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Megvan az ötezredik látogatója a
szekszárdi Művészetek Házában
látható Munkácsy-tárlatnak.
Antoni Józsefné csütörtökön te-
kintette meg a kiállítást.

A jubiláló vendéget Fetzer Róbert, a
Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezetõ-
je és Matókné Kapási Julianna, a mûve-

lõdési ház igazgatója köszöntötte, és
egy üveg 2003-as szekszárdi bor mel-
lett egy Munkácsy-albummal, valamint
egy a február 20-án, a mûvész születé-
sének 165. évforulóján tartandó Mun-
kácsy-estélyre szóló tiszteletjeggyel
ajándékozta meg. Antoni Józsefné el-
mondta, már régóta nagy rajongója a
mûvészetnek, és nagyon örült, amikor

megtudta, hogy az õ városában is kiál-
lítják a neves festõ alkotásait.

Fetzer Róberttõl megtudtuk, eddig
fõleg iskolások érkeztek a kiállításra,
de több cég karácsonyi ajándékként
vásárolt belépõt a dolgozóinak. A már-
cius 8-ig látható tárlatra jöttek már Bu-
dapestrõl is, de külföldiek is megfor-
dultak a Mûvészetek Házában

Munkácsy-kiállítás: 5000!
Már külföldi látogatója is volt a Mûvészetek Házában látható tárlatnak

Antoni Józsefné (jobbról) nagyon meglepõdött: ajándékok várták a Munkácsy-kiállításon

Félidõben címmel
lakossági fórum
lesz a Babitsban

Szekszárd Megyei Jogú Város önkor-
mányzata nevében Horváth István
polgármester tisztelettel meghívja a
városlakókat január 20-án, kedden, 18
órára a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
tánctermében rendezendõ, Félidõben
– Szekszárd a tények tükrében címû la-
kossági fórumra.

A fórum résztvevõi tájékoztatót
hallhatnak a 2007/2008-as év gazda-
sági eredményeirõl, valamint a város
intézményeinél, az önkormányzati
cégeknél és a polgármesteri hivatal-
ban végbement racionalizálási folya-
matokról, illetve megismerhetik a
2009/2010-ben induló beruházáso-
kat, fejlesztéseket. Minden érdeklõ-
dõt szeretettel várnak!

Részletek a 3. oldalon.
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MELYIK AZ IGAZI? Néhány nap leforgása alatt három arcát mu-
tatta az idõjárás: szerdán ónos esõ, csütörtökön hó hullott (az
óvodások örömére), pénteken pedig már a napsütést élvezhet-
tük. Szeszélyes idõjárás, pedig hol van még április?  Fotó: L. P.

Sokakat fenyeget
a téli hideg

November óta él Szekszárdon krízisvo-
nal. A 06/30-277-26-22-es telefonszá-
mon azoknak a bejelentéseit várják,
akiknek segítségre szoruló emberek-
rõl van tudomása. Az idei, a szokásos-
nál is zordabb télben sajnos sokan
szenvednek szükséget...

Cikkünk a 2. oldalon.
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Hárman egy célért küzdenek
Ritka pillanatot hozott a szekszárdi látogatás: együtt a Blaskó testvérek

Mint a mesében: három egri test-
vér, egy szobrász és két színmű-
vész volt városunk vendége 
a Léleképítő sorozat legutóbbi
rendezvényén. 

Gyimóthy Levente

János, a legidõsebb, aki alkotásain ke-
resztül, hazája iránti szolgálatból üzen
a magyarságnak. Péter, a középsõ, aki
több mint 40 éves színészi pályafutá-
sa, hazai és külföldi sikerei után tagad-
ta meg a karrierje csúcspontját jelen-
tõ Kossuth-díj átvételét a miniszterel-
nöktõl. Balázs, a legifjabb, aki Eger-
ben szintén a színészi hivatást válasz-
totta. „Azon vagyok minden pillanat-
ban, hogy õrizzem és védjem az
egészséges élethez való jogot, a boldo-
gulást minden hamis hatalommal
szemben. A félelem minden idõben
megnyomorítja a lelkeket”– vallja a
legfiatalabb fivér.

„Nálam a kézfogás azt jelenti, hiteles
emberrel van dolgom, és valamilyen
módon közösséget vállalok vele”– vála-
szol a következõ kérdésre Blaskó Pé-
ter. „Nyílt levelemmel és a Kossuth-díj
visszautasításával éppen ezért tiltakoz-
ni kívántam a miniszterelnök szemé-
lyisége, mûködése ellen. Negyvenévi
színészi munka, sok-sok küzdelem és
keserûség után, amikor eljön ez az is-
tenáldotta pillanat az ember életében,
amikor nagy kísértés a csúcson azt
mondani: köszönöm szépen, nem ké-
rem! Ugyanakkor levelemmel üzenni
szerettem volna az együtt gondolkodó
pályatársaknak is...”

Blaskó Balázs a kettõs állampolgár-
ságról szóló népszavazás utáni
csíksomlyói elõadásukról mesélt,
ahova színházuk az Egri csillagokat
vitte el. A siker nem maradt el: Dobó
esküjét hatalmas taps követte, az elõ-
adás egyfajta hazafias tüntetésbe
ment át. Megtudhattuk azt is, hogy a
család egyik õse, Blaskó Antal eperje-
si hadvezér 1552-ben 25 talpasával a
valóságban is részt vett e nevezetes
harcban.

A legidõsebb fivér, János, akit az
összmagyarság szobrászának tarta-
nak, a 2004 májusában Székelyudvar-
helyen felavatott „Hõsök terére” a leg-
büszkébb. Ez a város fõterére készült,
13 mellszoborból álló, a szobrokat
dupla pergolagyûrûvel körbevett
kompozíció méltán lehet legkedve-
sebb munkája: a személyek egytõl
egyig nagy erdélyi és Erdélyhez köthe-
tõ hadvezérek, gondolkodók, fejedel-
mek a központi alaktól, Csaba királyfi-
tól elindulva, Bethlen Gáboron, Hu-
nyadi Jánoson, Rákóczin vagy éppen
Bem apón át egészen Kós Károlyig. A
rejtett „vándor székely” neve fölött
Wass Albert író, költõzseni mellszobra
áll, akit még mindig bújtatva lehet
csak ábrázolni, mert halála után sem
mentették fel a román hatóságok a fa-
siszta vádak alól. Blaskó János, a szom-
bathelyi Berzsenyi Tanárképzõ Fõis-
kola szobrász-tanára vágya, hogy Budá-
tól délre, az Osztyapenkó helyére felál-
líthassa Attila király egészalakos szob-
rát. A szintén mûvész édesapa, id.
Blaskó János neves kortárs festõmû-
vész volt, számos európai és mûcsar-

nokbeli kiállítással maga mögött, aki
évekig tanított az egri tanárképzõ rajz
tanszékvezetõjeként, megannyi ma is-
mert festõt hagyva az utókor számára.

Blaskó Péter, aki a Nemzetiben,
majd a Miskolci Nemzeti Színházban
is több évig játszott, s világ körüli tur-
nékon szerepelt (Gogol: A revizor
polgármestere; Ibsen: Peer Gynt), je-
lenleg a Katona József Színház tagja.
Beavatta az érdeklõdõket néhány tit-
kába: egy elõadásra való felkészülés
több stációból áll, s több apró részlet
(jelmez, díszlet) színész általi fokoza-
tos beépülése a darabba, valamint
egyfajta földöntúli átlényegülés kell
ahhoz, hogy tökéletes egésszé forrjon
össze a jellem, akit megformál. Ezen
folyamat közben egyszer csak olyan
gesztus tör elõ, amibõl tudni lehet: ez
már a szerep, amit meg kell formál-
nia, s amiben benne van valamely má-
sik énjének a felerõsödése. Hozzátet-
te: „többek közt az ilyen dolgok miatt
érdemes színésznek lenni”.

Blaskó Balázs szerint a szavaknak
vissza kell kapniuk eredeti értelmü-
ket, s le kell vetni a 40 év alatti bújta-
tott kettõsértelmûség kényszerét. Fo-
galmainkat is tönkretettük – szólt im-
már Blaskó János –, így már bármi-
lyen negatív jellegû dolgot meg tu-
dunk fogalmazni hagyományosan po-
zitív jelentésû szavainkon keresztül.

Az est folyamán, a házigazda Tóth
Csaba Attilával lezajlott beszélgetés
során kiderült: a család a szekszárdi
dr. Lemle Zoltánné rokona, akinél a
testvérek gyakorta töltötték szünide-
jüket.

Új szabályozás
a házipénztárnál

Az adótörvények változásai csak feb-
ruár elsejével lépnek hatályba, ám a
házipénztár maximális havi átlagos
záró-állományára vonatkozó elõírást
már január elsejétõl kell alkalmazni.

A pénzkezelési szabályzat megha-
tározza a napi készpénz záró-állomá-
nyát, de január elsejétõl a naptári hó-
naponként számított napi átlaga
nem haladhatja meg az elõzõ üzleti
év – éves szintre számított – összes
bevételének 1,2 százalékát, illetve –
ha az elõzõ üzleti év összes bevételé-
nek 1,2 százaléka nem éri el az 500
ezer forintot – az ötszázezer forintot.

Az átlag számításánál az adott
naptári hónap naptári napjainak
záró készpénz állományát kell fi-
gyelembe venni. Mindaddig, amíg
az elõzõ üzleti év összes bevétel
adata nem áll rendelkezésre, addig
az azt megelõzõ év összes bevétele
szolgál alapul. A jogelõd nélkül ala-
pított gazdálkodónál az alapítás üz-
leti évében az összes bevételt a
tárgyévi várható adatok alapján kell
megállapítani.

