gondokkal küzdõ 35 fõs
cégem. Felkeresem önt az irodájá-
ban, hogy tekintse át a mûködést,
az árbevételt, satöbbi. Tanácsot ad?
Vagy hogy mûködik a dolog?

– Nagyon egyszerûen fogalmazva
tulajdonképpen így. Magyarországon
egyelõre kevesen foglalkoznak a ná-
lam gyakorlattá lett vezetési és szerve-
zeti rendszerek fejlesztésével, a cégem
nevébõl – rendszer menedzsment – is
kikövetkeztethetõ üzleti összefüggé-
sekkel. Az én munkám azért sajátos,
mert összességében az adott vállalat –
nyelvi játékkal élve, de valójában is –
egész-ségét(!) tartja szem elõtt. A cél:
egészséges, kiegyensúlyozott, fejlõdõ
és növekvõ vállalkozások megterem-
tése. Erre vannak módszertani elem-
zések, a különféle segítõ technikák.
– Egyedül dolgozik?

– Általában igen, de a különbözõ
projektekre alkalmilag külsõ munka-
társakat is foglalkoztatok. Mindvégig

fontos az alkalmazott módszer, a meg-
közelítés holisztikus szemlélete, amely
felöleli a teljes céget. Ezt nem úgy kell
érteni, hogy én valamennyi menedzs-
ment szakterületbõl (humán, pénzügy,
marketing stb.) egyformán mindent
tudnék. Úgy kell elképzelni, hogy több
területen aránylag mély ismereteket
kellett elsajátítanom, illetve ezen felül
van egy „rendszerben gondolkodó”
szemléleti és módszertani hátterem is.

– A munkáját igénylõ cégek elége-
dettek az elért eredménnyel?

– Szinte minden üzleti együttmûkö-
désem évekig tartó, és legtöbbször hét-
rõl-hétre kérik, igénylik a munkámat,
tehát a kérdésére a válaszom: bizonyá-
ra igen. Az általam végzett munkák jel-
lege nem agresszív és erõteljes beavat-
kozás, hanem elsõsorban ismereteket
és módszereket adó vezetõ-támogatás.

– Gondolom, meghatározó, hogy a
közös munka eleve a bizalomra
épüljön.

– Nagyon fontos, anélkül nem is
mûködhetne.

– Jövendõ partnerei hogy szerez-
hetnek tudomást az ön áldásos te-
vékenységérõl?

– Mára a legfontosabb üzleti és társa-
dalmi platformmá az internet vált, ami
lassan, lassan mindenkinél – állami in-
tézményeknél, a vállalati szférában –
központi szerepet tölt be. Ugyanakkor
a munka jellege erõsen bizalmi, az
újabb és újabb feladatok az elõzõek
eredményességébõl fakadnak.  

– Elsõsorban kik tartoznak az ügy-
félkörébe?

– Fõként a most fellendülõben levõ
iparágak közül kerülnek ki. Olyanok,
amelyek hatásukban stimulálják a gaz-
dasági folyamatokat, s viszik elõre az
eseményeket. Amiben ma még benne
vagyunk, s amelybõl most jövünk ki,
annak a komplex változás folyamatá-
nak a központi eleme az információ
technológia, az informatika, a számí-
tástechnika. Ám ami felé most me-
gyünk, ami a gazdasági kutatások sze-
rint most következik, az összefoglaló
néven az egészségipar. Érdemes vé-
gigtekinteni, melyek azok a termé-
kek, amelyek kommunikációban és a
reklám terén is elõtérben vannak, sõt
mi, állampolgárok a gondolkodásunk-
ban és tetteinkben mire irányulunk,
mi felé fordulunk.

– A laikus is látja, tudja, hogy az
egészség – együtt a megelõzéssel –
egyre fontosabbá válik.

– Errõl van szó. Beleértve természe-
tesen, hogy van-e friss levegõ, vagy
egészséges víz? Nagyszüleinknek el-
képzelhetetlen lett volna, hogy a vizet
egyszer majd pénzért fogjuk venni a
boltban. De számtalan egyéb, az
egészséget megõrzõ, vagy a szerveze-
tet regeneráló szerekkel, eszközökkel
abszolút mértékben számolhatunk, il-
letve az elindult folyamatot máris ta-
pasztalhatjuk, részesei vagyunk.

