
moziterméről, a Művészetek Házá-
ról és egy modern, nagy könyvtár-
ról, valamint a városi sporttelep te-

rületén felépítésre
kerülő, országos
szinten is kurió-
zumnak számító
spor tközpontró l
uszodával és él-
ményfürdővel, mo-
dern atlétika- és
műfüves labdarúgó
pályával, illetve a
tervek szerint egy
hónap múlva meg-
nyíló jégpályával. A
polgármester ki-
emelte: a beruházá-
sok kivitelezésénél
és üzemeltetésénél
is szeretne minél
több szekszárdi vál-
lalkozást helyzetbe

hozni, hiszen ez a város jól felfo-
gott érdeke. A prezentáció végén
Horváth István hangsúlyozta:
olyan Szekszárdot kívánnak építe-
ni – s az eltelt egy évben is ezért
dolgoztak –, ahol biztosítani tudják
a vállalkozások eredményes műkö-
désének és a városlakók megélhe-
tésének feltételeit, megerősítve ez-
zel a település megtartó erejét.

A vállalkozói fórumon dr.
Fischer Sándor, a kamara elnöke
számadatokkal támasztotta alá a
megyei és szekszárdi vállalkozások
nehéz helyzetét, Amrein Károly, a
VOSZ megyei szervezetének első
embere pedig kiemelte, törekednek
az együttműködésre mind az álla-
mi szektorral, mind az önkor-
mányzatokkal. Az elnök – aki „ci-
vilben” a Gemenc Volán Zrt. vezér-
igazgatója – egy jó hírrel zárta
mondandóját: cége 2008 januárjá-
ban egy közel 500 millió forintos
fejlesztést végrehajtva új, környe-
zet- és utasbarát autóbuszokat állít
forgalomba Szekszárdon. (fl)
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„Egy város élhetősége abban is
megmutatkozik, ha vállalkozói
sikeresek. Mi igyekszünk megte-
remteni ennek a feltételeit” –
mondta a november 28-i vállalko-
zói fórumon Horváth István.

Szekszárd polgármestere az ön-
kormányzat, a Tolna Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara, valamint a
Vállalkozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetségének Tolna Megyei
Szervezete által közösen szervezett
fórumon több mint száz érdeklődő
– kis- és középvállalkozó, cégveze-
tő, pénzügyi szakember – előtt is-
mertette a „Szekszárd a jövő váro-
sa” programot. Horváth István el-
mondta: munka- és lakóhelyterem-
téssel vonzóvá kell tenni a megye-
székhelyet a befektetők és vállalko-
zók számára éppúgy, mint a város-
ból egykor elvándorló, s most a ha-
zatelepülés gondolatával foglalko-
zó családoknak (Szekszárd vissza-
vár-program). A megfelelő gazda-
sági környezet megteremtése mel-
lett utóbbihoz kell a szabadidő kul-
turált eltöltéséhez szükséges felté-
telek megteremtése. 

Épp ezért a város a következő
esztendőkben olyan produktív be-
ruházásokat tervez és támogat,
amely egyfelől a szakképzett mun-
kaerőt csábítja Szekszárdra, másfe-
lől az itt tanuló fiatalokat képes
megtartani.

A közgyűlés legutóbbi ülésén 60
millió forintot szavazott meg a
Szekszárdi Ipari Park infrastruktú-

ra fejlesztésére, jövőre pedig továb-
bi 400 milliót tervez a város erre a
célra – mondta a polgármester. Úgy

tűnik, az elmúlt évtizedben csak
térképen létező parkot kezdik felfe-
dezni a befektetők, s örömteli,
hogy nem csak a közeljövőben a
milliárdos fejlesztéseket megvaló-
sító Austrotherm és Murexin vásá-
rol magának területeket, de szek-
szárdi vállalkozások is betelepül-
nek az ipari parkba.

Miként tette azt egy hete a lakos-
sági fórumon, Horváth István ezút-
tal is beszélt a következő esz-
tendő(k)ben megvalósítható ter-
vekről. Többek között az Agora-
program keretében megújuló Ba-
bits művelődési ház színház- és

Helyzetbe hozni a vállalkozókat
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
December 19-én 
(szerda) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

(II. sz. választókerület) 
December 11. 
(kedd) 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
(volt 2. számú Általános Iskola)
Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester 
decemberben nem tart
fogadóórát.

ÁCS REZSŐ alpolgármester
December 17. 
(hétfő) 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 40.
sz. iroda,

III. sz. választókerület
December 6. 
(csütörtök) 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és
Informatikai Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület

December 10. 
(hétfő) 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

December 11.
(kedd) 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

December 17. 
(hétfő) 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

December 17. 
(hétfő) 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

December 3. 
(hétfő) 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

December 5. 
(szerda) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

December 10. 
(hétfő) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

December 4. (kedd) és 18.
(kedd) 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

December 11. (kedd) 17–18
óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

December 10. 
(hétfő) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

December 10. 
(hétfő) 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, 
Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
December 6. és 20.
(csütörtök) 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon (17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
December 4. (kedd)
16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
December 18. 
(kedd)  17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
December 4. (kedd) és 18.
(kedd) 16–18 óráig
Szent István Ház, Szekszárd,
Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
December 21. 
(péntek) 15–16 óráig
V. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

December 17. 
(hétfő) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
December 18. 
(kedd) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
December 12. 
(szerda) 1 7–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

A SZEKSZÁRDI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2007. december 3-án (hétfőn) 16.30 órakor tartja

2007. évi KÖZMEGHALLGATÁSÁT.
A közmeghallgatás helye:

Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszky u. 10.)
A közmeghallgatásra a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkor-

mányzat minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

F E L H Í VÁ S
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a tisztelt lakossá-
got, hogy a 2008-as esztendőre kérhető távhő- és gázártámogatással
kapcsolatos igénylőlapok kitöltéséhez segítséget nyújt. Előzetes beje-
lentkezést követően – az igényléshez szükséges iratokkal, igazolásokkal –
az önkormányzat Szociális Irodájának (Vörösmarty u. 5.) munkatársát,
Kiss Dórát kereshetik. Tel.: 74/319-051, 311-630.

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Közhasznú
Egyesületének 

karácsonyi ünnepségét és az egyesület alakulásának 10. évfordulóját
2007. december 18-án 13.30 órai kezdettel tartjuk, amelyre szeretettel
meghívjuk régi és új tagjainkat. 
Helyszín: A szekszárdi kórház kultúrterme

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozata

segítséget kíván nyújtani Szekszárd és környéke nyugdíjasainak a 2008.
évi gáz- és távhő-támogatási kérelmek kitöltésében és továbbításában.
Fogadónapok: kedd és péntek: 8–11 óra között a Babits Mihály Művelő-
dési Házban (mozi melletti irodában)

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége
és a megyei Vöröskereszt nyugdíjas alapszervezete

értesíti tagjait, hogy december 3-án a Hunyadi u. 4. szám alatti épületben
füstölt áru, méz, tészta, étolaj, valamint ételízesítők árengedményes
árusítása lesz. December 10-én (hétfő) 7-től 8 óráig 580 Ft/kg-os áron tisz-
tított csirkét árusítunk a Hunyadi u. 4. szám alatt. Előjegyzéseket decem-
ber 6-ig fogadási napokon felveszünk. 

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozata

2007. december 3-án (hétfőn) Mikulásra–karácsonyra kedvezményes
áron 10-féle ízben szaloncukor-árusítást tart 780 Ft/kg egységáron
reggel 8 órától 11 óráig a Babits Mihály művelődési ház mozi melletti iro-
dában. Szeretettel várjunk minden kedves nyugdíjas és nagycsaládos vá-
sárlóinkat!

Önkéntes segítőket keresünk
az ÁGYSZÍNHÁZ JÁTSZÓHÁZ

programunkhoz
Néhányan úgy gondoltuk, nincs annál borzasztóbb, mint mikor egy kisgyerek
beteg, el kell hagynia otthonát, kórházban kell feküdnie. Hiányoznak a szülők,
a kis pajtások, s e mellett el kell viselnie a betegséggel járó kellemetlenségeket,
fájdalmakat. 
A kórházban fekvő gyerekek többsége a személyre szóló fizikai gondozáson túl,
igényli a személyre szóló lelki gondozást is.A beteg gyerek többnyire mozgásá-
ban korlátozott, így sokszor éppen azt kell nélkülöznie, ami a lételeme, a játé-
kot.
Mi a  Segítő Kezek Klub  ÁGYSZÍNHÁZ  JÁTSZÓHÁZ tagjai arra szövetkez-
tünk, hogy a játék erejével, személyes odafigyelésünkkel egy kicsit segítsünk a
kórházban fekvő gyerekeknek elviselni betegségüket, kitölteni a hosszú, beteg-
séggel járó időt.
Hogyan?
Például azokkal a gyerekekkel, akik ágyhoz vannak kötve (egyeztetve a szülők-
kel, egészségügyi dolgozókkal) külön-külön foglalkozunk: beszélgetünk, mesét
olvasunk, kártyázunk...
Azoknak, akik nincsenek ágyhoz kötve, játszóházhoz hasonló foglalkozásokat
szervezünk.
Így kerül sor számos kézműves foglalkozásra, társasjátékozásra, bábozásra, dal-
tanulásra, körjátékra, meseillusztrálásra, olyan típusú játékos foglalkozásra,
melyeket elsősorban a gyerekek logikájára, kommunikációs készségére, társas
viszonyulásaira építünk.
Az esztétikai öröm, a katarzis segít a feszültség levezetésében, oldásában, segít
elviselni a pszichés megterheléseket, melyek a leggondosabb kórházi ápolás el-
lenére is – különösen a vizsgálatok idején – váltakozó erősséggel lépnek fel a kü-
lönböző korú gyerekeknél.
Ha van egy kis szabad ideje kórházban fekvő beteg gyerekekkel való foglalko-
zásra és szeretne egy szeretettel teli légkörben működő csoport tagja lenni, ak-
kor várjuk 

2007. december 8-án, szombaton 9 órától 
a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházának 
Gyermekgyógyászati Osztályán (földszinti tárgyaló)

Oklevél a
versmondóknak

Nyolcadik alkalommal rendezte
meg országos versmondó verse-
nyét az Életet az Éveknek Szövet-
ség, amelyen a szekszárdi Babits
Nyugdíjas Klub tagjai is részt vet-
tek. Dózsa Gyuláné elnök és a ver-
senyzőket elkísérő klubtagok büsz-

kék lehettek a versmondókra, hi-
szen Kis Lajosné, Sólya Istvánné,
Ükös Jánosné, Vigh Ferencné és
Kálóczy István teljesítményét a
zsűri egyaránt oklevéllel jutalmaz-
ta, melyet Dévai Nagy Kamilla mű-
vésznő is ellátott kézjegyével.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2006. évi SZJA 1%-ával tá-
mogatták a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör tevékeny-
ségét. A befolyt összeg 116 088 Ft, amelyet a társaskör alapító okirat-
ban meghatározott célokra (közművelődés és kulturált szórakozási le-
hetőségek biztosítása) fordított. A Társaskör adószáma: 18853683-1-17

APRÓHIRDETÉS
VINCELLÉR pincemunkákat és szõlõ-, gyü-
mölcsösmetszést vállal. Tel.: 70/553-17-38



A Babits Mihály 124. születésnapján, novem-
ber 26-án a költő szülőházába látogató diákok
és irodalombarátok a családi hagyaték, emlé-
kek, a családtagokról készült festmények, fény-
képek, városunk neves szülöttének gondos kéz-
írása mellett láthattak a digitalizált fotóalbum-
ban iskolai csoportképeket, kedves családi pilla-
natokat, felvételeket hangulatos találkozókról
az íróbarátokkal, akkoriban még igen ritka szí-
nes fényképeket feltehetően a San Remó-i díj-
átadó idejéből, 1940-ből, de egészen extrém
helyzeteket is, amelyek megörökítésére fényké-
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Az idei Szekszárdi Karácsonyváró program-
sorozat második napján, december 3-án, hét-
főn a Garay téren állítják fel az ország legna-
gyobb, helyi mesterek által fából készített
betlehemi szoborcsoportját.

Törő György és Töttősi Attila fafaragó népi
iparművészek a bibliai történet minden egyes
alakját megmintázták: a kisded Jézust tölgyből,
Máriát hársból, Szent Józsefet pedig vörös fűz-
ből, de használtak nyár-, fűz-, platán- és szilfát
is. A tíz életnagyságú figura másfél hónap alatt
készült el a szekszárdi Faművesség Gemenc Kft.
műhelyében, s a karácsony elmúltával oda is ke-
rül vissza raktározásra, állagmegóvásra. Az
óvásra amúgy az adventi időszakban is gondot
fordítanak, esténként például a rend- és a pol-
gárőrség, valamint térfigyelő kamerák segítsé-
gével.