Ahol magas a házipénztár-állo-
mány, ott ideig-óráig elszámolási
elõlegekkel, kölcsönnyújtásokkal
lehet szépíteni a helyzetet, de ezek
egyike sem tartós és gazdaságos
megoldás. Vagyis az adott helyzet fi-
gyelembevételével a házipénztár-
ban levõ pénzt be kell fizetni a
bankszámlára, illetve el kell költeni
például jövedelem kivétre, osztalék-
ra, osztalék elõlegre, fejlesztésekre,
vagy egyéb kiadásokra. - h -

Milyen intézkedésekkel lehet segíteni a leg-
rászorultabb polgárokat a szokatlanul hideg
időjárás elleni védekezésben? 

S. K.

Ez volt a téma a szekszárdi védelmi bizottság szer-
dai ülésén, amelyrõl Horváth István polgármester
sajtótájékoztatón számolt be. A megyeszékhelyen
mintegy kétszáz olyan rászoruló család van, amely
önerõbõl nem képes biztosítani magának a tûzifát.
Számukra segítség, hogy a városban kidobott kará-
csonyfákat a rászorulók között osztják szét. Eddig
huszonegy családnak szállítottak ki ilyen tüzelõanya-
got, és még mintegy huszonötnek jut a fenyõkbõl.

A Gemenc Zrt. 125 mázsa fát adományozott a
szekszárdi rászorulóknak. A felajánlást Horváth Ist-
ván polgármester kérésére tette meg a cég. Az 5 te-
herautónyi, nagy fûtõértékû széldeszka jó pár nap-
ra megoldja a hátrányos helyzetû családok számára
a téli hónapok elviselését. A faanyagot a szekszárdi
Családsegítõ Központ által javasolt családoknak, a

Polgári Védelem ellenõrzésével az Alisca-Terra és a
Vízmû Kft. dolgozói már megkezdték kiszállítani.
Lehetõség lesz erdõirtásokon is tüzelõanyagot
gyûjteni, szervezett formában. Ezt a fát is a legne-
hezebb helyzetben levõk kapják majd meg. Gon-
doltak azokra is, akiknek otthonában táv-, vagy gáz-
fûtés van, és közüzemi díjhátralékot halmoztak fel.
A helyi közmûcégek és az önkormányzat mintegy
7 millió forintos alapot hoz létre, amelyre az „Esély
a díjhátralékosoknak Alapítványon” keresztül lehet
pályázni a rászorulóknak.

Felhívással élnek a kollégiumok, vállalati üdü-
lõk, magánszemélyek felé takarók, hálózsákok,
meleg öltözet felajánlását kérve. Az adományokat
a hajléktalanszállón lehet leadni, de a felajánlások-
ból nemcsak a hajléktalanokat segítik, hanem a la-
kással rendelkezõ, de a zord idõjárás által szintén
veszélyeztetett családokat, egyedülállókat is.

A polgármester kiemelte, hogy november óta krí-
zisvonalat mûködtetnek. A 06/30-277-26-22-es tele-
fonszámon azoknak a bejelentéseit várják, akiknek
segítségre szoruló emberekrõl van tudomása.

Sokakat fenyeget a hideg
A Gemenc Zrt. 125 mázsa faanyaggal segít a rászoruló családokon

Akad, aki nem megy hajléktalanszállóra
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A hétfői városházi tanácskozáson
14 cég képviselője fogalmazta
meg, hogy szerintük milyen intéz-
kedésekkel lehetne megmenteni
a gazdasági világválság miatt ve-
szélybe került szekszárdi munka-
helyeket. 

I. I.

A javaslatokat Jobbágy Gábor, a BHG
Kft. ügyvezetõ igazgatója ismertette.
Szerintük nem kellene kizárni az újak-
ból a korábban munkahelyteremtõ pá-
lyázatot nyert cégeket. Kérték, hogy
közvetlenül kaphassák meg a támoga-
tást a leginkább veszélyeztetett autó-
ipari beszállítók, amelyeknek 30-50
százalékkal csökkentek a megrendelé-
seik. Javasolták továbbá, hogy az ener-
giacégek plusz adóját kapják meg ked-
vezmény formájában versenyképessé-
gük érdekében. Szeretnék elhalasztani
a korábban kapott uniós támogatások
elszámolását a krízis végéig, hiszen ma
merõben mások a feltételek, mint ami-
kor a szerzõdéseket megkötötték. Igé-
nyelnék, hogy rögzítsék számukra a
forint-euró árfolyamot. A mostani ja-
vaslatok elõzményeként egyébként az
autóipari beszállítók már november-
ben jelezték, milyen segítségre volna
szükségük.

Horváth István polgármester, or-
szággyûlési képviselõ már akkor a cé-

gek segítségére sietett. A parlament-
ben kérdést intézett Szûcs Erika szo-
ciális és munkaügyi miniszterhez. A
tegnapi tanácskozás nyomán elkészü-
lõ nyilatkozatot, amely a javaslatokat
összegzi, ígérete szerint most meg-
küldi több miniszternek és a minisz-
terelnöknek is.

A tanácskozás másik célja az volt,
hogy gyorsabban juthassanak a cégek
információhoz a pályázatokról. Szõke

István, a regionális munkaügyi köz-
pont szakmai igazgatója ígérte, hogy
gyorsan, rugalmasan foglalkoznak a
cégek pályázataival. Hozzátette, hogy
a régióban eddig Tolnában nõtt a leg-
kevésbé, mintegy 2-3 százalékkal, 300-
500 fõvel a regisztrált munkanélküli-
ek száma. Szõke István elmondta: a
kormány által ígért, mintegy 17 milli-
árd forinttal számoló munkahelymeg-
õrzõ, válságkezelõ program e héttõl él.

Összefogtak a szekszárdi cégvezetõk
A polgármester a miniszterelnöknek is elküldi a javaslatokat

Az Ön véleménye is számít!
Szekszárd város önkormányzata
január 20-án, kedden, 18 órakor
lakossági fórumot tart a Babits
Mihály Művelődési Ház táncter-
mében „Félidőben – Szekszárd 
a tények tükrében” címmel.

– Polgármester úr! Miért érdemes
elmenni a fórumra?

– A kormányzati ciklus félidejében
járva a képviselõtársaimmal úgy gon-
doljuk, érdemes egy kicsit visszatekin-
teni. Az eredményekre és a nehezebb
periódusokra egyaránt. Nehéz örök-
séget vettünk át, hiszen az elõzõ cik-
lusban a korábbi városvezetés kiárusí-
totta a város vagyonát: négy év alatt
2,5 milliárd Ft értékû privatizációt haj-
tott végre, ennek ellenére 1,3 milliárd
Ft hiánnyal adták át 2006 végén a vá-
ros vezetését. Szekszárdnak nem volt
gazdasági koncepciója, csõd és az elle-
hetetlenülés szélén állt. Innen kellett
talpra állnunk, ami nem volt könnyû,
hiszen sok nehézségbe ütköztünk,
vagy érdeket sértettünk, ami sokszor
konfliktusokkal járt. Ezeket a város ér-
dekében fel kellett vállalnunk. Ma már
elmondhatjuk: a város gazdálkodása

stabil, kiszámítható, a mûködési bevé-
telek meghaladják a kiadásokat. A
Szekszárd a jövõ városa program kere-
tében érdemi fejlesztéseket készítet-
tünk elõ, indítottunk el. Az elmúlt két
évben több mint 11 milliárd Ft pályá-
zati forrás elnyerése vált lehetõvé.

– Számunkra fontos, hogy a válasz-
tópolgárok megismerhessék döntése-
ink hátterét, tisztában legyenek a vá-
ros gazdasági helyzetével, megismer-
hessék fejlesztési terveinket, hiszen
csak így alkothatnak valós véleményt.
A fórumon tájékoztatást szeretnénk
adni arról is, hogy az elmúlt két évben
az intézményeinknél, az önkormány-
zati cégeknél és a polgármesteri hiva-
talnál végrehajtott, szükséges raciona-
lizálások milyen eredményt hoztak,
hoznak a város számára.

– Ezért is kérjük: jöjjenek el minél
többen a fórumra, hogy megismer-
hessék az elmúlt két év munkáját,
amirõl kérjük, mondják el vélemé-
nyüket. Szeretnénk továbbá bemutat-
ni a következõ két év terveit, az indu-
ló beruházásokat, amikkel kapcsolat-
ban ugyancsak számítunk javaslataik-
ra, véleményükre.

Jobbágy Gábor, a BHG ügyvezetõje (jobbról) az autóalkatrész-
beszállítók szekszárdi klasztere nevében is vázolta a gondokat

Vészesen megcsappant
a vérkészlet januárban
Elmaradtak a régióban szerdán a
kiszállásos véradások. Gulyás Ka-
talin, a Magyar Vöröskereszt Tolna
megyei szervezetének igazgatója
szerint ez azért jelent óriási gondot,
mert a készletek a januári pangás
miatt már így is vészesen megcsap-
pantak. Emiatt szerveztek a hétre
plusz két rendkívüli véradó napot a
szekszárdi véradó állomásra. Szer-
dán 19 donor jelent meg, közülük
17-en adhatták a vérüket. A szerve-
zõk fokozottan kérik a lakosságot,
hogy jelenjenek meg vagy csütörtö-
kön, vagy hétfõn a szekszárdi vér-
adó állomáson 8 és 14.30 között.
Kérik, hogy a véradásra vigyék ma-
gukkal a jelentkezõk a személyi
igazolványukat, TAJ kártyájukat és
lakcímkártyájukat. 

Körforgalom épül
a siófoki elágazóban

A 6-os út siófoki elágazójánál kör-
forgalmat építenek. A csomópont
az utóbbi években baleseti góchely-
lyé vált, a keresztezõdésekben és
egy-két kilométeres körzetükben
súlyos balesetek történtek. Az úgy-
nevezett elsõ körös beavatkozások
a siófoki elágazónál már koráb-
ban megtörténtek: 70-es tábla,
fényvisszaverõ prizmák és tartós
útburkolati jelek kerültek az útra.