– Idehaza még nagyon újszerûnek
számít az ön által nyújtott szolgál-
tatások sora?

– Már nem annyira, bár a fejlettebb
gazdasággal rendelkezõ országokban
ezeknek a szolgáltatásoknak több évti-
zedes, komoly tradíciójuk van. Nálunk
az ideérkezõ multinacionális cégek, il-
letve a hazai nagy vállalatok mutattak
elõször igényt az ilyen szolgáltatások
iránt. Mint már szó volt róla, ma már a
kis- és közepes vállalkozások is egyre
inkább látják az ebben rejlõ lehetõsé-
geket, ami számukra kifizetõdõ, tehát
haszonnal jár.

– Bemutatja a családját?
– Feleségem informatikus mérnök-

tanár, s a Szt. László Egységes Középis-
kolában tanít. Két nagyszerû gyerme-
künk van, mindketten a Dienes Valé-
ria Általános Iskolába járnak: Dániel
hetedik osztályos, Nóra negyedikes. 

– Kivel beszélgessünk legközelebb?
– Mindenki, aki rendszerszemlélet-

ben végzi a munkáját, elõbb vagy
utóbb eljut az ökológiai problémákig,
mint Belasics Edit. Szívesen olvasnék
az általa indított, ökológiai szempont-
ból is figyelemre méltó gazdasági
programról.

Vállalkozások fejlõdését segíti
Farkas Gábor: A munkám az adott cég egészségét tartja szem elõtt

Farkas Gábor a tanácsadás mellett oktat is
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„Igyunk, vigadjunk, hegy levét fogyasszunk,
szeptember harmadik hétvégéjén 
Szekszárdon mulassunk!”

Szekszárdi Szüreti Napok
Örökség Országos Gyermeknéptánc

Fesztivál
V. Festészeti Triennálé

Csütörtök: Demjén koncert
Péntek: Irigy Hónaljmirigy; utcabál a GHB-val
Szombat: Felvonulás, Szüret Szépe választás, 

Magyar Állami Népiegyüttes
Vasárnap: Sebestyén Márta, Republic

Kiállítások, Vásárok Világa Konferencia, Borud-
var, borszeminárium, rock- és jazzkoncertek,
Muslinca Bordalkórus, színpadi táncshow-k, Játszó
Fertály gyerekeknek, vásár és Vidámpark!

Információ: www.babitsmuvhaz.hu

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI HÁZ

SZEPTEMBER 12-ÉN, pénteken, 20 órától a
táncteremben: Kalotaszegi táncház

Salamon Beáta népi-hegedûtanár, a magyar
Állami Népiegyüttes prímása tart elõadást a

Kalotaszegi tánczenérõl, hegedûhasználatról. Lesz
énektanulás, muzsikál a Csurgó zenekar.

A táncházat vezeti: Vas Oszkár
Belépõdíj. 400 Ft 

SZEPTEMBER 15-ÉN, hétfõn, 18.00 órakor a
színházteremben LÉLEKÉPÍTÕ Szarvas József
színmûvész elõadása

Belépés díjtalan!

MÛVÉSZETEK HÁZA

SZEPTEMBER 4-ÉN, csütörtökön, 19.30 órakor
Tátra Tibor és Szûcs Antal Gábor koncertje

Magyarország talán két legismertebb gitárosa,
Tátrai Tibor és Szûcs Antal Gábor szinte véletlenül
hozta össze ezt a duót, és õk maguk voltak a
legjobban meglepõdve sikerén. Tátrai 1999-ben
vitte el barátját egy tévéfelvételre, hogy „segítsen”
neki gitározni. Akusztikus latin számokat
improvizáltak, és azóta se szeri, se száma a
meghívásoknak

A duó azóta negyedik nagylemezén van túl,
sorozatban lép fel kluboktól fesztiválokig. A két
felkészült gitáros nagyszerûen kiegészíti
egymást.
Belépõjegy elõvételben: 1500 Ft, helyszínen: 2000 Ft