A dr. Hadházy Ákos képviselő ötlete nyomán
készült betlehem a város karácsonyfája alatt, az
istállót szimbolizáló ácsolat oltalmában kerül
közszemlére. A december 3-i avatáson közre-
működik Kubanek Miklós tanár, újságíró, vala-
mint a Wunderland Óvoda és a Szent József Ka-
tolikus Általános Iskola fiataljai. A betlehem fel-
állításához Szekszárd város önkormányzata
mellett a Szekszárd Borvidék Kht., Horváth Já-
nos és a Csiga-Biga Mozgás és Képességfejlesz-
tő Alapítvány nyújtott segítséget.

pezési szenvedélye késztette feleségét, Török
Sophie-t. Egy kalandos úton előkerült, gyufás-
dobozban felspulnizva őrzött, vékony filmteker-
cset mára sikerült digitalizálni. Így vetíthetővé
vált a Babits-családról készült pár percnyi moz-
gókép. A születésnap alkalmából a szülőházba
látogatók hallhatták Babits korabeli rádiófelvé-
teleken megőrzött hangját is, amint verseit sza-
valja. Igazán érezhetővé vált költeményeinek
zenéje, nem hiába mondta róla Weöres Sándor
egy szonettjében: „Babits tanított ízére a dal-
nak”.

Babits Mihály éppen azokban a percekben 14
óra 45-kor született 1883. novenber 26-án, ami-
kor szülőházánál megkezdődött a koszorúzás.
Gacsályi József író, költő beszédében megemlé-
kezett a konzekvens humanistáról, aki elutasí-
tott minden erőszakot. Miközben az európai
költészetet a magyarhoz közelítette, soha nem
feledkezett meg szülővárosáról, és rendszere-
sen hazalátogatott Szekszárdra. Gacsályi József
megnyitotta a költő születésének 125. évfordu-
lót ünneplő Babits-évet. Megemlékezését a Gon-
dok kereplője című vers elszavalásával zárta. A
Babits-ház falán Töttős Gábor helytörténész,
helyezte el az emlékezés koszorúját. 

A születésnapi program végén Babits egyik
írása alapján készült mulatságos filmet, a Hat-
holdas rózsakertet tekinthették meg az érdeklő-
dők.  K. E.

Betlehem fából
a Garay téren

Belvárosunkban akciófilmbe illő
jelenetsor zajlott le múlt csütör-
tökön este, amikor a rendőrség
tetten érte, s elkapta azt a négy
kábítószer-kereskedőt, akiket egy
ideje már figyeltek, közölte a
pénteki sajtótájékoztatón dr. So-
czó László dandártábornok, Tol-
na megye rendőrkapitánya. 

A Somogy és a Tolna megyei
rendőr-főkapitányság felderítő osz-
tályainak munkatársai, valamint a
paksi székhelyű Neutron komman-
dó csapata csütörtökön este szer-
vezett akcióban csapott le a Tartsay
utcai benzinkút közelében a kábí-
tószer terjesztőkre, akik két gépko-

csival voltak a helyszínen. Az egyik
autóban egyedül ülő férfit nyom-
ban elfogták, ám a másik kocsi ve-
zetője – az autóban ülő két társával
– menekülőre fogta. 

A Neutronosok két autóval elé-
vágtak, mire a díler hátramenetbe
kapcsolt, s az ajtókat kivágva elso-
dort két kommandóst. Ezután gázt
adott a sofőr, s árkon, bokron, jár-
daszigeten át robogva próbált egér-
utat nyerni. Ekkor a rendőrök fi-
gyelmeztető lövéseket adtak le,
majd a hátsó kerékre céloztak,
amit többször is eltaláltak. Össze-
sen 12 lövést adtak le. Egy kilomé-
ternyi üldözés után a neutronosok
az Arany János utcai bútorüzlet

mögötti parkolóban ismét blokkol-
ták a bűnözők kocsiját, akik köz-
ben úgy próbáltak megszabadulni
a bűnjelektől, hogy az ablakon át
dobáltak ki néhány kábítószeres
tasakokat. A rendőrség emberei ki-
emelték a kocsiból a két harminc-
éves férfit és a húsz esztendős
lányt, majd előállították őket. Mind
a négy – büntetett előéletű – bűnö-
zőt vér- és vizeletvizsgálatra vitték,
majd megkezdték a reggelig tartó
kihallgatásukat. 

Az egyik gépkocsiban nagy
mennyiségű Extasy tablettát talál-
tak, úgyszintén az eddig megtar-
tott házkutatások során is. Dr.
Törökné dr. Kaszás Rózsa ezredes,

a főkapitányság bűnügyi igazgatója
elmondta, hogy a kihallgatáskor
mind a négy gyanúsított – ketten
Tolna, ketten pedig Somogy me-
gyeiek – igen rémült volt, s amint a
rendőrségen, úgy a bíróság előtt is
beismerő vallomást tettek. Egyi-
kük, aki hajón dolgozik, azzal vé-
dekezett, hogy az 57 ezer forintos
fizetése semmire nem elég. A rend-
őrség javaslatot tett előzetes letar-
tóztatásukra, amivel az ügyészség
is egyetértett. A bíróság péntek dél-
után döntött: mind a négy kábító-
szer terjesztésével gyanúsítottat
előzetes letartóztatásba helyezte.

A bűnügyi igazgató kiemelte,
hogy a rendőrség előkészített és jól
végrehajtott akciója, ami során sen-
ki nem sérült meg, minden bűnö-
zőnek üzenet. - vhm - 

Tucatnyi lövés a dílerek autójára

Babits Mihály:
Gondok kereplője

A csupasz fák csúcsa mint tűk hegye bök be 
az égi flanellba:
az Isten a földet hóba és ködökbe 
puhán becsavarta,
hogy óvja azt a pár maradék plántáját 
amit az ember nem
irtott ki még, s amik a bus tavaszt várják 
szabadon vagy kertben.
Milyen szép lehet most ott künn a mezőkön 
elveszni nyomtalan;
bujdosni, mint aki maga van a földön, 
az ürben maga van
s minden lépésénél mögötte, ugy tetszik, 
elsüllyed a parlag,
és a szomszéd falu semmivel se messzibb, 
mint a szomszéd csillag.
Ott még fölröpülne különös madaram 
a fényködös égig.
Csak itt olyan alélt és mozdulattalan, 
hogy tán holtnak vélik.
Pedig él: egész nap csirreg a fülembe, 
dalt töredez halkan;
elkezdi, s elhagyja... dalainak selyme 
rongy az utcazajban.
Óh szegény madárhang! hogy leng, száll és

szakad 
minden kis szellőre!
s hogy riad, hogy némul, ha rákezdi a vad 
gondok kereplője!
Ki kötötte ezt a kereplőt nyakamba, 
mint a poklosoknak,
hogy ezer arc közt is vakon mint a bamba, 
s egyedül bolyongjak?

MMMMeeeeggggkkkkeeeezzzzddddőőőőddddöööötttt tttt     aaaa    BBBBaaaabbbbiiii ttttssss----éééévvvv
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December 2. (vasárnap)
17.00 Református templom (Kálvin tér 12.)

Adventi örömkoncert
Gyimesi Bence orgonaművész és 
Pintér Gabriella közreműködésével

December 3. (hétfő)
15.30 Garay tér

Törő György és Töttősi Attila fafaragó népi
iparművészek által alkotott 
Kültéri betlehem avatása
Közreműködnek: Kubanek Miklós tanár,
újságíró, Wunderland Kindergarten
(Wunderland Óvoda), Szent József
Katolikus Általános Iskola

16.30 
SZEKSZÁRDI ADVENTKÖSZÖNTŐ 
• Horváth István polgármester köszöntője
• „Menjünk együtt Betlehembe”

drámajáték a Mérey utcai óvoda nagycsopor-
tosai előadásában

• Karácsonyi dallamok kórussal, furulyával
a Babits Mihály Általános Iskola műsora

• Regölés – fiúk jókívánságai énekben,
táncban
a Bartina Néptánc Együttes előadásában

• Tücsök Zenés Színpad adventnyitója

December 14-ig 
Babits Mihály Művelődési Ház márványterme

Hagyományos adventi kiállítás
a Szekszárd Környéki Foltvarró Egyesület
alkotásaiból

December 3–22.
Babits Mihály Művelődési Ház üvegterme 

„Az én Szekszárdom” 
Cseh Gábor kiállítása
Karácsonyi képeslapok árusítása

December 4. (kedd)
10.00–16.00 Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Adventi házikó készítése, ismerkedés az
adventi népszokásokkal Gulyás Éva
kézműves és Andrásné Marton Zsuzsa
múzeumpedagógus vezetésével. Előzetes
bejelentkezéssel, belépőjegy: 300 Ft

17.30 Garay téri iskola tornacsarnoka
Zenés labdás torna az 5. Számú Általános
Iskola alsósainak bemutatásában
Modern tánc Zséda Ünnep című dalára a
„Segíts rajtam” Hátrányos Helyzetűekért
Alapítvány előadásában

December 5. (szerda)
18.00 Garay téri iskola tornacsarnoka

A Gagliarda Kamarakórus 
adventi hangversenye 
Karnagy: Anducska Adrienn

19.30 Művészetek Háza
Farkas Ferenc szerzői est és kiállítás

December 7. (péntek)
17.30 Garay téri iskola tornacsarnoka

„Gitáradvent”, a Szekszárdi Gitárkvartett
hangversenye

19.00 Babits művelődési ház színházterme
Bartina Néptánc Együttes évzáró
nagyműsora 
Belépőjegy: 800 Ft

19.30 Művészetek Háza
Magyar Kórusok Napja 
ünnepi hangverseny
Kodály Zoltán születésnapján
Az összkart vezényli: Farkas András (Svájc)

December 8. (szombat)
9.00–13.00 Babits Mihály Művelődési Ház

mozi előcsarnoka
Adventi gyermekholmi és játékbörze

19.00 Babits művelődési ház színházterme
Bartina Néptánc Együttes 
évzáró nagyműsora
Belépőjegy: 800 Ft

December 9. (vasárnap)
17.30 Garay János iskola tornacsarnoka

Zenés áhítat a bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium diákjai előadásában

December 10. (hétfő)
16.30 Garay téri iskola tornacsarnoka

Télapó-műsor a Dienes Valéria Általános
Iskola tanulói előadásában

18.00 Garay téri iskola tornacsarnoka
Vidám karácsonyváró,
fúvószene az Alisca Brass Banddel

December 10-14.
10.00–16.00 Katolikus Általános Iskola udvara 

Adománygyűjtő adventi vásár

December 11. (kedd)
10.00 és 14.00 Babits Mihály Művelődési Ház

színházterme
Ezüstmackó – gyermekszínházi előadás
Belépőjegy: 650 Ft

December 12. (szerda)
10.00–16.00 Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Karácsonyi ajándékkísérő képeslap
készítése metál kartonból 
Gulyás Éva kézműves vezetésével bejelent-
kezés alapján – Belépő: 300 Ft

14.00 Garay téri iskola tornacsarnoka
„Vidám Karácsony” A Szivárvány Általá-
nos Iskola énekkara, bábcsoportja és vers-
mondói előadása

17.00 Illyés Gyula Megyei Könyvtár
„Angyalok alvó szárnya”
zenés irodalmi délután

18.00 Garay téri iskola tornacsarnoka
„A három királyok”, az I. Béla
Gimnázium zenés irodalmi műsora

December 13. (csütörtök)
14.00 Gyermekkönyvtár

„Játsszunk színházat!” drámajátékok
Karinthy Frigyes műveiből részleteket ad elő
a Gyermekkönyvtár Színjátszó Csoportja

15.00 Babits Mihály Általános Iskola
Karácsonyi kézműves-foglalkozás

December 14. (péntek)
15.00 Garay János Gimnázium díszterme

„Kézenfogva, 
Neked, Érted szól a dalom!”
Peller Anna jótékonysági koncertje az
„Esőemberkék” Alapítvány javára
(halmozottan sérült, súlyos fogyatékkal élők
megsegítésére) 
Közreműködik: Varga Lajos zeneszerző. 
Vendégművészek: Karácsonyiné Müller
Beáta és  Lang Ottília énekművészek
Műsorközlő: Sas Erzsébet újságíró

16.00 Babits művelődési ház színházterme         
A PTE IGYFK balett-tagozatának
karácsonyi műsora

December 15. (szombat) 
19.00 Babits művelődési ház színházterme

„Boldog karácsonyt” 
A Junior Stars és vendégei
jótékonysági karácsonyi koncertje
Közreműködnek: Gagliarda Kamarakórus,
Kajsza Kvartett,  Lányi Péter (zongora)
Orbán György (vers, konferansz)
Belépő: önkéntes adomány

December 16. (vasárnap)
9.00–13.00 Babits Mihály Művelődési Ház

márványterme
Karácsonyi Kincsesház
Karácsonyváró kézműves gyermekjátszó 
Belépődíj: 700 Ft

14.00 Garay tér
Táncos karácsonyváró az Ifjú Szívvel

15.00 Evangélikus templom gyülekezeti terme
(Luther tér)
Adventi kézműves foglalkozás

15.00 Evangélikus templom
Karácsonyi koncert
Szuprics Edit énekművész és 
Lozsányi Tamás orgonaművész
közreműködésével

December 17. (hétfő)
15.00 Babits művelődési ház táncterme

„Együtt egymásért” a megyei könyvtár és
a segítséggel élők szervezetének hagyomá-
nyos karácsonyi műsora

December 17–21. 
Bezerédj István Középiskola udvara 
(Szent László u. 8–12.)