HÍRSÁV
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Czakó Sándor utazása Babits Mihállyal
Két fényképes könyve jelent meg az elsõ független napilap, a Dátum fõszerkesztõjének

Egyszerre jelent meg a Decsen
élő Czakó Sándor két fényképes
könyve, a „Babits utazása Szek-
szárdon” és az „Íme az ember…”.
Erről már hírt adtunk a kötetek
hivatalos bemutatása alkalmá-
val, amikor a megyei könyvtárban
a szép számmal összegyűlt ér-
deklődő előtt Gacsályi József be-
szélgetett a szerzővel.

V. H. M.

Csupán érdekességként jegyzem
meg, s ami azon az eseményen derült
ki, hogy a Czakó Sándor elõször a Ba-
bits utazását kezdte írni, majd abba-
hagyta, s nekifogott a másik kötetnek.
Talán azért történhetett így, mert a
szekszárdi születésû költõvel „beszél-
getve” egyre mélyebben érezte, mi-
ként vívódott Babits az ateizmusa és
istenhite között. Az írás közben fel-
idézõdött „közös élmény” hatására lel-
ke, szelleme érthetõen elkanyarodott,
ami persze nem „elcsapongást” jelent,
hanem nagyon is elmélyült gondolko-
dásról tesz tanúbizonyságot. Legyen
szó a csodáról, a velünk született ké-
pességek soráról, illetve azok sorsáról,

vagy akár az utóbbiból adódó hivatás
választásáról, azaz a „pályára állásról”.
S aki így tesz, „szabad akaratának fog-
ja lesz. Õ nem remél csodát, mert a
csodában benne van.” Mivel „adottsá-
gunk egy része tehát mûködik, másik
része vágy marad. Aki ehhez ragaszko-
dik, örök életében boldogtalan lesz.”

A másodikként említett – találó
czakói megfogalmazás szerint – fény-
képes könyvben arra buzdítja olvasó-
it a szerzõ, hogy „az isteni kinyilatkoz-
tatásnak megfelelve, isteni méltóságát
õrizze, és ha vissza kell szereznie, sze-
rezze vissza azt”. 

Bizonyos, hogy az olvasók sokasága
jól emlékszik Czakó Sándorra a me-
gyei lapból, majd az elsõ független na-
pilap, a Dátumból, amit fõszerkesz-
tett. Gacsályi Józseffel – aki ezt meg is
említette a beszélgetéskor – mindket-
ten Sándor keze alatt dolgoztunk. Na-
gyon szép idõ volt minden tekintet-
ben, s hozzáteszem, ebben nagy része
volt akkori fõnökünknek is, aki ve-
lünk együtt nem menekült hivatása
elõl. Nem ecsetelem vezetõi és embe-
ri kvalitásait, ám egy valami sok tûnõ-
dést okozott számomra, sokunk szá-
mára. Vajon Czakó Sándor újságíró-

ként, íróként, vagy a „fénnyel való
képírásban” tehetségesebb? Persze
válasz nem volt, és most sem hozhat-
tam, hozhattunk errõl „döntést”, még
a két könyv elolvasása és a gyönyörû-
séget jelentõ képek sokszori nézege-
tése után sem…

Nem maradhatok adós a cikk címé-
nek magyarázatával, úgyhogy átadom
a szót a szerzõnek: „Ezzel a könyvvel

szeretném átadni mindenkinek – akit
érdekel – azt az ajándékot, amelyet a
Teremtõtõl kaptam, azzal a megjegy-
zéssel, senki ne gondolja, hogy maga-
mat Isten kiválasztottjának képzelem.
Én ugyanolyan egyszerû ember va-
gyok, mint bárki más. Ebben az eset-
ben talán azzal a különbséggel, – míg
mások nem – végül is fölmerészked-
tem annak a darus teherautónak a pla-
tójára, amelyen együtt utaztunk Szek-
szárdon Babits és én.”

Az utazás 1981-ben történt, termé-
szetesen az érzelmek kavalkádját ki-
váltó fotók is, amelyeket Czakó Babits
soraival hozott párba. Ekkor szállítot-
ták azon a bizonyos teherautón váro-
sunkba Farkas Pál szobrászmûvész
„fotelos” Babits-szobrát, amely min-
denféle tévedések, félreszervezések
miatt Sándorral együtt, képzeletbeli
beszélgetés kíséretében beutazta a
várost…

Farkas Pál mihelyt tudomást szer-
zett a könyvrõl, nyomban beszerezte.
Könyvélményét a napokban megosz-
totta velem, s bizony bevallotta, igen-
csak meghatották a kötet mondatai,
képei. (Engem is.)
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Egy teherautó platóján...

Krizák István különdíjas
Az év természetfotói a Babits Mihály Mûvelõdési Házban

Január 14-én nyílt meg a Béres
Csepp – Az év természetfotósa
2008 vándorkiállítás az első vi-
déki helyszínen, a Babits üveg-
termében. 163 pályázó több mint
3500 fényképe közül választot-
ták ki a tárlat fotóit, melyeket
Szekszárdon a hónap végéig te-
kintheti meg a közönség.

Kosztolányi Péter

A naturArt Magyar Természetfotósok
Szövetsége tizenhatodszor rendezte
meg Az év természetfotósa pályázatot.
A magát Közép-Európa legnagyobb
ilyen jellegû pályázatává kinõtt, tucat-
nyi kategóriában kiírt versengés díja-
zott és magasra értékelt pályamûvei-
bõl (ezúttal 57 fotós 123 munkájából)
szerkesztett kiállítást a fõváros után ha-
gyományosan Szekszárdon láthatja el-
sõ ízben az érdeklõdõ nagyérdemû. A
tárlatot dr. Kalotás Zsolt, a 2001. év ter-
mészetfotósa, a naturArt 14 éven át
volt elnöke nyitotta meg.

Mint dr. Kalotás elmondta, a pályá-
zat célja természeti értékeink, tájaink,
élõvilágunk bemutatása és az ismeret-
terjesztés, óvandó egyszeri és megis-
mételhetetlen Földünket. A 2008. év
természetfotósa Máté Bence, az ifjú-
sági kategória gyõztese Turós Balázs

lett. A különdíjak egyikét, a Nagy-
györgy Sándor-díjat Krizák Istvánnak,
a Gemenc Fotókör megbízott vezetõ-
jének ítélte a zsûri.

A különdíjas kép készítésének kö-
rülményeit firtató kérdésünkre Kri-
zák elmondta, hogy a helyismeret, il-
letve a terület kezelõjével való korrekt
viszony elengedhetetlen, továbbá ki
kell alakítani egy (a szélirányt tekint-
ve is) álcázott leshelyet – ezt követõen
csak szakértelem, idõ és türelem szük-
séges a nyiladékon megjelenõ szarvas-
tehén díjat kiérdemlõ lefotózásához.

Hobbifotósként akadálynak érzi a
fényképezésre fordítható idõ meny-
nyiségét, a megrendelések és honorá-
riumok hiányát. Elõnynek nevezte
azonban a téma kiválasztásában, az al-
kotói szabadságban megnyilvánuló
kötetlenséget.

A kiállítás január 31-ig tekinthetõ
meg a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
üvegtermében.

A pályázaton díjazott képek a
www.naturart.hu; a teljes pályázati
anyag a www.fotoklikk.hu oldalon lát-
ható.

Krizák István: Óvatos léptek

Decsi Kiss János
alkotásai a

katolikus iskolában
Szerdán, a Szent József Iskolaközpont-
ban nyitották meg Decsi Kiss János
Szózat 12 képben, 6 hangban címû tár-
latát. A kiállításon a képzõmûvész-író
textilképei, illetve a Szózathoz készí-
tett tucatnyi grafikája látható.

Vörösmarty és Arany versmonda-
taitól a Metallica zenéjéig ívelt a kiállí-
tás-megnyitó, melyen Kubanek Mik-
lós a Szózat és szerzõje bemutatásá-
val, Németh Judit Arany Rendületle-
nül címû versével, Decsi Kiss András
pedig megzenésített versekkel mû-
ködött közre. A tárlatot szervezõ és
megnyitó Kubanek elmondta, hogy
Vörösmarty nemcsak a verselésbõl
megélõ költõként, hanem szeplõtlen
életû emberként is követendõ példa.

A 1949-ben született, pedagógiai
fõiskolát végzett Decsi Kiss, a maga
alapította szálkai Ifjúsági Alkotóház
és Mûvésztelep vezetõje egy korábbi
írásával mutatkozott be. A Szózatot
grafikáin kívül másképp is illusztrá-
landó, stílusgyakorlatot adott elõ. Tex-
tilképeirõl szólva a kötelet kellõkép-
pen durva anyagnak nevezte ahhoz,
hogy meg kelljen szelídíteni, érdessé-
gét megrostálni. A kiállítást érdemes
mindazoknak megtekinteniük, akik
egy-egy témát több nézõpontból is
megvizsgálandónak tartanak. És sem-
mi más nem számít. KoP
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Villányi Ildikóval, a rendelőinté-
zet vezetőjével beszélgettünk 
a szakellátásra történő beutalás
szabályairól és a felmerülő vonat-
kozó kérdésekről.

N. S.

Ildikó mindenekelõtt azt hangsúlyoz-
ta: a beutaló nem jár le, nem évül el
harminc nap után, amint azt többen
az orvosok közül is vélik, nem szólva
a betegekrõl! A 2008. májusi „definíci-
óból” idézve: „A szabályos beutaló idõ-
korlát nélkül érvényes! A beutalásra a
szakmai szabály szerint az orvos-be-
teg találkozáskor, illetve indokolt eset-
ben kerülhet sor. Ez kontroll-vizsgálat
vagy várólista esetében akár hat hó-
nappal is megelõzheti a szakellátás
igénybevételének idõpontját, mely-
hez új, »friss« beutaló kiállítása indoko-
latlan, szabálytalan.”

– Mindezek tisztázása után nevez-
zük meg azokat a szakellátásokat,
ahová beutaló nélkül is fordulha-
tunk!