SZEPTEMBER 16-ÁN, kedden, 19.30 órakor
A Crescendo Nemzetközi Nyári Akadémia mûvész-
tanárainak
Schumann-koncertje
Közremûködik:
David Danel – hegedû (Cz)
Judith Ermert-Robe – gordonka (B)
Dominkó István – zongora (H)
Mûsor:
Adagio és Allegro op. 70.
Három románc op. 94.
Jugendalbum – részletek op. 68.
g-moll Trió op. 110.
Belépõjegy: 1000 Ft, zenebarát bérlettel: 500 Ft

PANORÁMA MOZI

KISTEREM

Augusztus 28- szeptember 3-ig 
17.00 A királynõ (12) színes feliratos angol-francia
életrajzi dráma 
19.00 My blueberry nights – A távolság íze (12) feli-
ratos hongkongi romantikus film
Szeptember 4-10.
17 óra Pánik színes szinkronizált magyar romatnikus
vígjáték
19 óra: A nagy csend színes feliratos francia-német
dok.film

NAGYTEREM

Augusztus 28- szeptember 3-ig 
17.30, 20.00 Zsenikém – Az ügynök haláli (12) színes
szinkr. amerikai akció-vígjáték
Szeptember 4-10.
17.30 óra A három rabló színes szinkronizált német
animációs film
20 óra A banki meló színes feliratos angol thriller

Szekszárdi Szüreti Napok 2008. szeptember 18-21.

SZEPTEMBER 5. PÉNTEK 

10 óra: 15 ország hivatalos küldöttségének

fogadása a Vármegyeháza dísztermében

17: Megnyitó. Beszédet mond: Horváth István

polgármester, a Parázsló Alapítvány képviselõ-

je, dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlés elnö-

ke, prof. dr. Kiszely István fõvédnök, küldött-

ség

17.30: Prof. dr. Kiszely István elõadása: Ma-

gyar és rokon népek õstörténete a genetikai

vizsgálatok tükrében

18: Sólyomfi-Nagy Zoltán és a Regélõ Fehér

Táltos Dobkör mûsora

19: Szakács Gábor és a Kecskés Zenekar

mûsora

SZEPTEMBER 6. SZOMBAT 

Elõadások, a Polgármesteri Hivatalban:

10.30-12: Szakács Gábor és Friedrich Klára:

Rovásjelek Tatárlakától a bosnyák piramisokig 

12.30-14.00: Gönczi Tamás: Nimród gyûrûje 

14.30-16.00: Csajághy György: A magyar õs-

történet és a népzene

A Katolikus Közösségi Házban:

10-11.30: Marton Veronika: Párthusok és a

Párthus birodalom, 12.30-14: Kocsis István:

Szent Korona misztériumai; 15-16.30: Kiss

Dénes: Nemzetmegtartó õsnyelv – Az íztõl az

izgalmas ízéig

A Vármegyeházán

9.30-11: Grandpierre Attila: A székelyek erede-

te; 11.30-13: Dúcz László: Közöttünk élõ Turul;

14-15.30: Pap Gábor: Szent vagy ó nép!

Programok a Béla király téren:

9-10: Zenés ébresztõ; 10-14.30: Tánc;

14.30-15: Antal Enikõ ; 15-16: Székely mese-

mondó nagy meséi; 18.30: Csurgó zenekar

A Városi Sport- és Szabadidõközpontban:

16-19: Lovas bemutató (Kelemen Zsolt), Soly-

mász bemutató (Majercsik János Oguz), Íjász

bemutató („Sasköröm” Hagyományõrzõ Egye-

sület); 20: Kormorán-koncert (jegyek elõvétel-

ben: 2000 Ft, a helyszínen: 2500 Ft)

A Szent József Katolikus Iskolában:

9.30-17: Gyermek játszóház és kézmûves

foglalkozások; Keleti rokonnépek kiállításai;

Friedrich Klára rovásoktatás

Kis jurtában:

10.30-12: Kovács Kálmánné Nóra: Õsi tudás-

gyógyítás az ásványokkal; 13-14: Váczi Sarol-

ta: A Szeretet átható ereje; 15: Marton Veroni-

ka: Az írás története. Az ékírás, I. rész

SZEPTEMBER 7. VASÁRNAP 

Elõadások, a Polgármesteri Hivatalban:

9.30-11: Timaru Kast Sándor: Kelták és ma-

gyarok; 11.30-13: Czeglédi Katalin: A magyar,

mint a szkíta-hun nyelv képviselõje; 13.30-15:

Szõke István Attila: Aranyban - Wassban, ver-

sek aranyban-vasban

A Katolikus Közösségi Házban:

10-11.30: Obrusánszky Borbála: Hunok és az

ujgurok; 12-13.30: Bodnár László: Szabírok,

a tudás népe; 14.30-16: Bakos Attila: A Duna

Evangéliuma – Magyar õstörténet és önmeg-

valósítás

A Vármegyeházán:

9.30-11: Varga Tibor: Hunyadi Mátyás, mint

Árpád-házi leszármazott; 12.30-14: Szántai

Lajos: Árpád-házi Szent Erzsébet; 15-

16.30: Farkas Lõrinc Imre: Nemzetünk tör-

ténelemírása

Programok a Béla király téren:

10.30-12: Harci tánccsoport; 13-16: Credo

együttes; 16-17: Nemzeti jelképeink elõadás;

17-18: Ökomenikus istentisztelet; 18-20:

Varga Miklós mûsora; 20-21: Napvágás

együttes mûsora

A Szent József Katolikus Iskolában:

9.30-17: Gyermek játszóház és kézmûves

foglalkozások; Rokon népek kiállításai

Kis jurtában:

10.30-12: Kovács Kálmánné Nóra: Bûbájolás

ásványokkal; 13-14: Váczi Sarolta: A Szeretet

átható ereje; 15: Marton Veronika: Az írás

története. Az ékírás, II. rész

Jurtafalu, kézmûvesvásár, hun-magyar étel- és

italkülönlegességek

Rendezvényünkön a részvétel ingyenes! 

Elérhetõségek: parazslo@freemail.hu, tel/fax:

74/ 315 989, 30/409 17 50, www.almos-

szkitia.hu, 

A változtatás jogát a rendezõség fenntartja!

Parázsló „Múltunkból a jövőnkért” Közhasznú Alapítvány

Szekszárdi Parázsló Szabadegyetem – 2008. szeptember 5-7.

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu
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KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁSOK

A MENTÁLHIGIÉNÉS MÛHELY Önkén-
tes Központ Nyugdíjas Tagozata.
2008. szeptember 2-án (kedd) 14 óra-
kor a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
földszinti termében elõadást tart. Elõ-
adó: Dr. Palotás Kinga reumatológus
fõorvos. Elõadás címe: Csontritkulás
és porckopás. 

A TOLNA MEGYEI VÖRÖSKERESZT

Nyugdíjas Alapszervezete használt
ruha adományozást tart szeptember
1-jén (hétfõn) 9-10-óráig a Dózsa
György u. 1. szám alatt. Szeretettel
várjuk tagjainkat, a nyugdíjasokat,
valamint a nagycsaládosokat és min-
den rászorulót.

2008. SZEPTEMBER

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Szeptember 23. (kedd) 16-18 óráig
Polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület

Szeptember 30. ( kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (volt 2. számú
Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Szeptember 23. (kedd) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda,
V. sz. választókerület

Szeptember 30. ( kedd) 16-17 óráig
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fő-
iskolai Kar Gyakorló Iskolája
Szekszárd, Rákóczi u. 1.
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap első csütörtöke 17-18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-
középiskola (Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18-19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület
A hónap első szerdáján 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   
A hónap második hétfőjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület
A hónap első és harmadik keddjén 16-
17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület
A hónap második keddjén 17-18 óráig
5. számú Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület
Szeptember 8.  (hétfő) 17-18 óráig
Szeptember 22.  (hétfő) 17-18 óráig
5. számú Általános Iskola
FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17-18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtár-épület
HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap harmadik csütörtökén 16.30-
18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első keddjén 16.30-17.30
óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és harmadik keddjén 16-
18 óráig
Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig
5. Számú Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig
Bejelentkezés: 30/2470-750-es 
telefonon
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.
ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második szerdáján 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ 
ÉS A KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA
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Perfekt az Ön TUDÁSÁNAK
szolgálatában
Még a változások elõtt jelentkezzen:
• Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
• Mérlegképes könyvelõ
• Adótanácsadó
tanfolyamainkra!

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

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

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