Karácsonyi dekoráció, világítással

SZEKSZÁRDI KARÁCSONYVÁRÓ
2007. DECEMBER 2–24. 
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December 18. (kedd)

10.00–14.00 Wosinsky Mór Múzeum épületei
Karácsonyfa-díszítő verseny 
(eredményhirdetés kb. 15.00 órakor)

18.00 Garay téri iskola tornacsarnoka
„Napkeleti bölcsek ajándéka”
A Szekszárdi Kamarazenekar hangversenye
Művészeti vezető: Földesi Lajos

December 19. (szerda)
10.00 Katolikus Általános Iskola

Pásztorjáték és karácsonyi műsor
főpróba

15.00 Belvárosi Plébánia 
Wosinsky Közösségi Háza

Idősek karácsonya a Szent József
Iskolaközpont pásztorjátékával

17.30 Garay téri iskola tornacsarnoka
„Fényes csillag” zeneóvodások műsora

December 20. (csütörtök)
14.00 5. Számú Általános Iskola aulája

Alsó tagozatosok karácsonyi műsora
18.00 Garay téri iskola tornacsarnoka

Karácsonyi dalok
a „Mondschein” Szekszárdi Német
Nemzetiségi Kórus előadásában
Karnagy: Hauser Beáta 
Zenei kísérő: Keller Antal

19.30 Művészetek Háza
Karácsonyi koncert
Kertesi Ingrid, Németh Judit énekművészek
és Dallos Erika zongoraművész 
hangversenye Belépőjegy: 1000 Ft, 500 Ft

December 21. (péntek)
8.00 5. Számú Általános Iskola aulája

Felsősök karácsonyi műsora 
10.00 Garay János Gimnázium díszterme

Karácsonyi műsor
10.00 Szent István Ház 

(Római Katolikus Társaskör)
Pásztorjáték és karácsonyi műsor

16.00 Katolikus Általános Iskola
Pásztorjáték és karácsonyi műsor

17.30 Garay téri iskola tornacsarnoka
Karácsonyi énekek a Liszt Ferenc
Pedagógus Kórus előadásában 
Karnagy: Simon Péter

19.00 Babits Művelődési Ház színházterme
Kiálts a szeretetért!”

Kalkuttai Teréz anya életét bemutató színházi
előadás a budapesti Rock és Musical Színház
művészeinek előadásában
Belépőjegy: 1800 Ft

December 22. (szombat)
19.00 Vármegyeháza díszterme

Karácsony a XVI. századi Rómában és
a XVII. századi Drezdában
A Szekszárdi Madrigálkórus ünnepi hang-
versenye. Vezényel: Jobbágy Valér

December 23. (vasárnap)
10.00 Református templom

„Gyermekek karácsonya”
17.00 Garay tér 

„Áldott szép karácsonyt”
A Tücsök Zenés Színpad adventzáró
szabadtéri koncertje

December 24. (hétfő)
16.00 Belvárosi római katolikus templom

Pásztorjáték 
a katolikus általános iskolások előadásában

A SZEKSZÁRDI KARÁCSONYVÁRÓ
TOVÁBBI PROGRAMJAI A GARAY TÉREN

ÉS A GARAY TÉRI ISKOLÁBAN

December 3–23.
Kézműves kirakodó vásár ünnepi ízek-
kel, hangulatokkal

December 4–23.  10.00–18.00
Betlehemes Kapualj Lépő Judit óvodapedagó-

gus és a Siógyöngye Kézműves Alkotóház
(Medina) szervezésében, kivitelezésében

ART 999’ Képző- és Iparművészeti Egyesület
kiállítása és vására az iskolában

Siógyöngye Kézműves Alkotóház bemutatója
és vására (gyékény, szalma, csuhé, szövés)

Waldorf Óvoda és Általános Iskola adventi ki-
állítása és vására

December 8. (szombat) 9–12; 14–18
Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő
játszóház

December 10–14. 10.00–18.00
Kadarka és Mérey utcai óvodák karácsonyi
vására

14.00–18.00 „Társas-játék” – a Mentálhigiénés
Műhely játszóháza

December 13. 10.00–18.00
Diákvásár a Bezerédj István Kereskedelmi és
Közgazdasági Szakközépiskola vállalkozó di-
ákjai közreműködésével 

December 13. 14.00–18.00
Luca napi ajándékkészítő foglalkozás gye-
rekeknek – a Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szer-
vezésében (ingyenes)

December 14. 14.00–18.00
„Készítsünk együtt ajándékot karácsonyra”
Kézműves foglalkozás felnőtteknek és gyere-
keknek a Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szer-
vezésében (ingyenes)

December 18. 14.00–18.00
Karácsonyi kézműves foglalkozás a Babits
Mihály Általános Iskola szervezésében (in-
gyenes)

December 4–20. 
Garay téri önkéntes pavilonban naponta
vasárnap–hétfő–kedd–szerda 15.00–18.00: 
Adománygyűjtő teaosztás a Mentálhigiénés
Műhely Önkéntes Központ Nyugdíjas Tago-
zata és a Nők Szekszárdért Közhasznú Egye-
sület gondozásában
csütörtök–péntek–szombat 15.00–19.00: Jó-
tékonysági program a Rotary Club Szek-
szárd szervezésében

Naponta 17.00 órakor
„Karácsonyi csengők és harangok vers-

sel, dallal, tánccal és igével”
KÖZÖS LÉLEKEMELŐ

a mindenki karácsonyfájánál

December 4. (kedd) Karácsonyi énekek a
Gyermeklánc Óvoda óvőnőinek előadásában

December 5. (szerda) „Ég a gyertya ég” gyer-
mek népi játékok a Kadarka utcai óvodások
előadásában a Csurgó Zenekar kíséretében 

December 6. (csütörtök) „A Mikulás zsákja”
a Mérey utcai óvoda óvónőinek bábjátéka

December 7. (péntek) Tücsök Zenés Színpad
szólistáinak hangulatvarázsa

December 8. (szombat) „Dönci szerint a ka-
rácsony ...” A PAD Irodalmi, Művészeti és
Kulturális Egyesület műsora

December 9. (vasárnap) „Újra itt a szép kará-
csony” A Comenius Általános Iskola verses,
zenés összeállítása

December 10. (hétfő) Téli dalok a Dienes Álta-
lános Iskola Grundschule kórusa előadásá-
ban

December 11. (kedd) Karácsonyköszöntő a
Kolping Katolikus Szakképző Iskola kórusá-
val és versmondóival

December 12. (szerda) Karácsonyi énekek a
Gyermeklánc Óvoda óvónőinek előadásában

December 13. (csütörtök) „Adventi hangulat-
ban” a Garay János Gimnázium énekkara és
szavalói műsora

December 14. (péntek) „Mondj el egy imát a
sok szegény emberért” Peller Anna
előadóművésznő karácsonyt és a várost kö-
szöntő dalai

December 15. (szombat) A Tücsök Zenés Szín-
pad szólistái hangulatvarázsa

December 16. (vasárnap) Ezüstvasárnapi
hangulat a Tücsök Zenés Színpad szólistái-
val

December 17. (hétfő) Az 5. Számú Általános
Iskola énekkarának adventi műsora

December 18. (kedd) Pásztorjáték a Waldorf
Óvoda és Általános Iskola előadásában

December 19. (szerda) A Waldorf Óvoda és Ál-
talános Iskola adventi koncertje

December 20. (csütörtök) A Tücsök Zenés
Színpad hangulatvarázsa

December 21. (péntek) Adventi dalok
Karácsonyiné Tusa Anikó előadásában

December 22. (szombat) Az Ifjú Szív Tánc-
együttes és a Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kórusa
adventi műsora

* * * * * * * *
Köszönet a szereplőknek, szervezőknek, ön-
kénteseknek, közreműködő intézményeknek,
szervezeteknek és támogatóknak!
A rendezvény fő támogatója:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kiemelt támogatók: Babits Nyugdíjas Klub,
Falussy Mária, F és F Kft., Faművesség Gemenc
Kft., Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Köz-
pont Nyugdíjas Tagozata, Peller Anna előadó-
művész, Szekszárd Borvidék Kht., Szekszárdi
Polgárőr Egyesület, Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft., Törő György és Töttősi Attila fafaragó né-
pi iparművészek, Tolna Megyei Önkormányzat,
Városi Sport- és Szabadidőközpont, Városi Tűz-
oltó-parancsnokság

A SZEKSZÁRDI KARÁCSONYVÁRÓ rendezvé-
nyeit koordinálja: a Polgármesteri Hivatal Mű-
velődési és Sportosztálya Információ: Pócs
Margit (30/632-3266; 74/504-119)
A rendezvénysorozat programgazdája a Ba-
bits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Há-
za. Információ: Pék Jánosné (30/290-9708;
74/529-610) Kissné Hóner Magdolna (30/851-
1722; 74/529-610) Herrné Szabadi Judit
(30/235-5160; 74/529-610)
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„A jelenlegi kormány nem politi-
kai, hanem szociális kérdésként
próbálja kezelni a nyugdíjrefor-
mot! A szociális vívmányokat
meg kell tartani, sőt megvédeni!”
– kezdte meg a tájékoztatót
Frankné dr. Kovács Szilvia. Ké-
sőbb a törvény által előírt nyug-
díjemelések kifizetési mechani-
káját részletezte. Szerinte a
nyugdíjasok – összességében,
visszamenőleg – az elmúlt na-
pokban átlagosan több mint 120
ezer forintot kaptak kézhez…

Ez a szám egy időben érkezett,
több címletben kifizetett összeget
jelent: a novemberi, már megemelt
nyugdíj a tíz hónapra
visszamenőleg járó
emeléssel érkezett a
nyugdíjasokhoz. Eh-
hez jött a 13. havi
nyugdíj második rész-
lete, mely a megemelt
összegről szól. A har-
madik elem a 13. havi
összeg márciusban
már kifizetett részle-
tének korrekciós kü-
lönbözete – tette hoz-
zá Frankné.

A kifizetések Tolna
megyében nagyjából 73 ezer nyug-
díjast érintettek, s a mostani eme-
lés egy személyre hozzávetőlege-
sen 1500 forintot jelent. Ez csupán
a novemberi 2,4%-os nyugdíjeme-
lés mértéke. 

A kormány nagyszabású korrek-
ciós célokat tűzött ki. Úgy véli, a
nyugdíjasokkal szembeni felelős-
ségvállalás a kormány politikájá-
ban nap mint nap tetten érhető.

Halmai Gáborné (képünkön) a
betervezett nyugellátási összegek
kifizetéséről szólt. Mint azt el-
mondta, jövőre 8,4%-kal több pénz
lett betervezve a költségvetésbe er-
re a célra. Ugyanakkor az infláció
meghaladhatja majd a 4,5%-ot is.
Tervezés alatt áll egy ötéves nyug-

díjkorrekciós program is, melynek
kiemelt tételei lennének.

2008-ban az 1991 és 96 között
megállapított ,,saját jogú” nyugdí-
jak emelésére kerülne sor. A várha-
tó emelések az öregségi és rok-
kantsági nyugdíjakat érintik majd.

Halmainé szerint üdvözlendő
lenne a kormány azon terve, mi-
szerint minél hosszabb ideig ma-
radnának munkában az állampol-
gárok. Az előrehozott nyugdíjak-
nál az a cél, hogy csupán azok me-
hessenek korábban nyugellátásba,
akiknek egészségi állapotuk ezt in-
dokolja.

Új elem – fűzte hozzá –, hogy a
nyugdíj mellett dol-
gozó tevékenységet
végzőknek 2008. ja-
nuár 1-jétől választa-
niuk kell, melyik el-
látási formát veszik
igénybe. Így, az elő-
rehozott, korhatár
alatti nyugdíjaknál is
a minimálbér össze-
génél nagyobb jöve-
delmek esetén a
nyugdíjat szünetel-
tetni kell.