– Bõrgyógyászati, nõgyógyászati,
urológiai, pszichiátriai és addikto-
lógiai, fül-, orr-, gégészeti, szemé-
szeti, általános sebészeti
és baleseti sebészeti, vala-
mint onkológiai járóbe-
teg-szakellátás igénybe-
vételéhez szükségtelen
beutalóval rendelkeznünk. Nem kell
tehát beutaló az elsõ alkalommal be-
utalás alapján igénybe vett bõr- és ne-
mibeteg-gondozó, tüdõgondozó és
onkológiai gondozó, illetõleg a kúra-
szerû ellátás keretében gondozásba
vett biztosítottak részére nyújtott ellá-
táshoz. Megjegyzendõ: akkor szüksé-
ges új beutaló, ha adott szakellátáshoz
irányítva a háziorvos új betegség ki-
vizsgálását kéri. A 2006. június 30-tól
hatályba lépett kormányrendelet a be-
utalás tartalmi elemeit határozta meg,
egyúttal lehetõvé tette a beteg ellátási
útjának pontos, egyszerû követését. 

– Túl azon, hogy ne indokolatlanul
jelenjünk meg a rendelõintézetben,
milyen fõbb funkciókhoz kapcsol-
ható egy szabályosan kiállított be-
utaló? Egyáltalán, szokás ilyesmit
„szabálytalanul” kitölteni?

– A beutalókról a körzeti orvos a
MEP felé jelentést készít, ugyanez tör-
ténik a rendelõintézetben. Ezáltal vá-
lik követhetõvé a beteg. Alaki követel-

mény, hogy a háziorvos azonosítója
és a naplószám fel legyen tüntetve.
Akkor valósulhat meg eltérés, ha az
orvos a beteg lakásán írja meg a be-
utalót. Ilyenkor a járóbeteg-szakellátá-
son a beteg ellátási lapjára nem tudják
rögzíteni a kellõ adatokat. Ez gyakorla-

tilag egyenes
utat jelenthet
ahhoz, hogy az
intézet finanszí-
rozási hátrányt
szenvedjen. Mi-

vel senkinek nem érdeke a saját térfe-
lén állónak pluszfeladatot adni, zavart
okozni, az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár a háziorvosok tájékozta-
tásával próbál segíteni, változtatni.
Emlékezzünk csak, a vizitdíj idején na-
gyon is súlyponti kérdés volt a precí-
zen, szabályosan kiállított beutaló; en-
nek hiányában a betegnek emelt díjat
kellett fizetnie. Kívánatos lenne, hogy
a némi túlzással élve diktatórikusnak
keresztelhetõ szabályozás nélkül is a
gördülékenység, pontosság jegyében
dolgozzunk valamennyien. 

– A beutalóhoz indokolt esetben
útiköltség-támogatás jár?

– Elõször is a beutalást az orvos a te-
rületileg illetékes helyre teheti meg.
Ehhez kérhetõ az útiköltség megtérí-
tése. Ezzel általában idõsebb betege-
ink szoktak élni, akik a megye kisebb,
messzibb településeirõl érkeznek
Szekszárdra kivizsgálásra vagy kezelés-
re. De nézzünk egy konkrét példát,
mit jelent valójában az elsõ mondat!

Ha valaki mondjuk paksi lakos, akkor
háziorvosa utalhatja Paksra, az ottani
rendelõintézetbe, de Szekszárdra is,
mivel a megyeszékhely az összes me-
gyehatáron belüli település lakosát kö-
teles ellátni. Így tehát a vidéki betegek
két lehetõség közül választhatnak. For-
dított esetben azonban, egy szekszár-
di járóbetegnek nem Paks a területileg
illetékes ellátó helye. Továbbá ha egy
OEP által finanszírozott szakvizsgálat-
ra utalja a beteget szakorvosa pl. PET
vizsgálatra küld, amit tudvalevõ, Deb-
recenben és Budapesten végeznek,
akkor a két város számít területileg ille-
tékes helynek, tehát ekkor is jár úti-
költség-támogatás. A megyehatárokon
kívülre vonatkozó útiköltség-támoga-
tásról általában kevesebben szoktak
pontos ismeretekkel rendelkezni, fon-
tos tehát, hogy ezúton is információt
szolgáltassunk az embereknek. Tisztá-

ban vagyunk vele, az utazás egyéb ter-
heivel egyetemben egy beteg, idõsö-
dõ személynek korántsem mindegy, a
kis nyugdíjából mennyit kell kupor-
gatni egy fõvárosi útra például, nagy
könnyebbség számára, ha annak ösz-
szegét nem õ állja. A részletekért a be-
utaló orvoshoz, vagy a szakorvoshoz
lehetséges fordulni. 

– Egy kérdés erejéig térjünk még
vissza bevezetõnkhöz. A már emlí-
tett, beutalót nem igénylõ szakellá-
tásokon kívül, hacsak nem sürgõs-
ségi eset áll fenn, mindenkor kell
beutaló. Mely orvosok jogosultak
ennek kiadására? 

– A teljesség igénye nélkül többek
között a háziorvos, a házi gyermekor-
vos, a fogorvosok szakkonzílium cél-
jából, a pszichiátriai betegek és a fo-
gyatékosok otthonánál, valamint re-
habilitációs intézetnél foglalkoztatott
orvos, a személyes gondoskodást
nyújtó bentlakásos szociális intéz-
mény orvosa, a genetikai tanácsadó
orvosa, nem utolsósorban pedig a
büntetés-végrehajtás orvosa. Ez utób-
bit érdemes említeni, hiszen a bünte-
tés-végrehajtás orvosa az általa ellátott
fogva tartottak gyógykezelésével kap-
csolatos beutalási joggal rendelkezik,
és ez több szakterületet érint. 

Beszélgetésünk végén elismeréssel
nézem Ildikót, pillanatra sem veszíti
türelmét, miközben rendre csörög a
telefon, aztán személyesen keresik, ér-
keznek felé a kérések, üzenetek. Me-
leg teával kínált a fagyból bejövet. Ta-
lán kissé esetlen érdeklõdésemre ma-
gyarázza: szeretne higgadt, igazságos
vezetõ lenni. Épp elég stressz éri az or-
vosokat, szakdolgozókat, betegeket.
Semmi szükség a tetézésre, együttmû-
ködni kell valahány helyzetben!

Ugyan melyikünkkel ne fordult volna elõ a következõ eset? Háziorvosunktól beuta-
lót kapunk adott szakrendelésre, például a kardiológiára, laborvizsgálatra, s a töb-
bi. Igen ám, csakhogy tervezett orvoslátogatásunkba beleszól a fõnökünk egy vá-
ratlan telefonnal, rohanhatunk a munkahelyre, oda az egész délelõtt, délután, ko-
ra este… Sebaj, bizakodunk, ott van a jövõ hét. Szabadságot veszünk ki, már in-
dulnánk is, mikor a gyerek tanítónõje keres minket, csemeténk megcsúszott a lép-

csõn, épp most gipszelik a lábát a kórházban... Ismét váratlan ügyintézés, aggo-
dalom. A napok pedig úsznak és peregnek… Január 5-én indult a „nagyüzem” a
rendelõintézetben. A kora reggeli órákban tömve voltak a folyosók: idõsek, kis-
gyerekes szülõk vártak sorukra. Voltak, akik a kis ablaknál visszafordultak, mert
beutaló nélkül céloztak meg egy-egy szakrendelést, másokat továbbirányítottak az
emeletre. Témánk aktualitása ennél indokoltabb már nem is lehetne. 

A laborvizsgálathoz is beutaló kell, no meg némi türelem...

A Szekszárdi Egészségügyi szakközépiskolában érett-
ségizett.

Tíz évet dolgozott Pakson körzeti ápolónõként.
1996-tól egy otthoni szakápolás profilú szolgáltatót

vezetett.
1998-tól az ÁNTSZ ápolási szakfelügyelõje. 
2000-tõl a MEP Orvos-szakmai Ellenõrzési Osztályán

dolgozott. 
2006-tól vezeti a rendelõintézetet, immár második

diplomáját, egyetemi ápolói képesítését megszerezve. 
Szabadidejében szívesen fogadja barátait, akiknek nagy szeretettel süt-fõz.
Egy fia van, õ a fõvárosban dolgozik tanárként.
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Villányi Ildikó – rendelőintézet-vezető

Amit a beutalóról tudni érdemes

A beutalást az or-
vos a területileg
illetékes helyre
teheti meg.”

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Villányi Ildikó
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Megadták a módját az AC Szek-
szárd atlétái a díjkiosztónak. A
Babits Mihály Művelődési Ház
márványtermébe invitálták ver-
senyzőiket, edzőiket, a sportág
országosan sanyarú helyzete elle-
nére Szekszárdon még mindig
népes atlétacsaládot.

Bálint György

Nem túlzás. Százan vannak legalább,
akik az AC igazolt versenyzõi, s ebben
nincsenek benne az elõkészítõsök. Ak-
kor, amikor csoportokká zsugorodó
szakosztályokról hallunk Soprontól
Nyíregyházáig – nem ritkán még meg-
szûnésekrõl is –, ez a szám már önma-
gában megfelelõ sportági jelenlétet fel-
tételez, de az, hogy régen nem látott
módon egyszerre a fõtitkár, Gyulai
Márton és az új szövetségi kapitány,
Dornbach Ildikó is jelen legyen a szek-
szárdi atléta szeánszon, ez már másnak
is szólt. Annak a mûhelymunkának,
ami Szekszárdon régóta hullámvölgyek
nélkül zajlik a közép- és hosszútávfutó
szakágban, ami országos bajnoki cí-
mekben, helyezésekben, válogatott
sportolókban a mögöttünk hagyott
versenyévben megjelent.

Megszállottság kell hozzá
– Mindez komolyabb sportági léte-

sítmény hiányában – teszi hozzá gyor-
san Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlé-
tikai Szövetség egykori fõtitkára, a
magyar sport-televíziózás egykori ar-
ca, Gyulai István nagyobbik fia. A fõ-
titkár pontosan látja, hogy néhány
milliós költségvetésbõl is lehet tenni
valamit, ha olyan megszállottak, elhi-
vatottak veszik körül a sportok király-
nõjét, mint Németh Gyula, Takács
László, Scherer Tamás, Gál László vagy
Móra Zoltán, akiknek – függetlenül
attól, hogy miként gondolkodnak a vi-
lág dolgairól – tényleg szent ügyük az
atlétika. Akik közül többen ott van-
nak, ahol a gyerek terem, akik ha
meglátnak egy tehetséget, minden
meggyõzõ erejüket mozgósítják,
hogy a gyerekbõl atléta legyen. Ennek
a szemléletnek a gyümölcse, hogy az
országosan (el)ismert Németh Gyula-
féle futócsoport mellett – mint egy
múltbéli komolyabb atlétikai klubnál
– harminc százalékban ugrók, dobók,
összetett versenyzõk is fellelhetõek.
Az amúgy a maga tisztaságával, egy-
szerûségével a puritánságot szinte de-
finiáló „edzõfejedelem”, Németh Gyu-
la hangoztatja is: nem lehet eléggé há-
lás Takács László elnöknek, hogy
„Szekszárdon megmaradtak a normá-
lis feltételek”. Aki ebben egész ember-
ként dolgozik és produkál, mint példá-
ul õ, az még meg is élhet belõle, de
senkinek sem kell csak vállveregetés-

ért dolgoznia a hétköznapokon, a gya-
kori hétvégi elfoglaltságokért. Noha
nemhogy milliós, még több százezres
szponzorokról sem nagyon tudunk.
Ellenben egy olyan elnökrõl igen, aki
minden létezõ forrást kiaknáz a mi-
nisztériumoktól, az NCA-tól, és min-
den olyan szervezettõl, amely direkt
vagy indirekt módon támogatja a
nem könnyen eladható, de a tömege-
ket is megmozgatni képes atlétikát.
Maradjunk annyiban: lobbyereje a
kormányzati szféra felé sokat hoz az
egyesület, a helyi atlétika konyhájára.

– Úgy fest a helyzet, hogy az idén is
meglesz az a költségvetésünk, ami
kell. A város annyival növelte a támo-
gatásunkat, amennyit korábban az
ipari adóból be tudtunk gyûjteni. Az
így kalkulálható 3,5 millió mellé még
legalább ennyit az idén is remélek.
Csillag Balázs, Zsigmond Elõd, Szõke
Gergõ, Asztalos Dénes, Kustos Ger-
gõ, Ohn Kinga, Hága Krisztián közül
akár hárman is korosztályuk világver-
senyén szerepelhetnek a válogatott-
ban, ami növelheti a reflektorfényt a
klubunk felé. Az sem kizárt, hogy Ju-
hász Viktória és Gulyás Bence révén
két gerelyhajítónk is lehetõséget kap
a válogatottban. Van miért és van ki-
kért dolgozni – jegyezte meg az AC
Szekszárd elnöke.

– Klubtörténetileg nem is annyira
számít kuriózumnak, mert a dobóknál
vagy éppen az ugróknál azért mindig
akadt egy-egy bajnok, vagy dobogós a
mindvégig meghatározó, a klubot
„fenntartó” közép- és hosszútávfutók
mellett. Szeretném, ha ennek újra el-
jönne az ideje. Ezeknél a számoknál a
munka zavartalansága, szakszerûsége
miatt mielõbb kellene egy önálló szak-
ági edzõ. Scherer Tamás ugyanis egy-
szerre foglalkozik a rövidtávfutókkal
és az ugrókkal. Sajnos, ez már régebbi
keletû megoldatlan probléma, de

nincs munkába állítható szakember,
noha bér lenne erre a célra.

2010-ben lesz újra
mûhelytámogatás?

Gyulaiék persze az új, a szekszárdi
klubvezetés által bejelentett pálya fel-
õl érdeklõdnek: hogy áll a megvalósí-
tás? Nos, az elsõ kapavágások már
tényleg megtörténtek a piactér mel-
letti területen. Ha ez a cirka 180 milli-
ót kóstáló, nyolcpályás, mindenféle
ugró- és dobóhelyekkel kialakított
komplexum megépül, akkor már
nemcsak a pályán verheti meg Szek-
szárd a nála nagyságrendekkel na-
gyobb kaposvári és pécsi szakosz-
tályt, de a feltételek tekintetében is.
Ilyen létesítményfejlesztés – ráadásul

saját erõbõl – még nem volt, de nem
is lesz az egész Tolna megyei atlétiká-
ban. A sportág tárgyi feltételei az
egész régióban a legjobbak lesznek.

Dornbach Ildikó kapitány diploma-
tikus, nem mond konkrétumokat, de
három-négy szekszárdi versenyzõ ne-
ve ott van a noteszében. Amúgy ifjúsá-
gi világbajnokság, junior Európa-baj-
nokság, és elsõ ízben Európai Ifjúsági
Olimpia is lesz – a berlini felnõtt vb
mellett. Közben arról is szót váltunk,
hogy a kirakaton kívül nagyon kelle-
nének pluszforrások a mûhelytámo-
gatásra. – Nehezményezem, hogy a
2020-ig szóló, már az új vezetés által el-
fogadott, az egy régióban több kis mû-
hely szoros együttmûködésében meg-
valósuló koncepcióhoz nem ad egy ár-
va petákot sem a szövetség. Holott a fá-
ma a régiók által szervezendõ verse-
nyekrõl szól, amit illene központilag
dotálni... Gyulai óvatos. Amondó, hogy
2010-re már lesz a szövetségnek olyan
saját bevétele, amelyrõl kizárólag õk
döntenek, mert õk szerezték, s ebbõl
nemcsak Pars Krisztiánokat fölvonul-
tató kluboknak dukálna, hanem a
szekszárdihoz hasonlóan eredménye-
seknek is. Az idén még biztosan nem
futja erre – vetíti elõre a fõtitkár

A szekszárdi elnök helyesel a szán-
dékot, az elképzelést illetõen. Mi több:
várja is, hogy a végre a banki és – ne-
vezzük így – a TOP150-es szférából po-
tenciális pénzembereket az elnökség-
be ültetõ új vezetés véget vet a ki tudja
már hányszor hét éves szûk esztendõ-
nek. Miként utólag kiderült: az új po-
tentátok közül kettõnél tolnai gyöke-
rek is föllelhetõk....

A fõtitkár is eljött az atlétika gálára
Dornbach Ildikó szövetségi kapitány három-négy szekszárdi atlétával számol

Az AC Szekszárd sportolói, edzõi, az elnökség tagjai, a támogatók
és a barátok a mûvelõdési ház márványtermében gáláztak
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A két elkötelezettség erõsíti egymást
Csele Lajos: péntekenként otthonában próbál a Szekszárdi Gitár Kvartett-tel

Sorozatunk legutóbbi részében
Hajós Éva, az I. Béla Gimnázium
igazgatója folytatásképp azt kér-
te, hogy Csele Lajossal, a Szek-
szárdi Gitár Kvartett vezetőjével
beszélgessek. „Ő számomra arra
minta, hogy a tehetség kibonta-
koztatható és folyamatosan fej-
leszthető. Azt is szeretném tudni,
hogy őt mi hajtja az együttes ösz-
szetartásáért?” – tette fel a kér-
dést Hajós Éva.

V. Horváth Mária

– Úgy tudom, elég késõn kezdett el
gitározni.

– Igen, 14 éves koromban. Hozzáte-
szem, Szekszárdon akkor még egyet-
lenegy végzett gitártanár sem volt, il-
letve a zeneiskolában az egyik zongo-
ratanár kezdte el tanulmányait a gitár
tanszakon. Hozzá fordultam.

– Milyen gitáron kezdett el ”penget-
ni”?

– Kizárólag klasszikus, azaz akuszti-
kus gitáron játszottam, ami a spanyol
gitár egyik változata. Ezen nemcsak
klasszikus, hanem sok fajta zenét le-
het játszani.

– Ahogy múltak az évek, Lajos egy-
re többet, egyre elmélyültebben gi-
tározott, ám közben a reálérdeklõ-
désérõl sem mondott le.

– Így van, elvégeztem több fõisko-
lát, de sem a tanulás, sem a munka ide-
jén nem volt olyan nap, hogy ne gitá-
roztam volna – akkoriban kizárólag
saját örömömre. Idõvel eljutottam
olyan szintre, hogy dallamokat fogal-
maztam meg, ami nagyszerû érzés
volt. Huszonéves korom vége felé már
rendszeresen improvizáltam, amibõl
– mondhatni – önmaguktól csendül-
tek fel a dallamok.

– Ezek szerint zenét is szerez.
– Igen… Persze, nem volt egyszerû

idáig eljutnom. A zeneiskolát köve-
tõen több tanárhoz jártam külön-
órákra, ahol flamencót és dzsesszt is
tanultam, de folyamatosan képez-
tem magamat zeneelméletbõl is. Ta-
lán megvolt bennem az a tehetség-
nek nevezett valami, ami kezdetek-
ben arra sarkallt, hogy elkezdjek gi-
tározni, s az alapokat magam tanul-
jam meg. Fokozatosan fejlõdtem, s
egyre biztosabban éreztem, mikor
és mitõl lesz az adott produkció jó.
Ezzel együtt igényességem is folya-
matosan nõtt.

– Mindig vágyott a pódiumra?
– Jó ideig nem. Ám amikor az em-

ber elér egy olyan színvonalat, amit

már szívesen megmutatna másoknak,
megosztaná örömét a hallgatósággal
is, akkor igyekszik kilépni a közönség
elé… A kronológiát folytatva, egy idõ
után elkezdtem másokkal együtt ze-
nélni, s egy idõ múltán már nem volt
halasztható a fellépés… Elõször duót
alakítottunk, majd triót. Ezután két
évre a trióból lett a kvartett. Ennek ti-
zedik évfordulóját ünnepeljük idén.
Mielõtt kiléptünk a nyilvánosság elé,
természetesen rá kellett jönni arra,
hogy tudunk a legjobban megszólal-
ni, s mi az a zene, amit mi magunk lel-
kesen képviselünk, ugyanakkor a kö-
zönség is elfogad. Ezt sikerült jól beha-
tárolnunk, hiszen a fellépéseink so-
rán egyértelmûen érezzük, hogy a ze-
nénk mindenhol „átmegy”, legyen szó
kis falu kultúrházáról, vagy egy fõvá-
rosi klubról. 