A korengedményes
nyugdíjakkal kapcsolatban el-
mondta: a jövőben az egészség-
romlás mértéke szerint lesz majd
elérhető ezen nyugdíjforma. Jövő
évtől tervezik, hogy az ilyen típusú
egészségkárosító munkahelyeknél
a munkáltatók magasabb összeget
fizessenek be a közös kasszába.

Tóth Gyula szerint cél, hogy ne
teremtsenek igazságtalanságot.
Mint azt elmondta, az alkotmány-
bíróság kötelezi a kormányt, hogy
az özvegyi nyugdíjak kérdésével is
foglalkozzanak. A nyugdíjmini-
mum és a résznyugdíj intézményé-
nek kérdésére is ugyanez vonatko-
zik. Úgy gondolja, az eddigi nyug-
díjkorhatárokat nem szabad le-
csökkenteni. Gyimóthy Levente

Az MSZP–SZDSZ kormány több
mint ötéves uralma alatt a leépülés
és a teljes szétesés felé halad az or-
szág! – e szavakkal indította beszé-
dét dr. Navracsics Tibor, a Fidesz-
MPSZ frakcióvezetője november
22-én este a Művészetek Házában. 

Dr. Braun Márton országgyűlési
képviselő felvezetője után Nav-
racsics Tibor elmondta:  1998 és
2002 között Magyarország minden
tekintetben éllovas volt a környező
országok között, mára viszont sereg-
hajtókká váltunk. 

Navracsics szerint a 2002-es kor-
mányváltás után az új kormány a fel-
halmozódott több 100 milliárdos
pluszpénzből hajtotta végre az 50%-
os béremelést, azóta viszont semmi-
lyen létfontosságú dön-
tés nem született az or-
szág és az itt élők érde-
kében! A gazdasági nö-
vekedés motorjait leál-
lították, a Széchenyi-
tervet pedig szétverték.
A 2006-os MSZP-győ-
zelem egyik hazugsága
– mint rámutatott – az
volt, hogy Gyurcsány
Ferenc nyílt televíziós
vitában hazugozta le a
kormány valós szándé-
kait leleplező Orbán
Viktort. Mára kiderült, a Gyurcsány-
kormány által felhalmozott óriási ál-
lamadósság, a gazdaság állapotáról
eltitkolt adatok, a korrupciós ügyek,
valamint a programnélküliség visz-
szafordíthatatlan irányba vitték az
országot.  

A központi közigazgatás már
összeomlott, s az állam totális jogal-
kotási káoszba süllyedt. Adócsök-
kentéssel hitegettek, 2006-ban már
adót emeltek. A vizitdíj rengeteg em-
bernek kifizethetetlen, s így sokan
orvoshoz se juthatnak el. A vasút,
posta, oktatás, egészségügy felszá-
molása fokozatosan ellehetetleníti a
falvakat, vidéki városokat, így jo-
gosan merül fel a kérdés: nulla
szolgáltatásért fizessen-e adót a vi-

déken élő? A frakcióvezető szerint
Gyurcsányék sorra dobják be a leg-
különbözőbb érdektelen témákat,
melyek elterelik a figyelmet a gazda-
ság helyzetéről. 

Ugyanez látszik, amikor jogállá-
sukban támadja meg Gyurcsány Fe-
renc a képviselőket, miközben a mi-
niszterelnöknek egy év alatt 900 mil-
lió forinttal nőtt a vagyona!
Navracsics Tibor rámutatott: idén
100–150 ezer forinttal növekedett
egy család éves kiadása, így a kor-
mány egy havi fizetését vette el egy
átlagos családnak. 

Tájékoztatója végén Navracsics el-
mondta: a Fidesz már készíti új poli-
tikai programját, mely a rend, egy
stabilitásból adódó új gazdasági nö-

vekedés és egy új adó-
rendszer kidolgozá-
sán alapul. Az előadás
és kérdésfeltevések
után a frakcióvezető
lapunk kérdéseire rea-
gált: elmondta, a Fi-
desz csak akkor tart-
hatja meg jelenlegi
népszerűségét, ha fo-
lyamatosan kemény
munkát folytat és nem
hátrál meg. Az MSZP-
nek még tart társadal-
mi beágyazódottsága

és erős a médiaháttere. Mivel széle-
sebb rétegekhez eljutó, földi sugár-
zású adók létrehozásához nagyobb
összegek lennének szükségesek,
ezért úgy gondolja, a Fidesznek több
helyre kell eljutnia, hogy a baloldali
médiatúlsúllyal szemben ki tudja fej-
teni véleményét. Az egyre növekvő
elégedetlenség radikalizálódáshoz is
vezethet, ahogy ennek csíráit már
láthattuk az elmúlt egy év esemé-
nyeiben is, melyek a kormány ha-
zugságai és lelepleződései következ-
tében robbantak ki – mutatott rá a
frakcióvezető. Úgy látja, bármelyik
pillanatban távozhat a Gyurcsány-
kormány. A távozás legkésőbbi idő-
pontját 2010-re datálja.  

Gyimóthy Levente

Korrekciók szükségesek a
nyugdíjtörvényben!

Az MSZP a nyugdíjrendszer változásairól

A kormány kiéhezteti az
önkormányzatokat!

A sertéstartók nem tartották meg országos demonst-
rációjukat, s ugyanígy döntöttek a Tolna megyei gazdák
is. Elhatározásukról azért mondtak le, mert az FVM és
a demonstrációs bizottság tárgyalása eredményekép-
pen a szaktárca tízmilliárd forint kompenzációt ígért,
ami különböző csatornákon kerül majd a gazdákhoz,
közölte a múlt héten – lapzártánk után – tartott sajtótá-
jékoztatón Lengyel Lóránt, a Tolna megyei sertéste-
nyésztők választmányának elnöke. Hozzátette, ebből
az összegből finanszírozzák bizonyos állatorvosi, élel-
miszer-biztonsági kiadások csökkentését. Ám hangsú-
lyozta, hogy a szóban forgó összeg a nehéz időszak át-
vészelésében segíti a sertéstartókat, ám megoldást nem
jelent, legfeljebb többek agóniáját hosszabbítja meg.

Soltész Gyula, a Naki Mezőgazdasági Zrt. vezérigaz-

gatója kiemelte, hogy a jelenlegi súlyos helyzet okán
jelentősen csökken a hazai sertésállomány, feltehetően
ágazatok szűnnek meg a közeljövőben. A vezérigaz-
gató leszögezte, hogy az eltelt tíz hónap tanúsága sze-
rint a kilónként átlagosan 261 forintos felvásárlási ár
alig fedezi a takarmány költségét. Megjegyezte, hogy
az önköltségi ár 290 forint volt az azonos időszakban,
ami idén tovább emelkedik, 300 forintra prognosztizál-
ják.

A problémákat illetően felsorolták a szakemberek,
hogy az ágazat lepusztult, s ilyen körülmények között
a többség még csak nem is gondolhat rekonstrukcióra,
fejlesztésre meg pláne nem. Feltehetően sok sertéstar-
tó, de a nagyobb gazdaságok közül is többen az állo-
mány felszámolására kényszerülnek, például azok,

akiknek nincs földterületük, tehát a drága takarmányt
teljes egészében meg kell vásárolniuk. 

Súlyos gondot okoz a nagy üzletláncok magatartása
is, ami ellen tiltakoznak a Tolna megyei gazdák is. Dr.
Gráf József agrárminiszter a tárgyalások során ígéretet
tett arra, hogy ő maga tárgyal az üzletláncok vezetőivel,
hogy az importból származó, gyenge minőségű húst
nem adhatják el magyar árúként. Soltész Gyula kijelen-
tette, kikérik maguknak, hogy a magyar sertéshúst az
áruházláncok egyként kezeljék a külföldről behozott
áruval. 

S még egy sokat mondó adat: sertéspiaci szakértők
szerint eddig 30-40 milliárd forint körüli veszteséget
okozott a sertéstartóknak az önköltség és az értékesíté-
si ár közötti különbség. Ám, mint az a sajtótájékozta-
tón is elhangzott: gyakorlatilag a termelő jelenleg annyi
pénzt kap a sertésért, amennyit a feldolgozó ad érte. 

– hm –  

A sertéstartó gazdák ráfizetnek
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Ahogyan a világon
mindenütt, a szek-
szárdi Rotary Club
is évente választ új
elnököt. E tisztsé-
get néhány hónap-
ja Dr. Horváth Béla
egyetemi tanár, a
Pécsi Tudomány-
egyetem rektor-he-
lyettese tölti be.
Beszélgetésünk
elején megemlítet-
tem azt a megfi-
gyelésemet, misze-
rint a világelnök
által elhatározott
nagy és közös cé-
lok mellett a helyi
elnökök személyisége is befolyá-
solja az adott – fegyelmezett és
céltudatos – közösség célkitűzé-
seit.

– Ez valóban így van, mégpedig
azért, mert a nagy világszervezet,
a Rotary minden elnöke meghirdet
egy programot. A jelenlegi kanadai
világelnök az „oszd szét” – termé-
szetesen a javakat – szlogenjében
is meghatározta a programot.
Vagyis a nagy világkoncepciót úgy
kell érteni, hogy szétosztás révén
lehetőség szerint minél többen ré-
szesüljenek a javakból.

– Nyilván a helyi szervezetek be-
csatlakoznak a világprogramba,
ám hozzáteszik saját célkitűzései-
ket.

– Amikor elnök lettem, termé-
szetesen én is megfogalmaztam a
„rotarys” koncepciómat. Ebbe
nyilvánvalóan beletartozik a club
építése és a sokak által ismert kari-
tatív tevékenységek folytatása, il-
letve a nemzetközi kapcsolatok ki-
alakítása, bővítése. Hozzáteszem,
hogy bizonyos hiedelmekkel ellen-
tétben nem a dúsgazdag és önma-
gukkal mit kezdeni nem tudó em-
berek gyülekezete a Rotary Club,
hanem olyan civil szerveződés,
mondhatni baráti társaság, ame-
lyet egyrészt az tart össze, hogy
szívesen találkozunk, beszélge-
tünk egymással és vacsorázunk
együtt hetente egyszer. Másrészt
pedig komoly összetartó erőt je-
lent az a közös eszme, hogy segít-
sünk másokon. Gondolok itt a szo-
ciálisan rászorulókra, vagy a tehet-
séges fiatalokra. A segítségnyújtás
megvalósulásához saját pénzünk-
kel – tagdíj és a konkrét akciók kü-
lön támogatása – is hozzájárulunk.
Emellett rendre szervezünk gyűj-
tést is.

– Hogyan lehet bekapcsolódni a
mostani gyűjtésükbe. 

– Könyvgyűjtési akciónk már el-
kezdődött és december 10-ig tart.

A Lugoson élő
néhány ezer ma-
gyarnak szeret-
nénk segíteni. A
város lakosságá-
nak másfél szá-
zalékát kitevő,
mondhatni ma-
roknyi csoport
Magyar Házat
akar kialakítani,
ahol áldásos len-
ne egy köz-
könyvtár létre-
hozása, termé-
szetesen magyar
nyelvű könyvek-
ből. Ebben sze-
retnénk nekik

segíteni, ezért fordulunk a szek-
szárdiakhoz, s azt kérjük, hogy
akinek van olyan jó állapotban le-
vő könyve, amit már nem tud
használni, vagy már kinőtte a
könyvtárát, ajánlja föl a lugosiak-
nak karácsonyi ajándékul. Az ösz-
szegyűlt könyveket klubunk ösz-
szecsomagolja és kiszállítja. 

– Hol lehet leadni a köteteket?
– Két helyen: az Arany János ut-

ca 23–25. szám alatt található
TenSoft Kft.-ben (volt Zöldért), va-
lamint a Módvin szaküzletben, a
Béla téren.

– A másik akció?
– Szintén a napokban kezdődik.

A Garay téri karácsonyi vásár ide-
jén, minden hét második felében –
csütörtök, péntek és szombat –
délután 15 órától este hét óráig – a
Rotray Club tagjai forralt bort kí-
nálnak a sétálóknak és vásárlók-
nak, amit saját termésükből aján-
lottak föl és készítenek el tagjaink.
Az ebből befolyt összeget szintén
jótékony célra ajánljuk föl. Egy-
részt a klub által rég óta támoga-
tott Faddi Gyermekotthonnak ado-
mányozunk. Másrészt a kórházi
Hospis Alapítványnak juttatnánk
nagyobb összeget, amivel hozzájá-
rulunk, hogy a nagyon súlyos álla-
potban lévő betegeknek speciáli-
san kiképzett személyzettel külön
részleget alakíthassanak ki. 

– Úgy tudom, mindkét nemes
célhoz minden esztendőben több
százezer forinttal járulnak hozzá.