– Számszerûségén kívül mi a kü-
lönbség a trió és a kvartett között?

– A kvartett – szemben a trióval – a
teljes klasszikus zenei felépítést –
szoprán, alt, tenor, basszus – meg tud-
ja szólaltatni.   

– Repertoárjuk?
– Meglehetõsen változatos és hatal-

mas idõszakot ölel fel: a XII. századtól
a XX. századig több mint száz dalla-
mot, darabot dolgoztunk föl. Ezekbõl,
valamint saját szerzeményeinkbõl ál-
lítunk össze mûsorokat a fellépések
színhelyeitõl függõen, illetve a ren-
dezvényekhez – egyházi, falunapi, ki-

állítási megnyitó stb. – idomulva.
Egyébként évente mintegy harminc
fellépésünk van. Öröm, hogy néhány
éve a nagyon jó hangszereink mellé
sikerült speciális, az akusztikus zene
erõsítésére alkalmas felszerelést vásá-
rolnunk, ami a terem akusztikájától
függõen bármikor és bárhol beállít-
ható.  

– Gondolom gyakori, hogy fellépé-
seik színhelyére visszahívják az
együttest, emellett szerveznek is
koncerteket. Ez hogy történik?

– A négy barátból álló kvartett
egyik tagja, Decsi Kiss András a szer-
vezõnk, de a zenélésen kívül vala-
mennyiünknek megvan a feladata.
Komjáthy Péter a felvételek felelõse,
Dudás Attila a weblapunkat készíti, a
pályázatok pedig az én asztalomra
tartoznak. Mivel valamennyien más
zenét tanultunk, zenénkben külön-
bözõ stílusok ötvözõdnek, a hangzá-
sunk érdekessé vált.  

– Saját számaik nagy része impro-
vizációból keletkezett. Hogy írja a
darabokat?

– Van egy jó harmónia sémám,
amit sokszor lejátszok, átgondolok, át-
dolgozok, s felépítem a szám harmó-
nia vázát. Erre improvizálok, egészen
addig, amíg hangról hangra nem ala-
kul ki egy dallam, ekkor írom le a da-
rabot. A másik variáció: olyan témá-
kat választunk, ami saját maga „kínál-
kozik” improvizálásra. 

– Nem ritka, hogy fellépéseiken
vendégelõadók is közremûködnek,
egyikük például egy jól doboló kis-
fiú.

– Csele Lajos Andrásnak hívják, va-
gyis az én fiam. A Babits iskola hato-
dik osztályos diákja. Gitározni és do-
bolni tanul. 

– Felesége?
– Felden Ilona, õ pénzügyi vonalon

dolgozik.

– Péntekenként tartják a próbákat,
mégpedig az önök családi házá-
ban. Ilona asszony ettõl nem ide-
ges?

– Nem, dehogy. A próbateremnek
kinevezett helyiség elég jól elkülönül
a lakrésztõl, s egyébként is szereti a
zenét, pártolja a kvartettet, így majd’
minden közeli helyen tartott fellépé-
sünkre eljön. 

– Említette, hogy mûszaki végzett-
ségû.

– Elsõ diplomámat a Gyõri Mûsza-
ki Fõiskola közlekedés-építési karán
szereztem, s 11 évig dolgoztam a
TÁÉV-nél. Amikor az állami építõipa-
ri cégek egymás után mentek csõd-
be, rengetegen kerültek az utcára.
Szerencsémre ekkorra már elvégez-
tem a külkereskedelmi fõiskolát –
majd utána a pénzügyi számvitelit is
–, így felvettek egy vezetõ bankhoz,
majd hét év múlva egy másik nagy
pénzintézethez szerzõdtem, ahol a
szerintem legérdekesebb kereskedel-
mi banki területen, vállalati ügyfél-
menedzserként dolgozom.

– A kétféle beállítottság, elkötele-
zettség jól megfér együtt?

– Határozottan állítom, hogy ese-
temben remekül kiegészítik, sõt erõ-
sítik egymást. Egyik a másikat soha
nem helyettesítette.

– Mond valamit az anyagiakról?
– Persze. Mögöttünk egy non-pro-

fit egyesület áll, rendre sikerrel pályá-
zunk országos alapokhoz, a városhoz
és a megyéhez. Mûködésünk felét a
koncertbevételek biztosítják, a másik
részét a pedig az imént felsoroltak.

– A bor és a zenekultúra összeköté-
sét célzó nagyrendezvényükrõl
majd aktuálisan írunk, úgyhogy
egy kérdés maradt: kinek nyújtja
át a jelképes stafétabotot?

– Keszthelyi Krisztinának, a hátrá-
nyos helyzetû fiatalokkal foglalkozó
Segíts Rajtam Alapítvány vezetõjé-
nek, akit nagyon becsülök a vállalt
feladat színvonalas, elkötelezett ellá-
tásáért.

Csele Lajos: bank-menedzser és gitármûvész
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Tolnavárt, az Árpád-kori megyé-
nek nevet adó fõhelyét a török
elõtt Csernyéd, utána Simon-

tornya követte 1718-ban elhatáro-
zott, 1727-ben felépült székházával.
Nyolc év múlva már fájlalták a levéltár
iratait kifakító nedvességet, késõbb
az áradáskor a tömlöc vízében álló ra-
bokról írtak. Styrum-Lymburg gróf
1777-ben még az akasztófákon bom-
ló hullák szagára is panaszkodott… Vé-
gül 1778-ban kérte a megye, hadd je-
lölje ki új székhelyét. 

Mária Terézia döntését: szabadon
választhatnak gyûléseinknek és hiva-
talaiknak állandó helyet, Hõgyészen
október 19-én tudatta nemeseinkkel
gróf Apponyi György fõispán, a hely-
ség földesura. Ez a megyegyûlés affé-
le örömünnep is volt, mert éppen
egy éve itt iktatták õt be tisztébe.
Rendjeink számára szokatlan lehe-
tett, hisz 1686 után elõször fordult
elõ, hogy nem a pécsi püspök ült a fõ-
ispáni széken – persze csak képlete-
sen, mert soha ide nem jött. Hirtelen
nemcsak megelevenedett e poszt, ha-
nem a mögötte álló 125 000 holddal,
valóságos belsõ titkos tanácsossággal
következõ célját sem rejtette véka alá.
A központi helyen fekvõ Kölesdre
megyeházát építtetett, minden igye-
kezetével azon volt, hogy birtokát a

megye székhelyévé tegye. 
A vetélytársul jelentkezõ legnépe-

sebb és forgalmas Dunaföldvárt
rossz fekvése, Gyönköt megfelelõ
épületek hiánya ütötte el a lehetõ-
ségtõl. A kezdetben esélytelennek
látszó Szekszárd földrajzi helyzete
nem jó, de a megye nagyobb fele
könnyen eléri, s fõútvonal halad át
rajta. Népessége meglehetõs, lakói-
nak csak 1/8-a református, magas az
ipart ûzõk száma, de él itt 70-80 köz-
nemesi család is. Igaz, csak szan-
dzsák és apátsági székhely volt, de ez
utóbbi éppen most szûnt meg, s
épületeit valósággal kiárusítják. Job-
bágyai csupán tizeddel adóznak, bir-
tokaikat szabadon adhatják el. (Így
jut itteni szõlõje révén jobbágylistá-
ra Batthyány József hercegprímás.)
A megye jövendõ hivatalnokait ez is
csábítja. A messze földön híres szõlõ
és borának jövedelme már önmagá-

ban súlyos érv: négy évvel a szavazás
után már 77 megyei alkalmazott köl-
ti itt 12 000 forintnyi évi bérét.

A korabeli nemesség – hacsak
nem lekötelezettje – aligha akart a
fõispán fejbólintója lenni, inkább
vágyott nemesi közössége erejének
kiteljesítésére. Olcsó székháznak kí-
nálkozott a mindössze 21 000 forin-
tért megvett egykori rendház, pin-
térmûhely s a szerény váracska,
mert ezek ára néhány évi kölesdi
bérösszeg volt csupán. Az Apponyi-
uradalom jobbágyaival szemben az
itteniek nem lázadtak föl 1766-ban,
aligha fenyegetnék a megyei önkor-
mányzatot. Nincs itt katonaság sem.
Összességében ennyi untig elenge-
dõ volt a csupán egyetlen szavazat-
többséghez, mellyel 1779. január
20-án Szekszárd a megyeszékhelyi
címet elnyerte.

A rang megszerzésérõl már maga
gondoskodott. Az Augusz-ház elõd-
je, a Fekete-Elefánt Szálló kedvez
vendégeinek, szõlõk, házak birtoko-

saiként egyre több lesz a betelepült
nemes. Itt létesül a megyei kórház,
idecsalva az elsõ Babits Mihályt,
ahogy a többi intézmény másokat
csábít ide. A lakosság száz év alatt
megduplázódik, öntudata, fogé-
konysága megnõ, s ez önmagában is
fejlesztõ tényezõ.

Dr. Töttõs Gábor
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Ódon időben
JANUÁR 19-ÉN
165 éve, 1844-ben született gróf
Apponyi Sándor, hazánk leghíre-
sebb könyvgyûjtõje, múzeumunk
egyik alapítója. 125 éve 1884-ben
a két templomban 47 pár eljegyzé-
sét hirdették ki. 105 éve, 1904-
ben gyémántlakodalmát ülte Török
Terézia s Fehér Ferenc '48-as
honvéd.
JANUÁR 20-ÁN
230 éve, 1779-ben a megye szék-
helyévé választották Szekszárdot.
JANUÁR 21-ÉN
225 éve, 1784-ben reformátusa-
ink – élve a türelmi rendelet lehetõ-
ségeivel – prédikátort s kántortaní-
tót fogadtak. 115 éve, 1894-ben
elhunyt báró Augusz Antalné, föld-
birtokos, Liszt-mûvek dedikáltja.
JANUÁR 22-ÉN
120 éve 1889-ben megegyezett
az Augusz-örökösökkel a megye-
székhely, s az adományából árva-
házat emelt. 
JANUÁR 23-ÁN
95 éve, 1914-ben polgári leányis-
kolánk növendékei színielõadást
rendeztek.
JANUÁR 24-ÉN
70 éve, 1939-ben gazdáink me-
morandumban kérték a hegyköz-
ség megszüntetését.
JANUÁR 25-ÉN
125 éve 1884-ben a vasúton letar-
tóztatták a pálfai csizmadiát, akit té-
vedésbõl betyárnak néztek.

Ünnep után is békesség

„Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszé-
ded szerint békességgel, mert meglátták
szemeim üdvösségedet, amelyet elkészí-
tettél minden nép szeme láttára…” (Lk 2,
29-31)

Mennyei Atyám!
Köszönöm a betlehemi angyal újra felcsen-
dülõ üzenetét: békességet teremtõ szeretet
jó hírét.

Drága Megváltóm!
Köszönöm a napkeleti bölcsek békéjét - a
rád találó ember szívének megnyugvását.
A téged ölelõ Simeon békességét - az Üdvö-
zítõjét felismerõ ember reményét.

A csendben szavadra figyelõ Mária békéjét -
az igéddel táplálkozó ember belsõ örömét.
De legfõképp köszönöm a keresztedre te-
kintõ tanítványok békességét – a kegyelmet
kapott ember szívének erejét.

Megszentelõ Uram!
Kérlek, add nekem a börtön mélyén alvó Pé-
ter békéjét - a sorsát kezedbe rejtõ ember
lelki nyugalmát.
A futását befejezõ Pál békességét - a jó lel-
kiismeret bátorságát.
Kérlek, érleld bennem megújító munkád
gyümölcseit, hogy ebben a nyugtalanság lá-
zában élõ világban is békességed eszköze
lehessek. Ámen.

Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

E V A N G É L I U M

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 130.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT SZEKSZÁRDON
„…legyenek eggyé kezedben…” (Ez     37,17).Január 19. és
24. között ökumenikus imahét lesz Szekszárdon, az Istentisz-
teletek mindennap 17 órakor kezdõdnek.
Január 19., hétfõ: R.k. Belvárosi templom. Igehirdetõ: Sefcsik
Zoltán evangélikus lelkész. Január 20., kedd: Református
templom. Igehirdetõ: Papp Barnabás baptista lelkipásztor
Január 21., szerda: Evangélikus templom. Igehirdetõ: Kovács
Zoltán metodista lelkipásztor. Január 22., csütörtök : Metodis-
ta imaház. Igehirdetõ: Bacsmai László katolikus plébános.
Január 23., péntek: R.k. Újvárosi templom. Igehirdetõ: Balázsi
Zoltán református lelkész. Január 24., szombat: Evangélikus
templom. Igehirdetõ: Kirsch János katolikus diakónus.

HÁZASULANDÓK, FIGYELEM! Akik idén szeretnének esküdni
katolikus templomban, jelentkezzenek a Belvárosi plébánián
(Béla király tér 9.), hogy be tudjanak kapcsolódni a jegyes kur-
zusba, ami febr. 10-én, kedden, 18,30-tól kezdõdik.

EGYHÁZI HÍREK

Miért lett megyeszékhely
Szekszárd?

Az Apponyi-család címere

Tolna megye címere

Szekszárd pecsétje a XVIII. szá-
zadban



JEGYZET

Engem (önzetlenül) csakis
a jószándék vezérel
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A rejtvény megfejtését 2009. január 27-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Január 11-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Koppan a jégen a hajnal lépte a szürke hidegben”. A
helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Bognár Jenõné, Wesselényi u. 8. és Koller Melinda, Alisca u. 36.
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Ha most egy pillanatra lehunyom a szemem, akkor kris-
tálytisztán látom magam elõtt azt, ahogy kedves (és nagy-

on-nagyon drága) olvasóim arcán reflexszerûen egy kis guny-
oros, de még a legkedvezõbb esetben is erõsen kétke-
dõ/hitetlenkedõ arckifejezés jelenik meg, ami minden szónál
ékesebben bizonyítja, máris valami hátsó szándékot vélnek
felfedezni szavaimban, pedig még voltaképpen semmit sem
mondtam, illetve írtam le. Ezzel a bevezetõvel csak arra a min-
denki által már számtalanszor tapasztalt tényre akarom is-
mételten felhívni a figyelmet, hogy a rosszat szinte önkéntelenül
hajlamosabbak vagyunk elképzelni/elhinni bármirõl és
bárkirõl – még ha egyébként semmi okunk sincs feltételezni
róla –, mint a jót. Ezért nem értem én igazán a reklámszak-
értõket és a hajszálnyira hasonló tevékenységet folytató poli-
tikai kampánytanácsadókat, miért nem jöttek rá még a mai
napig sem arra, hogy a majomszeretettel túlságosan túldi-
csért/dédelgetett közszereplõkbõl sose lesz igazán szeretetre
méltó személyiség, már csak a közismert „túl szép a menyasz-
szony” szindróma következtében sem. Így aztán egymást
követõ tíz öngólnál is nagyobb baklövés bármelyik politikai
vagy hatalmi szervezetnek arra törekednie, hogy a médiumok
túlnyomó többsége minden lehetséges módon és eszközzel
csakis az õ elgondolásaikat, tetteiket dicsõítse, és akár az agy-
mosás brutális eszközét is bevetve megpróbálják elhitetni
lehetõség szerint mindenkivel szeretve tisztelt vezetõjük téved-
hetetlenségi dogmáját és magánemberi tökéletességét.

Mindennek és mindenkinek van több-kevesebb hibája,
és szerintem ezek szándékos eltitkolása, elhallgatása

inkább árt, mint használ mind valamelyik terméknek, mind
valamilyen politikai/társadalmi vagy bármilyen más fontos
pozícióra pályázó személynek. Sokkalta hitelesebb még egy
agyoncsépelt mosópor reklám is, ha az unalomig agyonrek-
lámozott tisztítószert reklámozó bomba nõ valamilyen
tisztázatlan okból kifolyólag szerepébõl kiesve, szemét kicsit
szemérmesen lesütve, csábosan irulva-pirulva riszálva a pop-
siját, végül is ellenállhatatlan bájjal bevallja, hogy az általa
reklámozott legkiválóbb mosóporral is csak kétszeri mosás
után lett tökéletesen hófehér a most rajta látható tangabugyi,
amit elõzõleg két hétig forró szurokban áztatott. Ha az ilyen
típusú reklámok sikerein felbuzdulva az õrület határát is
messze túlhaladó honoráriumot kapó választási kam-
pányfõnökök is oda kapják a kezüket, ahol általában egy
normális embernek a feje szokott lenni, akkor lesznek majd
olyan politikai hirdetések, reklámok is, amelyekben még egy
miniszterelnökségre is esélyes államférfiúról is kiszivárog-
tatja a kampányfõnöke a sajtó munkatársainak, hogy még
ennek a csodálatos képességû politikusnak is vannak kisebb-
nagyobb hibái: fél az anyósától, és olykor-olykor elfelejt fogat
mosni... Ide a rozsdás bökõt, ha nem ennek a politikusnak a
pártja nyeri a választásokat!   Bálint György Lajos



Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

KIÁLLÍTÁS

Béres csepp – Az év természetfotósa
2008 vándorkiállítás az üvegteremben 

Megtekinthetõ január 31-ig, mun-
kanapokon 10-18 óráig, szombaton
10-14 óráig. 

SZÍNHÁZ

Január 19-én, hétfõn, 19 órakor Garay
Bérlet II. elõadása

Vaszary Gábor: Ki a hunyó? Avagy
Bubus vígjáték két felvonásban a Bu-
dapesti FOGI Színház elõadása

A szereposztásból: Gergely Róbert,
Rátonyi Hajni, Oszter Alexandra,
Csala Zsuzsa, Straub Dezsõ, Sáfár Ani-
kó, Harsányi Gábor. Jegy 2000 Ft.

Január 20-án, kedden, 19 órakor
Óvodás Bérlet II. elõadása (10 órakor
Micimackó bérlet, 14 órakor Süsü bér-
let) Vízipók, csodapók mesemusical 1
felvonásban a Budapesti Szabad Ötle-
tek Színháza elõadása Jegy: 650 Ft

Január 26-án, hétfõn, 19 órakor He-
gedûs bérlet II. elõadása

Boldog idõ musical Zorán dalaira –
a Veszprémi Pannon Várszínház elõ-
adása. Jegy: 2000 Ft

A nagy sikerre való tekintettel feb-
ruár 17-én újra Szekszárdon Détár
Enikõ és Rékasi Károly, Ingmar
Bergman: Jelenetek egy házasságból
címû darabjával. Az elõadás 19 órakor
kezdõdik, jegyek még kaphatók a
színházi jegypénztárban munkana-
pokon 14-18 óráig. Ára 2500 Ft.

ELÕADÁS

Február 3-án, kedden, 14 órakor a
táncteremben a Mentálhigiénés Mû-
hely Önkéntes Központ Nyugdíjas
Tagozata szervezésében dr. Wágner
Gyula belgyógyász fõorvos tart elõ-
adást a „Cukorbetegség, mint világjár-
vány” címmel. Az elõadás után tanács-
adással egybekötött ingyenes vese-
szûrés, vércukor- és koleszetrinszint
mérés lesz. A méréseket a Vesebete-
gek Regionális Egyesületének munka-
társai segítik.