– Ez így igaz. Mellettük több, vo-
lumenében kisebb cél megvalósu-
lásához is hozzájárulunk. Ezek kö-
zött említem a most induló akción-
kat. Rászoruló általános iskolás
gyerekeket támogatunk: mi három
szekszárdi kisdiák nyaralását biz-
tosítjuk – ahogyan partnerklubja-
ink – Nagyvárad, Lugos, Debrecen
és Szeged – is a saját városukban
élő tanulókat táboroztatják, ebben
az évben Lugoson. V.H.M.

Forralt bort mérnek a
„rotarysok” a Garay téren
Beszélgetés az új elnökkel, Dr. Horváth Bélával

Nem túlzás kijelenteni, hogy no-
vember 20-án, a Művészetek Há-
zában megtartott – mindvégig
emelkedett hangulatú – koncert
valóságos társadalmi eseménye
volt városunknak. Ekkor került
sor Falussy Mária zenetanári
munkásságának 40. évfordulója
tiszteletére rendezett hangver-
senyre – az ünnepelt művész-ta-
nár főszereplésével.

Előrebocsátom, ez alkalommal
nem elsősorban a fellépők tökéle-
tes(!) művészi előadásáról szól-

nék, hanem többségében magáról
az eseményről, ami Szekszárdon
ma már igen sajnálatosan hiány-
cikknek számít. Ez is egyik magya-
rázata lehet a művészek és közön-
ségük hihetetlen, ám érthető össz-
hangjának, az érzékelhető öröm-
nek, ami egyben utalás a mostani-
hoz hasonló magasztos rendezvé-
nyek iránti igénynek. S valóban.
Már a – szinte telt házas – koncert
első száma (Bach: a moll fuvolaver-
seny II.I.) után kitapintható volt a
művészek, illetve a zeneszerető
ünneplők szoros egysége. Egy ide-
gen számára bizonyára úgy tűnhe-
tett, mintha a fellépők összeforrt,
folyamatosan együtt szereplő „tár-
sulatot” alkotnának. Persze, társu-
lat is volt ez a javából, „félhangok-
ból” értve egymást tökéletesen ze-
néltek – együtt, noha közös színpa-
di történetük e formában nem iga-
zán volt. Ám a gyakorlott művé-
szek között összetartó erőt jentett a
zene-, az egymás és Mária iránti
tisztelet, szeretet. Ide értve – ez al-
kalomból Szabó Lőrinc megszólal-
tatóját – Németh Judit előadómű-
vészt is, akinek kvalitásait a szek-
szárdiak jól ismerik.

No és a közönség egysége? Nem
kell lélekbúvárnak lenni ahhoz,
hogy az ember pontosan kiérezze
azt a Falussy Mária iránt áradó,
összekovácsolódott nagyrabecsü-
lést, reverenciát. S mint már emlí-
tettem, mindez ugyanúgy jellemez-
te a művészeket, mint hallgatósá-
gukat. De maradjunk még a közön-
ségnél: ahogyan a remekül felké-
szült műsorközlő, Szily Lajos is fel-
sorolta: Falussy Mária több tanára,
sok tanítványa, ismerősei és bará-
tai, a szekszárdi zeneszeretők egy-

aránt eljöttek ünnepelni.
Mindannyian lélekemelő él-
ményben részesültünk. A
szakma képviselőit és a zené-
hez kevésbé értőket egyaránt
magával ragadta az előadás
színvonala, s jegyezzük meg,
hogy a műsor összeállítását is
nagy profizmus jellemezte.

A Szekszárdhoz mindig hű-
séges zenetanár nevéhez fű-
ződik az igen kedvelt Augusz-
házi hangversenysorozat szer-
vezése (de hiányoznak azok
az esték is), de előadóként ő
maga is gyakran vett részt a
város kulturális életében. Je-
lenleg nyugalmazott tanár-
ként Bátaszéken, a Kanizsai
Dorottya Általános és Zeneis-
kolában tanít.

Az elhangzott Bach, Bee-
thoven, Mendelssohn,
Brahms és Szkrjabin művek

előadóinak olykor jó kedvvel páro-
sult teljesítményét olykor szűnni
nem akaró taps kísérte: az ameri-
kai turnéról éppen hazatért Balogh
Józsefét (klarinét), Dobainé Kugler
Zsuzsannáét (zongora), Falussy
Máriáét (klarinét), Köntös Hedvi-
gét (cselló), Lányi Péterét (zongo-
ra), Németh Juditét (vers) és
Verhás Virágét (fuvola). 

Nagyon is elnyerte a közönség
tetszését az a kedves közjáték, ami-
kor az egyik mű előtt Balogh József
meglepetésszerűen szóban kö-
szöntötte Falussy Máriát, majd hi-
hetetlen virtuozitással, különleges
feldolgozásban játszotta el neki a
Happy birthsday kezdetű születés-
napi köszöntőt. A számok befe-
jeztekor zúgott a vastaps, ahogyan
a koncert végén is, s aközben,
amint az emeletes és kerekre kötött
virágkompozíciókat átadták Máriá-
nak a baráti társaságok, a város
művelődési bizottságának elnöke,
a barátok, a tisztelők. S a fegyelme-
zettségéről (is) híres Falussy tanár-
nő olykor elmosolyodott, olykor
meghatódott, miként a közönség
is. Köszönet, hogy ott lehettünk
ezen a hangversenyen. V. H. M.

Színvonalas hangverseny
a szeretet jegyében
Falussy Mária negyven éve a pályán
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Szép koncertélményben lehetett
része mindazoknak, akik a múlt
szombaton ellátogattak a Kálvin té-
ri református templomba. Az im-
már hét éve alakult Gagliarda Ka-
marakórus énekelte el színesen
összeállított, karácsonyváró műso-
rát. 

A rövid ismertetőből kiderült,
hogy nevüket egy XVI. századi, di-
vatos reneszánsz táncról kölcsö-
nözték. Művészeti vezetőjük
Anducska Adrienn szinte minden
zenei korszakból választ műveket,
leginkább azonban a már említett
reneszánsz kórusműveit éneklik.
Az esten felcsendült többek közt
Nystedt, Grieg, Dowland, Thomp-
son, Bach, Járdányi és több Bárdos
mű.

Balázsi Zoltán köszöntő beszéde
után Nystedt: Laudate című, mo-
dern hangzású, lendületes darabjá-
val kezdődött a hangverseny.
Örömmel hallgattuk Bárdos: Csil-
lagvirág című darabját, mely vi-
dám, ízes, s dinamikailag rendkí-
vül színes volt. Meg kell említeni
Bach: Már nyugosznak a völgyek…
kezdetű korál-feldolgozását, me-

lyet a kórus szép, egyszerű hang-
zással, stílusos zenei megfogalma-
zásban énekelt.

Thompson Allelujája bensőséges
hangzásával, dúsan megszólaló
belső szólamaival, igényesen kidol-
gozott zenei megoldásaival talán a
legmegkapóbb volt a műsorban.
Ady Endre: Az Úr érkezése című
versét Tamási János szavalta el,
majd Bárdos e versre írott művét
átélten énekelte a kamarakórus.

A műsor zárásában felhangzó
három könnyed spirituálé feldolgo-
zás is az együttes sokszínűségét bi-
zonyítja. Ezek közül a Glory,
glory… kezdetű volt a legkiemelke-
dőbb Steinerné Márkus Hedvig de-
rűs szólójával.

Végül a kórus jókívánságait Ka-
rai: Új regösének című művével tol-
mácsolta közönsége felé: „Adjon
az Isten szerencsét, szerelmet, for-
ró kemencét…”

Legközelebb a kórus karácsonyi
koncertjét hallhatjuk a főiskola au-
lájában december 20-án, csütörtö-
kön 19 órakor.

Szeretettel gratulálunk vala-
mennyi fellépőnek! Lo

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
01-0337-04

Intézmény-akkreditációs 
lajstromszám: AL-0010

Szerezzen szakmát támogatással!
Várjuk Önt támogatással megvalósuló, tandíjmentes képzéseinken!
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KERESKEDELMI SZAKTERÜLET
Logisztikai ügyintéző • Marketing- és reklámügyintéző • Társadalom-
biztosítási ügyintéző • Bútor- és lakástextil-eladó • Élelmiszer- és vegy-
iáru-eladó • Műszakicikk-eladó • Pék • Porcelán- és edényáru-eladó
Ruházati eladó • Zödség-gyümölcs-eladó

VENDÉGLÁTÓ SZAKTERÜLET
Szakács • Pincér • Élelmezésvezető • Vendéglátó-eladó • Takarító

NYELVTANFOLYAMOK kezdő és haladó szinten:
Angol • Német

Kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátóipari 
SZAKKÖNYVEK, NYELVKÖNYVEK, KAZETTÁK értékesítése.

Részletes tájékoztatás és jelentkezés: 
7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21. (bejárat a Találka tér felől)
Telefon/fax: 74/418-779 Mobil: 30/378-59-78
E-mail: tolna@kit.hu Esély 

a sikerre!

EVANGÉLIUM

Létünk tükre:
Advent, Karácsony

Fogynak a fények, nőnek az árnyak. Köd kúszik a tájra, köd ül a lel-
keken. Elcsöndesül, lehalkul a világ. A természet takaréklángra csavar-
va. Avar alatt, hó alatt moccanatlan életek. Advent, december. Várako-
zás.

Emberi létünk tükre ez talán. Ilyenkor mi is befelé fordulunk. Meleg
kuckókba, meghitt szögletekbe húzódunk. S hogy legyőzzük a külső,
zord homályt, világot gyújtunk. Milyen barátságos lehet néha egy pislá-
koló gyertyaláng! Nekünk ég, rólunk szól, bennünket testesít meg. Ma-
gunkkal szembesülhetünk szelíd, imbolygó fényében, önmagát emész-
tő lobogásában. 

A külső zajok, futó, felszínes kalandok után csendre, békére vágyik a
szellem. Villogó reklámok, vakító reflektorok után jólesik neki ez a tisz-
ta, gyöngéd, testvéri fény. 

Köd. Ködös emlék – életemnek mégis egyik legnagyobb leckéje. Meg
kell hagyni: Isten zseniális rendező. Nagy mestere a személyre szóló
csodáknak. Hegyi túra. Az út hatalmas csúcsok között, jámbor gerince-
ken vezet. Tömény ködben: hűvös, nyirkos felhőben járunk. Embertől
emberig sem látni. Teljes a bizonytalanság: egymásba kapaszkodva bo-
torkálunk órákon át. Akkor egy enyhe fuvallat nyomán pillanat alatt föl-
ragyog a Nap, és kinyílik a kerek világ. Elhagytuk a felhőt: végtelen táv-
lat, színpompás látvány tárul elénk. Életünk tükre ez is. A földi és az
örök életé. Az innenső és a túlsó parté. Az adventi várakozásé és a be-
teljesült Karácsonyé. A Messiás előtti és utáni világé. Bizony, a termé-
szet, a túrák, a hegyek komoly professzorok. Aki csak autóval, busszal,
repülőgéppel akarja fölfedezni a világot, alig-alig tapasztal meg belőle
valamit. A személyes erőfeszítés, a fáradozás és küszködés, az apró
részletek átélése megszázszorozza az élményt. A látványba az egész út,
minden egyes lépés, minden izzadságcsepp szervesen beépül.

Így vagyunk az ünnepekkel is. Advent nélkül, szemlélődés nélkül,
várakozás nélkül nincsen Karácsony. A jócselekedetek szalmaszálai
nélkül üres marad a jászol. A villódzó reklámok fényében nem tűnik
föl a betlehemi csillag. Ha nem teremtünk csendet magunk körül,
aligha halljuk meg az angyalok énekét.

Az ünnep ugyanis nem a fogyasztás „csúcsra járatásában” teljesedik
be, hanem a szeretetben. Ezt elvben mindenki tudja, csakhogy a szere-
tetet sokan valami édeskés cukor-szirupnak képzelik. Pedig a szeretet lé-
nyege: az áldozat. A Karácsony titka, az életadás titka jól példázza ezt: 

„te az ember Fiát / vezérled életre a kín / véres redőin át”
(Garai Gábor)

Jézus Krisztusban Isten föltárta önmagát. Bemutatkozott nekünk:
emberi szavakban és tettekben elénk élte Isten végtelen szeretetét. Mint-
egy kétezer évvel ezelőtt belépett a történelmünkbe – és azóta itt él ve-
lünk, közöttünk, bennünk. Testvérem, ez a Jézus Krisztus most Veled is
találkozni szeretne. Idő és távolság neki nem jelent akadályt. Nekünk
azonban minden esztendő ajándék. Remény és ígéret. Egy újabb alka-
lom. Egy újabb esély. Kirsch János diakónus

Musical a szeretet misszionáriusáról
A Teréz Anya életéről szóló „Kiálts a szeretetért!” cí-
mű musicalt láthatják az érdeklődők – a fővárosi
Rock és Musical Színház előadásában – december 21-
én, pénteken 19 órakor a Babits Mihály művelődési
ház színháztermében.

Teréz Anya (született Gonxha Bojaxhiu) jelkép min-
denki számára, függetlenül attól, hogy az illető keresztény vagy sem,
hisz-e a mennyországban vagy sem. Élete és tettei arra késztetnek mind-
annyiunkat, hogy jobbak legyünk, hogy soha ne feledkezzünk meg a sze-
gényekről, nyomorultakról, szenvedőkről.

A musicalben Teréz Anya életének valós eseményei elevenednek meg,
és a megjelenő szereplők olyanok, akik kivétel nélkül fontosak voltak a
„Szeretet Misszionáriusai” alapítójának életében. A történet – amely a
gyermekkorától haláláig fogja át a szerzetesnő sorsát – az emberi helytál-
lás, a szenvedőkért vállalt szolidaritás legszebb példázata.

A rockmusicalt zenéjét Kocsák Tibor és Kemény Gábor írta, a darabot
rendezte Pinczés István és Miklós Tibor. Teréz Anyát Nagy Anikó szemé-
lyesíti meg. Jegyek már kaphatók a művelődési házban.

„Imádság az én énekem…”
A Gagliarda Kamarakórus hangversenye
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TT ÁÁ VV HH ÕÕ -- JJ ÁÁ TT ÉÉ KK
AZ ALFA-NOVA KFT. TÁMOGATÁSÁVAL (4.)
Játsszon velünk – s a család nyaralását mi álljuk!

Játékot hirdet az Alfa-Nova Kft. fogyasztóinak és minden szekszárdi la-
kosnak. Játsszanak velünk, s legyen szerencséjük!
A helyes válaszokat beküldők között sorsoljuk ki azokat, akik vagy az
egyhetes családi nyaralás, vagy a videokamera, esetleg a kempingfel-
szerelés tulajdonosai lesznek. Ebben a játékban városunk minden lako-
sa, attól függetlenül, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat részt vehet. 
De fogyasztóink külön jutalomban is részesülhetnek, ha a totó-szelvény-
re ráírják a vevőazonosító számukat. Csak és kizárólag közöttük egy
20 000, illetve hat darab 10 000 forintos távhőkedvezményt is kisorso-
lunk. Íme a negyedik:
1. Milyen gyakran történik a használati melegvíz elszámolása?

a)  évente b) félévente c) négyhavonta
2. Mennyi egy átlagos (4 fő) lakás havi használati melegvíz-fel-

használása?
a) 1 m3 b) 2 m3 c) 4 m3

3. A havonta kiállított számlában használati melegvízre hány rész
vonatkozik?
a) a használati melegvíz hődíja     
b) a használati melegvíz alapdíja, hődíja, és az ivóvíz díjai
c) a használati melegvíz alapdíja és hődíja

4. Mi alapján számítják ki a használati melegvíz alapdíjat?
a) a mért köbméter alapján      
b) a légköbméter alapján   
c) a becsült hődíj alapján

5. Mikor történik a költségmegosztók szerinti fűtési elszámolás?
a) fűtési idény elején
b) fűtési idény befejezését követően,
c) felszereléstől számított 365. napon

6. Miért van a költségosztóban két db ampulla? 
a) mert elfelejtették az egyiket kivenni 
b) mert a két ampulla mér egy fűtési idényt 
c) mert a baloldali ampulla az előző évet mutatja, a jobboldali pedig az

idei  fűtési idényt
7. Számít-e valamit az energiafogyasztás szempontjából a lakóház

mérete, elhelyezkedése, tetőkialakítása?
a) nem számít semmit sem    
b) igen, jelentősen befolyásolja a hőfogyasztást 
c) alig vehető észre a különbség

8. Mit gondol, hol távozik több hő a lakásokból?
a) az ablakokon keresztül a fűtési hő jelentős része 
b) a falakon keresztül a fűtési hő jelentős része 
c) közel egyforma a hőenergia-veszteség nagysága az ablakokon és a

falakon keresztül
9. Mi befolyásolja legnagyobb mértékben a  szabályozható távfűtésű laká-

sok hőenergia-fogyasztását!
a) a tulajdonos anyagi helyzete         b) a fűtőtestek nagysága          
c) a lakás hőfizikai jellemzői, nyílászárók, falak hőátbocsátási tényezője

10. Fűtési idény után a radiátorokon a termosztatikus szelepet milyen
állásba kell állítani?
a) nem kell állítani  b) le kell csavarni a *-ra   
c) maximális fokozatra kell csavarni. 

11. Városunkban  hány lakásban van felszerelve termosztatikus szelep és
költségosztó együttesen?
a) 4200          b) 5200             c) 6200

12. Hány számozott osztás van a termosztatikus szelepen?
a) 3   b) 4   c) 5

13. Szellőztetéskor milyen állásba célszerű állítani a szelepet?
a) 2 állás (16 °C) b) 1 állás (12 °C) c) * állás (6 °C)
+1 Támogatja-e a fűtéskorszerűsítéseket az ALFA-NOVA Kft.?

a) igen, hiszen akkor kevesebb energiahordozót kell felhasználni.
b) igen, hiszen érdeke, hogy a fogyasztói elégedettebbek legyenek
c) igen, mert akkor kevesebb a beruházási és üzemeltetési költség

A kivágott és kitöltött szelvényt a következő címre juttassák el: 
Szekszárd, Sárvíz u 4. szám alá, a borítékra írják rá: Távhő-játék.

Segítséget a www.alfanova.hu honlapon találnak.

Beküldési határidő: 
2007. december 10.
Sorsolás: december 12.

Beküldő neve: ............................................................................................

címe: .........................................................................................................

Vevőazonosító: ..........................................................................................

Ha nem akarunk túlságosan visz-
szamenni az időben, akkor ne
mondjunk milliót, hanem csupán
néhány tízezer évet: körülbelül
azóta nem érti a férfi, mi a manót
tud a nő annyit elszöszmötölni ab-
ban a kies barlangban, amelyért ő,
a teremtés koronája oly vitézül
küzdött meg, de azóta jobbára
csak megfáradtan, zsákmányával
tér haza. 

Az idők persze elhaladtak, de
alapjában véve alig változott vala-
mi, legföljebb a zsákmány lett kis-
sé másabb, és most már fizetés-
nek hívják, de az átlagos férfi – aki
jobbára zavarba jön, ha egy gom-
bot kell önállóan felvarrnia – ma
sem tudja, milyen csodát művel-
nek vele és körülötte a nők. Hi-
szen ma sincs másként: ami a
szemnek, léleknek kedves, azt
mégiscsak ők varázsolják körénk,
hogy az a modern barlang ne le-
gyen olyan rideg, mintha még
mindig medve lakna benne.

Nem érezzük, hogy mindaz,
ami bennünket körülvesz, egyál-
talán nem mindegy, miként hatá-
rozza meg hangulatunkat, s per-
sze a cseperedő gyermekekét meg
a hozzánk jövő barátokét. Mond-
juk ki, akkor sem közömbös, mi-
lyen az otthonunk, ha valójában
öntudatlanul élünk benne.

Akik ma itt 28-an elénk rakják
kincseiket, ama régi ősanya, Éva
mesterségét űzik, csak éppen XXI.
századi formában. A világ minden
táján szorgoskodnak foltvarrók –
Izlandtól Németországig kapunk
ebből is ízelítőt a kiállítás egyik
szegletében – s a jégsziget művé-
szetével üzenő azt sugallja alkotá-
sa címével: Vissza az alapokhoz.
Van ebben valami nagyon bölcs
nőiesség, amely türelmes, adako-
zó és féltve óvó. 

Türelmes, hiszen nem megve-
szi a készet, hanem az élvezetre,
kikapcsolódásra alkalmas órákból
áldoz családjára nem is keveset,
csak azért, hogy gyermeke ne
szörnyű műanyagokkal játsszon,
férjura pedig érezze gondoskodá-
sát. Adakozó, mert amit művészi
lélekkel vagy nemes egyszerűség-
gel elgondol, eleve másoknak
szánja – noha a maga örömére is
szolgál. Féltve óvó, mert Izlandtól
a szekszárdi Babits márványter-
méig sejti, hogy egyedül reá hárul
a feladat, amivel derűssé, kiegyen-
súlyozottá és emberivé teszi hét-
köznapjainkat. 

Szeretem, ha e míves munkák
nyomán büszke boldogság kalau-
zol vendégaet, barátot, látogatót
és foltvarró társat, akik ide sereg-
lenek, hogy egymás örömének
örüljenek. Természetes, ha akad
itt valóságos művészi és szeré-
nyebb teljesítmény egyaránt, egy
azonban feltétlenül közös ben-
nük: mindegyik a maga módján
hozzátett valamit a rohanó időből
annyira hiányzó teljességhez.
Nem baj, ha utólag visszatekintve,
holnap már csak kicsiny állomás-
nak érzi egyik vagy másik munká-
ját: lehet, hogy ami neki már egy-
szerű, az a másiknak még legyő-
zendő magaslat. Nem baj, mert
szándéka kedvesen alakítja és őrzi
hagyományainkat, s nincs annál
meghittebb ajándék vagy tárgy,
mint amit az ember a saját kezével
készít.

Néha azt hiszem, hogy ezek az
egymáshoz mesterien illesztett,
szigorú szabályokkal és szárnyaló
fantáziával egyformán érvelő mű-
vek, képesek bennünket kiragadni
mindabból, amit a világ tömeg-
áruival és silány, igénytelen meg-
vehetőségével sugall. Ezek az al-
kotások – hadd higgyem ezt is – a
világ bármely részére üzennek,
hiszen nem öltemények, hanem
költemények. Eldúdolják: valaki
Szekszárdon és környékén szereti
annyira a világot, hogy megölelje,
s kicsit a saját képére formálja, el-
vigye lelke titkos mezőire, ahol
mindig teremnek virágok. Kö-
szönjük az áldozatot, a munkát, a
törődést, meg az elmúlt nehézsé-
geket, kétségeket és álmatlan órá-
kat. Ígérjük, ha ezekre nézünk,
még azt is elfeledjük, hogy ehhez
képest csak mord férfiak vagyunk
ama régi homályló barlangban.

Dr. Töttős Gábor

(Elhangzott a Szekszárd-környé-
ki Foltvarró Egyesület kiállításá-
nak megnyitóján, 2007. novem-
ber 27-én.)

Asszonylelkek
(k)ölteménye
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„A vendégszobák megtelnek ide-
gen pofájú alakokkal, ezek a szál-
lingózó borkereskedők, kik a mus-
tot veszik meg a hegyen, hogy mi-
kor aztán megérik, palackokba
szűrve, az egész világba elterjesz-
szék a nemes folyadékot, mely
mint a parázs tűz fut végig az em-
beri ereken, melegíti a vért s kerge-
ti a gondot.”

Mikszáth Kálmán festi ilyen ked-

vesen a badacsonyi kereskedelmi
viszonyokat, amelyek azonban leg-
följebb a fizimiska megítélésében
egyeztek a mieinkkel. Így volt ak-
kor is, amikor Harray Kálmán
kakasdi esperes, de szekszárdi sző-
lősgazda sorait papírra rótta.

Elmélkedések és oldalvágások az
1882-ik év végén című cikksorozata
a Borászati Lapokban szolgálta a
szerző visszavágási vágyát. Ahogy
maga írja: „megszedettem szep-
tember 18-án a fehéret s a rothadt
kéket”. Ez utóbbi vétségnek bizo-
nyult, mert „a szegzárdi érdemes
tanács 20-án kidoboltatta a körülle-
vő falvakban, miszerint senki, aki a
szegzárdi határban bír szőlőt,
szedni ne merészeljen”. Annak
rendje-módja szerint a főtisztelen-
dő urat meg is büntették, aki ezt el-
hallgatja, de megjegyzi, „a helyi
hatóság a bor hírnevét megmenten-
dő megszorítja a szüreti szabadsá-
got, sajnos azonban az érdemes ta-
nácsnak hatalma tovább nem ter-
jed, és meg nem hagyja a föld fölött
úszkáló felhőknek is, hogy ne kí-
sértsék meg mérgöket a szegszárdi
határra önteni”. Így „a nap éltető
sugarai hiányában a Göncöl-szeke-
rének hetedfeles pislogása fogja
majd a szőlőt megérlelni”.

Valahogy persze mégiscsak meg-
érett, bor is lett belőle, csupán a
színe hibádzott, akárcsak barátjá-
nál. Ehhez beállítva, őt éppen lázas
foglalatosságon éri, „egy kis ba-
juszkenőt csinál borainak, mert na-
gyon világosak, s különben nem

kelnek el. Ország-világ tudja, a
szegzárdi ember csapatostul mesz-
szebb fekvő helyekre is elkóborol
fagyalbogyóért, hogy borait fest-
hesse.”