Mûvészetek Háza 

Munkácsy-képek Amerikából, 
válogatás v. Pákh Imre mûgyûjtõ, a
Magyar Nemzeti Galéria és a Békés
Megyei Munkácsy Mihály Múzeum
gyûjteményébõl.

Látogatható hétfõ kivételével na-
ponta 9-19 óráig.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Január 15-21-ig
17.30, 20.00 (szombaton és vasár-

nap 15.30): Ausztrália – szinkronizált
amerikai kalandfilm

Január 22-28-ig
17.30, 20.00: Spíler – feliratos angol

akciófilm
Január 26-30-ig
14.00: Madagaszkár 2. – szinkro-

nizált amerikai animációs film
ART TEREM

Január 15-21-ig
17.00: Valami Amerika 2. – magyar

vígjáték
19.00: Szerzõk – feliratos norvég film
Január 22-28-ig
17.00: Csereüvegek – feliratos cseh

vígjáték
19.00: A csirke, a hal és a királyrák –

feliratos spanyol dokumentumfilm.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Január 22-én, csütörtökön, a Ma-
gyar Kultúra Napján szabadegyetemi
sorozat indul Munkácsy Mihály mû-
vészetérõl, munkássága korabeli és
mai értékelésérõl az üvegteremben.
JANUÁR 22-ÉN, csütörtökön, 17
órakor: Az életmû 1860 és 1878 kö-
zötti mûveirõl / magyar „realista”
életképek, nagyszabású sokalakos
kompozíciók, tájképek és portrék.
Elõadó: Boros Judit mûvészettörté-
nész, a Magyar Nemzeti Galéria
munkatársa
FEBUÁR 6-ÁN, pénteken, 17 órakor:
Festmények 1978 után / „Siralom-
ház”, „Poros út”, colpach-i képek,
szalonképek és a Krisztus-képek
Elõadó: Bellák Gábor, a Magyar
Nemzeti Galéria munkatársa
FEBRUÁR 12-ÉN, csütörtökön, 17

órakor: Lehetséges-e a feketedõ ké-
pek megmentése? Munkácsy Mi-
hály mûveinek állagmegóvási és res-
taurálási kérdései
Elõadó: Velledits Lajos mûvész-res-
taurátor
FEBRUÁR 19-ÉN, csütörtökön,
17.00 órakor: Munkácsy és a foto-
gráfia (Segédeszköz a festéshez
vagy valami más is?). Elõadó:Farkas
Zsuzsa fotótörténész, a Magyar
Nemzeti Galéria munkatársa
Bérletek és jegyek elõvételben meg-
vásárolhatók a Mûvészetek Háza
jegypénztárában, hétfõ kivételével
naponta 9-19 óráig, illetve elõadá-
sok elõtt a helyszínen.
Jegyár: 500.- Ft, Bérletár: 2000.- Ft
(mellyel a Munkácsy-kiállítás egyszer
megtekinthetõ).

Szabadegyetem Munkácsy művészetéről

Tolna megyei gyermekrajzpályázat

Idén 39. alkalommal kerül megrendezésre a Tolna megyei gyermekrajzpályá-
zat és kiállítás. A kötetlen témájú és technikájú gyermekrajzokat (6-14 éves
korig) május 6-ig kell beküldeni a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza címére (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) Várjuk a megye általá-
nos iskoláinak jelentkezését. Az egyénileg beküldött alkotásokat is fogadjuk!
A rajzokat paszpartúrázva kell beküldeni Egy lapra egy tanuló munkája kerül-
jön, és egy tanulótól két alkotásnál több ne legyen. Egy iskola összes pályá-
zati anyagát kérjük egy csomagban beküldeni. Díjazás életkor szerint: tárgy-
jutalmak, könyvutalványok és rajzeszközök.
Az ünnepélyes kiállításmegnyitó és díjkiosztó idõpontja: 2009. május 28.,
csütörtök, 15 óra Babits Mihály Mûvelõdési Ház márványterme.

Mészöly Miklós
születésnapján

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Mészöly Miklós Egyesü-
let tisztelettel hív mindenkit január 19-
én, hétfõn a Mészöly Miklós emléknap
rendezvényeire.

A programok 9 és 13 óra között a
PTE IGYFK E épület dísztermében
(Szent István tér 15-17.) zajlanak, ahol
elõadások mellett átadják a Mészöly
Miklós-díjat és -emlékplakettet.

A rendezvény 13 órakor az író szü-
lõházánál (Bezerédj u. 2) koszorúzás-
sal folytatódik. A délutáni program
helyszíne az Irodalom Háza (Babits u.
15.), a Mészöly Múzeum, ahol könyv-
és filmbemutató, beszélgetés és tom-
bola várja az érdeklõket.

Információ: Pócs Margit (74/504-
119, 30/632-3266).

Az emléknap rendezvényei ingye-
nesek. 
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KÖZLEMÉNYEK

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁS

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete használtru-
ha-adományozást tart a Dózsa Gy. u.
1. szám alatt, január 19-én (hétfõn) 9-
10 óráig. Szeretettel várják tagjaikat, a
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége tagjait, valamint a nagy-
családosokat és minden rászorulót.

JOGI ELÕADÁS

Január 18-án, vasárnap, 15 órától a
Szent István Házban (Rákóczi u. 69.)
dr. Horváth E. Írisz és Nichter Antal jogi-
egészségügyi témájú elõadást tartanak,
ezúttal „A szociális otthonok” címmel.
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt!

RÁKÓCZI-SZÖVETSÉG ALAKULÓ ÜLÉS

A Rákóczi-szövetség a szekszárdi alap-
szervezetének alakuló ülését január
22-én 17 órakor tartja a Garay János
Gimnázium dísztermében. A Szövet-
ség 1989-ben alakult civil szervezõ-
dés, melynek fõ tevékenysége elsõsor-
ban a felvidéki, de a többi határon túli
magyar és anyaországi diákok kapcso-
latának ápolása; táboroztatás, nemzeti
ünnepeink közös ünneplése, tanulmá-
nyi ösztöndíjak, történelmi versenyek
szervezése által. A szervezõk minden
érdeklõdõt várnak, az anyaországi és a
határon túli magyar fiatalok sorsáért fe-
lelõsen érzõ polgárok támogató jelenlé-
tére kiemelten számítanak.

CUKORBETEGEK EGYMÁS KÖZT

A Tolna megyei Felnõtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének következõ
összejövetele 2009. január 27-én 14.
órakor lesz a Kórház Kultúrtermében,
a Lila épületben. Az elõadás címe: Ta-
nulunk egymástól? – Cukorbetegek
egymás közt. Moderátor: Balla Ágnes.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

HORVÁTH ISTVÁN POLGÁRMESTER

Január 19. (hétfõ) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Január 28. (szerda) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA ALPOLGÁRMESTER

Január 19. (hétfõ) 16-18 óráig

Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Január 27. (kedd) 16-17 óráig

Gyakorló Iskola, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSÕ ALPOLGÁRMESTER

A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap második csütörtöke 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN KÉPVISELÕ  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA KÉPVISELÕ

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS KÉPVISELÕ

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ KÉPVISELÕ

VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA KÉPVISELÕ

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER KÉPVISELÕ

X. sz. választókerület   

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA KÉPVISELÕ

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ és harmadikkeddjén 16-17

óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER KÉPVISELÕ

XII. sz. választókerület

Január 13. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS KÉPVISELÕ

XIII. sz. választókerület

Január 12.  (hétfõ) 17-18 óráig

Január 26.  (hétfõ) 17-18 óráig

5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS KÉPVISELÕ

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ KÉPVISELÕ

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

SCHOECK KÁROLY KÉPVISELÕ

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 óráig

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN KÉPVISELÕ

A hónap második keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ KÉPVISELÕ

A hónap elsõ és harmadik keddjén 16-18

óráig, Szent István Ház, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS KÉPVISELÕ

December 19. (péntek) 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA KÉPVISELÕ

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ KÉPVISELÕ

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

Bejelentkezés: 30/2470-750-es telefonon

ILOSFAI GÁBOR KÉPVISELÕ

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
JANUÁRI FOGADÓÓRÁI

Szekszárdon
a Korrekt-Túra

2009. január 29-én 18.00 órától
Szekszárd lesz a következõ állomása a
Korrekt-Túra címû rendezvénysoro-
zatnak.

A program során az ECHO TV és a
Magyar Hírlap publicistái és mûsor-
vezetõi utaznak le a helyszínekre, és
közönségtalálkozójukon az ország
közvéleményét érdeklõ témákról be-
szélgetnek a helyi polgárokkal.  

A szekszárdi program háziasszo-
nya Endrei Katalin lesz, a Fidesz Nõi
Tagozatának országos ügyvezetõ alel-
nöke, a médiáról és az aktuálpolitikai
kérdésekrõl pedig Steffka István fõ-
szerkesztõ és Bayer Zsolt fõmunka-
társ beszélget a jelenlévõkkel.

A vendégeket Horváth István, Szek-
szárd Megyei Jogú Város polgármes-
tere és Dr. Pálos Miklós, a Tolna Me-
gyei Közgyûlés alelnöke köszönti.

A rendezvény helyszíne: Garay Já-
nos Gimnázium díszterme (Szek-
szárd, Szent István tér 7-9.).

Fogadóórán
a menetrendrõl

Tisztelt szekszárdiak! A 14 egyéni
választókerületi képviselõ soros fo-
gadóóráján lehetõsége nyílik meg-
ismerni a helyi tömegközlekedés
menetrendjében tervezett, az
önök véleményeit figyelembe ve-
võ változásokat.

A tervezetrõl február 4-én, szer-
dán, 18 órakor Szekszárd város
önkormányzata fórumot tart a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház
(Szent István tér 10.) tánctermé-
ben, amelyre ezúton szeretettel
meghívjuk. A fórum témája: a me-
netrend értékelése és annak mó-
dosítása.
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