Ennek ellenére – a kor ízlésének
megfelelően – „a bor testes, édes,
mint a szirup, erős, mint a boro-
vicska. Ha iszik az ember e fölsé-
ges nektárból egy pohárral, nem ta-
gadhatja meg a magyar ember el-
vét: sírva vigad. Sírni is, mosolyog-
ni is lehet e bájital élvezete alatt.
Csak egy nagy hiba van benne,
hogy televan mindenféle rothadt
anyagokkal, amiért is oly mellékíz
érződik ki belőle, mintha ujjnyi
vastagságú penészes hordókba
szűretett volna, nehezen tisztul, a

mostani állapotában rövid idő alatt
megtörik. Ezeken a bajokon a mai
előrehaladott borászati tudomány
tudna segíteni, de miután ezt a
szegzárdi szalonnabölcsészek sem
nem értik, sem megtanulni nem
akarják, ennélfogva sokaknak igen
sok bajuk lesz majd az idei termés-
sel.”

Önmagát igazolva leírja: „az új-
bor eleinte élénk érdeklődés tár-
gyát képezte, de aztán az áruk és
árak nem tetszettek, eleve kombi-
náltak a borok tarthatatlanságára,
mert az üzérkedés az óborokkal
nyílt meg. Az előjegyzés a várdom-
bi német sógorok bodzás boraira
adatott meg leginkább Lébi polgár-
társ ügynök által…”

Visszatértünk ezzel Mikszáthoz,
aki szerint van ennél nagyobb csúf-
ság is: „Korponán télen fontszámra
mérik a bort, mert ott csakugyan
olyan sajnálatraméltó természete
van a bornak, hogy télen megfagy s
a borkereskedő bízvást árulhatja
jégdarabokra törve is”. 

Lanius Excubitor

Palackozó készülék 1882-ből 
(A Borászati Lapokból)

ÓDON DERŰ 216.

Egy szeles esperes keserve

ÓDON
IDŐBEN

December 3-án 105 éve, 1902-
ben elhunyt Dés innét szárma-
zott tűzoltó-főparancsnoka,
Diczenty Ernő műlakatos, a je-
les borász bátyja, aki múzeu-
munknak szép vasmunkát
adott.

December 4-én 125 éve, 1882-
ben jelent meg Borzsák Endre
lelkész Töviskoszorú című kö-
tete.

December 5-én 110 éve, 1897-
ben sajtónk a vásártér zsugo-
rodásának történetét mutatta
be a sétakerttől a vasúton át a
gimnáziumig.

December 6-án 90 éve, 1917-ben
Leopold Lajos szociológus El-
mélet nélkül című könyvét ad-
ta ki. 85 éve, 1922-ben váro-
sunk határában a polgármes-
ter fogadta az új plébános, jö-
vendő püspök Virág Ferencet.
70 éve, 1937-ben Szabó Dezső
festőművész műtermében nyi-
tott kiállítást.

December 7-én 100 éve, 1907-
ben a hegyőrök puskát kaptak
az egyre erőszakosabb tolva-
jok ellen. 

December 8-án 100 éve, 1907-
ben letartóztatták a villam-
osmű vezetőjét, aki pénztári
hiányával nem tudott elszá-
molni.

December 9-én 170 éve, 1837-
ben Garay János Vasálorca cí-
mű drámafordítását adta a
Nemzeti Színház.

Mikszáth Kálmán - pezsgővel 
(Jeney Jenő karikatúrája)

E L E K T R O N I K A I
H U L L A D É K

INGYENES átvétele 
– már Bátaszéken is!
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.
KT-Dinamic Kft.

Rehabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 74/315-103

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.

Rendelhetõ bármilyen könyv,
tankönyv, akár az interneten is.

Telefon/fax: 74/510-797
Mobil: 30/93-79-204

E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu

NYELVISKOLA, DE MÁSKÉNT
SZEKSZÁRDON

A BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

Januárban induló kurzusaink: 
• Külföldi munkavállaláshoz túlélő kurzus

• kezdõknek
• nyelvi elõismerettel rendelkezõknek 

kommunikáció központú
Idõtartam: 60 óra, heti 2×3 óra

• Nyelvvizsgára és érettségire felkészítő kurzus
Idõtartam: 80 óra, heti 2×2 óra

• Társalgási kurzus 
a hatékonyabb kommunikáció érdekében
Idõtartam: heti 1×2 óra

I love English! 
Angol nyelv kisiskolásoknak, felső tagozatosoknak 

Német nyelvet tanulsz? Tanulj meg mielõbb angolul is!
Angol nyelvet tanulsz? Tanulj meg igazán jól angolul!

További információ, jelentkezés, szintfelmérés a helyszínen min-
den hétköznap délután vagy az alábbi elérhetõségeken: 

06/30/4545086 • 06/70/9311899
totheri@freemail.hu • judith.v@freemail.hu

www.talentschool.atw.hu



Ha az egyéni sportágakat vesszük
górcső alá a városi sportpalettán szi-
gorúan eredményességi aspektusból,
akkor a tradicionális „szekszárdi
sportág”, a kerékpár újra az élre ug-
rott. Az ezredfordulótól fokozatosan
belháborúktól terhes, felnőtt szinten
szép lassan majdnem megszűnő
sportágban az a helyzet alakult ki – a
közelmúltban gyökerező ellentétek
folyományaként –, hogy két klub is
működik. A régi klub jogutódjaként a
Szekszárdi Kerékpáros SE, amely las-
san tíz éve a volt versenyzők, ilyen-
olyan rendű a sportághoz közeli,
avagy éppen távoli emberek befolyá-
sa, irányítása alá került, akik – érde-
mek ide vagy amoda – nem szimpati-
záltak vélt vagy valós sérelmeik(?!)
okán a szekszárdi kerékpársport elvi-
tathatatlanul korszakalkotó nagy do-
yenjével, Schneider Konrád vezető
edzővel, és azt mondták: új korszak
veszi kezdetét – immáron nélküle. A
nagy nekibuzdulás nem járt látható,
valamiféle perspektivikus jövőkép-
pel. Negyedszázad nagy eredményei
ide vagy oda, szekszárdi gyökerek
amoda, nem hogy a még létező fel-
nőtt versenyzőket sikerült volna leg-
alább itt-tartani, az utánpótlás-neve-
lésnek is alig voltak meg legelemibb
feltételei – a szülők áldozatvállalása
volt a legfontosabb pillér a további
szerény körülmények közötti létezés-
ben. A régi versenyzők (Halász Lász-
ló, Liska Pál, Pálinkás Csaba, Máté
Péter, Jávor Péter, Újvári Balázs),
vagy az egyértelműen „Konrád-elle-
nes” blokk ilyen-olyan magukat meg-
váltóként feltüntető szereplői sem
tudtak érdemben segíteni, amikor
szembesültek a megoldandó problé-
mákkal. Így mára már akár meg is
szűnhetett volna a régi, jogfolytonos
klub, ha a kilencvenes években a
meghatározó versenyzők közé tarto-
zó Steig-testvérek, Csaba és Gábor
nem jelentkeznek egyfajta utóvéd-
harcosként a megmentésben. Közü-
lük is a fiatalabbnak, a jövőjét kerék-
páros edzőként eltervező Steig Gá-
bornak vált egyfajta szívügyévé – a
vegetálás láttán – a klub megmenté-
se. Amolyan mindenesként látott
munkához a régiek közül megmarad-
takkal,  a sportágat valamilyen oknál
feladók helyére toborzott új gyere-

kekkel az elmúlt években. Mindeköz-
ben a „pénzügyi nihil” ellenére is rá-
vett több felnőtt versenyzőt, hogy
maradjon, jöjjön vissza, vagy igazol-
jon a szekszárdi Kerékpáros SE-hez.

Az idei év már produkált egy látvá-
nyos eredményt is a klub számára: az
öt stabilnak mondható utánpótlás ko-
rú igen fiatal versenyző egyike, Kiss
Máté az U-13-as korosztályban há-
romszor is győzni tudott az OB-én:
az országúti hosszú távún, az időfu-
tamon és a hegyen egyaránt.
Föltámadt a régi klub – Steig

Gábor elszántsága
– Örülök ennek nagyon! Részint,

mert nagyon kellenek az egyesüle-
tünknek az új tehetségek, akikből új-
ra tényleg lehet valaki, s ezzel újra rá-
irányíthatjuk a városvezetés és a
szponzorok figyelmét a sportágra –
kezdte nyilatkozatát Steig Gábor a
Szekszárdi Kerékpáros SE szakmai
vezetője. – Jólesett, hogy a Kiss-test-
vérek apukája, mert a báty, Ákos is
nálunk versenyző, bennünket kere-
sett meg a gyerekekkel. Jó volt a meg-
érzése, mert Máté remek alapadott-
ságokkal bír, aki az edzésmunka ha-
tására fokozatosan fejlődött, és re-
ménykedni kezdtem valami kiemel-
kedő helyezésben, titkon egy orszá-
gos elsőségben, de többen azért nem.
De ő ennél is többet tett le az asztal-
ra, amivel bennünket is meglepett.
Azt tudtam, hogy roppant ügyesen,
motiváltan is versenyez, de hogy
ilyen erős is, ahogy a hegyi OB-ét is
megnyerte, ahogy ment a többieket
lehagyva fölfelé, az a szlenggel szólva
tényleg a nem semmi kategória volt!
De ne értékeljük túl a sikert. Még
most jön a serdülő korosztály, most
kezdődik el a kemény, embert próbá-
ló munka, ami után ebben a gyérülő
háttérországú, ebben a tényleg em-
bert próbáló sportágban megharma-
dolja a szakosztályi–versenyzői lét-
számot. Annyi, de annyi minden tör-
ténhet még, ami miatt mégsem az
lesz egy versenyzőből, amit az első
eredmények jeleznek. Mindenesetre
kedvező előjel, hogy Máté mögött
egy e sportágra specializálódott csa-
lád van: testvére is versenyez, remé-
lem, hogy az a kisebb baleset, ami
hátráltatta a munkában már a múlté,
túltette magát rajta és stabil verseny-

zőként számolhatok vele a jövőben.
Szólni kell az apukáról, Kiss Zoltán-
ról, aki lehetőségei határáig elmenve,
segít nekünk anyagilag, és sok min-
den másban, amire így gazdátlanul
óriási szükségünk van. Hogy kiben
látok még kiugrási lehetőséget már
az elkövetkezendő szezonban? A ha-
ladók között versenyző Baka Zoliban
vannak meg az adottságok, hogy jö-
vőre legalább egy versenyszámban a
dobogó valamelyik fokára felállhas-
son, de én ezekkel a dolgokkal, sze-
retnék csínján bánni.

– Az imént azt mondta gazdátlan-
ság, noha van egy szponzoruk, amely
országos viszonylatban is ismert helyi
üzem.

– Igen, kérem, ha egy mód van rá a
Tolnatej neve szerepeljen a cikkben,
az ő támogatásuk révén tudunk ne-
vezni, eljutni a versenyekre, szóval
nélkülük már ez az egyesület nem lé-
tezne, legföljebb magánindulóként
járnának fel a srácok a versenyekre,
de ez már maga a megszűnési állapot
lenne. A gazdátlansággal kapcsolato-
san hadd mondjak egy példát: nincs
egy hely, ahol öltözhetnénk, füröd-
hetnénk, melegedhetnénk, vécére
mehetnénk. 

– Vannak felnőtt versenyzők is...
– Voltak is! Fontosnak tartottuk,

hogy legyen, annak ellenére, hogy ez
már nem a régi hagyományokat öreg-
bíti, de volt már úgy, hogy országos
versenyeken egyéniben vagy éppen
csapatban szereztünk második, ne-
gyedik helyezéseket. Jó lenne felnőtt
szinten is Szekszárdot képviselni, és
tőlünk felnőttektől tanulhatnak a
gyerekek. Régebben Arató Gabi, Rádi
Robi, Mészáros Norbi volt nálunk,
most Koszorú Imre, Kovács Viktor és
jómagam képviseljük felnőtt szinten
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ÖREGFIÚK
BAJNOKSÁG

XIV. forduló eredményei: 
Tolna Öregfiúk–Õcsény Öregfiúk L.C. 0-
0, Kölesd Öregfiúk 99.–FADD SE 4-3
(1-0), Bátaszék  Szenior FC–Õcsény
Gól-jószórók 0-0, Szedres SE–CSAK-
szentgyörgyi 2-3. 
XIII. fordulóban téves eredményközlés
volt, helyesen: ÕCSÉNY Gól-jószó-
rók–Csakszentgyörgyi 1-6 (0:3)
A kölesdi csapat gyõzelmét közelmúlt-
ban elhunyt barátjuknak és sporttársuk-
nak Zsibi Attila emlékének ajánlja. 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. CSAK-szentgyörgyi 14 11 3 – 45-16 35 

2. TOLNA Öregfiúk 14 9 2 3 36-25 28 

3. Bátaszék Szenior FC 14 7 3 3 42-24 23 

4. Kölesd Öregfiúk 99 14 7 2 5 45-34 21 

5. Õcsény Öregfiúk LC 14 3 5 6 33-43 13 

6. Szedres SE 14 4 1 9 40-52 13 

7. Õcsény Gól-jószórók 14 3 3 8 27-42 11 

8. Fadd SE 14 – 4 10 27-61 4

Szekszárd Városi Kispályás
Labdarúgó Bajnokság 

2007. évi végeredménye

I. A osztály 
1. Épfém KKT 24 15 5 4 76-36 50 
2. Alimentál 91’ 24 16 1 7 98-45 49 
3. Kis Dankó 24 11 5 8 62-62 38 
4. Háry Tóth Autóház 24 11 4 9 57-51 37 
5. Héla Sport 24 9 3 12 45-62 30 
6. Bodri Pincészet 24 6 3 15 37-76 21 
7. Toyota 24 4 3 17 41-90 15 

I. B osztály 
1. Sulc FC 20 17 2 1 116-27 53 
2. Négy ÁSZ Sörözõ 20 12 1 7 57-55 37 
3. Comp-Gold 20 11 1 8 66-61 34 
4. Igazságügy 20 8 - 12 44-81 24 
5. T-Com 20 7 - 13 54-74 21 
6. PSN Építõipari 20 3 - 17 33-75 9

Belvárosi Galéria
kínálata

• Festmények • Grafikák 
• Rézmetszetek • Tûzzománcok 

• Kerámia kisplasztikák • Dísztárgyak
• Szolgáltatásunk: képkeretezés 

Szekszárd, Liszt Ferenc tér 2. • Tel.: 510-226
Nyitva: H-P: 10–17 óráig, Szo.: 9–12 óráig

a szekszárdi kerékpársportot. Vala-
hogy, amikor az évi városi támogatás-
ról van szó, ezt is figyelembe kéne
venni a pénzelosztóknak. A konku-
renciának is nevezhető másik klub,
például felnőttek versenyeztetésével
nem foglalkozik, mi a Gemenci Nagy-
díjon évek óta szekszárdi színekben
indítunk csapatot. Nem akarok vá-
daskodni, de a vicc kategóriába tarto-
zik az az 50 ezer forint amit egy évre
a várostól kapunk. El kellene érni
egyfajta lobbizással, hogy kerékpár
nagy hagyományai miatt legalább az
egyéni sportágak között kapjon ki-
emelést az önkormányzattól. B.Gy.

Következő számunkban folytatjuk.Kiss Máté 

Új tehetségek garmadája a megosztott szekszárMdi bringában

A pénztelenség nem gátja az eredményességnek
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A rejtvény megfejtését 2007. december 12-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Az november 18-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Kalauz Zsófia, Gemenc.
Nyerteseink: Kádas Ferenc, Herman O. u. 33. és Sziegl Eszter, Ibolya u. 10. A könyveket postán
küldjük el a nyerteseknek.

Mindenre van megoldás
Az „EMBERISÉG ÖNZETLEN JÓTEVŐI” elnevezésű tu-

dományos intézet egyik tágas folyosóján két ember üldö-
gélt a padon. Az egyik rettenetesen kövér, a másik feltűnő-
en sovány volt. A szakemberek – esküjükhöz/szokásaik-
hoz híven – késtek, késtek, késtek...

A kövér ember egy dr. Schobert Norbert nevezetű szak-
embert várt, akinek a neve alá szerényen csak az van írva:
„A zsírégetés és gyors lefogyás orvosi Nobel-díjának egyik
legesélyesebb várományosa.” A keszeg emberke dr.
Gyurcsány Ferenc ajtaja előtt türelmetlenkedett, akinek a
neve alatt ez az idézet olvasható: „FOGJUNK HOZZÁ.
KEZDJÜK EL. CSINÁLJUK MEG. SIKERÜLNI FOG!!”
(GY. F.)

A várakozók már nagyon unták magukat, és a sovány
emberke veszítette el előbb a türelmét. – Maga mire vár?
– Mire, mire? – berzenkedett a kövér. Hát nem látja, hogy
fogyni akarok? Ez a krapek azt ígérte, hogy rövid időn be-
lül normális lesz a testsúlyom, de én még az ő csalhatatlan-
nak hitt módszereitől is csak hízok, hízok és hízok... és ma-
ga? – Maga nem csak kövér, hanem vak is, vagy csak tel-
jesen behízta már a szemét? Nem látja, hogy én gyarapod-
ni, fejlődni, hízni akarok? Ez a fószer azt ígérte, hogy leg-
később 2010-re garantáltan felhizlal a normális testsúlyom-
ra, de én a kezelése megkezdése kezdete óta állandóan
csak fogyok, rossz a közérzetem, sőt!, depressziós va-
gyok, mert állandósultak a nagyon súlyos anyagi gondjaim.

Most egynéhány percig csüggedten hallgattak mind a
ketten, de most is a sovány bírta kevesebb ideig cérnával:
– Mondja, a maga terapeutájának mi a módszere? – Egy-
szerű – szólalt meg nagy nehezen lihegve a kövér – zené-
re különböző primitív, óvodásszintű tornagyakorlatoknak
csúfolt idétlen ugrabugrálásokkal ugráltat bennünket, és
mindenféle kecskéknek és birkáknak való zöldségekkel
etet bennünket, de én még ennek ellenére is csak hízok,
hízok és hízok.. és magát a professzora hogyan kezeli? –
Ez? – nézett csüggedten maga elé a sovány. Ez a legkor-
szerűbb konvergencia programokkal, reformokkal, meg-
szorításokkal, sőt!, tisztasági csomagokkal, különböző be-
szédekkel, ez általában csak beszél, beszél, beszél... né-
ha már úgy érzem, lyukat beszél a hasamba és attól fo-
gyok... A kövérnek hirtelen eszébe jutott valami: – Tudja,
sokan ellenzik, meg azt mondják, nem ér semmit, de én
egy kis ideig tablettákat is szedtem, de a májzsugorodás
veszélyétől tartva az orvosom megtiltotta. A maga terápiá-
jának nincs semmi mellékhatása? – Dehogyisnem! Időn-
ként üvöltözési rohamok jönnek rám: MONDJON LE!!
MONDJON LE!! HÍZNI AKAROK!! JOBBAN AKAROK
ÉLNI!!, ezeket kiabálom, és záptojásokat és rothadt para-
dicsomokat dobálok. Pedig engem a drága jó édesanyám
nem ilyen garázda embernek nevelt – fakadt sírva a sovány
ember szívet tépő zokogással.

A kövér emberek általában mindig nagyon együttérzőek
és jóindulatúak, most is a kövér húzódott közelebb a so-
ványhoz, és vigasztalni kezdte: – Azért nem kell mindjárt
ilyen rettenetesen elkeseredni. Higgye el, mindenre van
megoldás... Tudja mit… cseréljünk helyet. Maga hízni fog,
én meg végre le fogok fogyni... aztán jó napot!

Bálint György Lajos



Szekszárd-környéki Foltvarrók
adventi kiállítása a márványteremben
december 14-ig látogatható a ház nyit-
va tartási idejében. A kiállított tárgyak
megvásárolhatóak.

December 3-án, hétfőn 17 órakor 
az üvegteremben 

Cseh Gábor festőművész
kiállításának megnyitója
Megnyitja: dr. Töttős Gábor
Közreműködik: a BRAVO zenekar
Megtekinthető: december 22-ig,
naponta 10–19 óráig

December 4-én, kedden 14 órakor 
a táncteremben Mentálhigiénés
Műhely Önkéntes Központ Nyugdíjas
Tagozata szervezésében a

„Vizitdíj és a kórházi napidíj
aktuális kérdései” címmel Villányi
Ildikó, a TMÖK Balassa János
Kórház Rendelőintézet vezetője tart
előadást. Szeretettel várjuk a
nyugdíjas érdeklődőket!

December 8-án, szombaton 9–13 óráig  
ADVENTI GYERMEK-
HOLMI ÉS JÁTÉKBÖRZE  
Eladhatók és cserélhetők a kinőtt,
de még használható 
• csecsemő- és gyerekruhák 50–152
méretig) • biztonsági gyeekülések
• etetőszékek • sport- és játékesz-
közök • egyebek
Helyfoglalás: csak személyesen
2007. december 6-ig a Babits
művelődési ház információszol-
gálatánál. Egy árusítóhely bérleti
díja: 1000 Ft.

December 3-án Garay-bérlet 
I. előadása a színházteremben 

Johann Strauss: 
DENEVÉR
Nagyoperett a Magyar Állami
Operaház szólistáinak előadásában
Jegy: 2500 Ft

December 7-én, pénteken és 
8-án, szombaton 19 órakor  

BARTINA ADVENT –
karácsonyi nagyműsor   
a Bartina Néptánc Közhasznú
Egyesület tánccsoportjainak
részvételével. Jegy: 800 Ft
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

December 11-én, kedden Óvodás-bér-
let 10 Micimackó, 14 Süsü 

EZÜSTMACKÓ 
gyermekmusical, a Budapesti Fogi
Színház előadása
Jegy: 650 Ft

MŰVÉSZETEK HÁZA
GÁSPÁR GYULA festőművész és
BÁLINT ÁDÁM képzőművész 
KIÁLLÍTÁSA december 7-ig látogatható

December 5-én, szerdán 19.30 órakor
FARKAS FERENC 
SZERZŐI EST ÉS KIÁLLÍTÁS

December 7-én, szerdán 19.30 órakor
MAGYAR KÓRUSOK NAPJA
ÜNNEPI JÓTÉKONYSÁGI
HANGVERSENY 
a Liszt Ferenc Művészeti Iskola nö-
vendékeinek és tanárainak műsora
Belépőjegy: 1000 Ft
Zenebarát bérlettel: 500 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
December 1–2. 16, 18 és 20 órakor
December 3–5. 18 és 20 órakor

AGYŐ, NAGY Ő!
December 6–12. 

15.30 és 17.30 órakor MÉZENGÚZ
20 órakor INVÁZIÓ

KISTEREM
November 29.–december 5. 

17 órakor VALAMI BOLDOGSÁG
December 6–12. 

17 órakor OFF HOLLYWOOD
19 órakor NEXT – A HOLNAP A

MÚLTÉ

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
4. Változások kora

R.: Michael Hoffman
6. Ripacsok R.: Sándor Pál
JAZZ KLUB 
5. Közkívánatra a kedvenc jazz

énekeseitek

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

Autó-, robogóbeszámítás lehetséges.
Tel.: 30/267-98-91

• Hisztizik a gyereked, és nem tudod,
hogy mit tegyél?

• Rosszat tett és nem tudod, hogyan
büntesd?

• Vannak megválaszolatlan kérdéseid
a gyerekneveléssel kapcsolatban?

Akkor gyere el és beszéljük meg
közösen egy gyakorló pszicho-

pedagógus segítségével a
GYEREKNEVELÉS PROBLÉMÁIT!

(Gyermekeiteket az előadás idejére
játszósarokkal várjuk.)

Helyszín: Next Klub, Menta bár
Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

(Fasornál)
Időpont: 2007. deember 3. (hétfő)

18 óra
A PROGRAM INGYENES!

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA
Szekszárd, Szent
István tér 10.

2007. december 3. 16 óra
KORREPETÁLÁS
– ingyenesen a Polipban általános
iskola felső tagozatosainak!

2007. december 7. 18–21 óráig
MIKULÁS TINI DISCO 
– KARAOKE – DÍJAK
Belépés: 100 Ft + diákigazolvány

Érdeklődni: az 74/529-612 telefonon
vagy személyesen Szekszárd, Szent Ist-
ván tér 10. szám alatt lehet.

Tisztelt Szülők, 
Kedves Gyerekek!

A Liszt Ferenc Művészeti Iskola
2007. december 8-án, szombaton

9–12 óráig
NYÍLT NAPOT

tart, ahol mindenki megismerked-
het az iskolában tanulható

hangszerekkel.
9-én vasárnap 10–11 óráig

KAKAÓKONCERT
lesz az iskola nagytermében,

ahová minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Liszt Ferenc Művészeti Iskola,
Széchenyi u. 38.

A DÉVAI SZENT FERENC
ALAPÍTVÁNY

december 3-án 18 órakor 

JÓTÉKONYSÁGI

HANGVERSENYT
szervez

a Művészetek Házában.
Közreműködnek

a Liszt Ferenc Zeneiskola
művész tanárai, tanulói és a

dévai gyerekek.
A belépés díjtalan,

adományaikat hálával és
köszönettel fogadjuk.

A sorozat első darabjának óriási
sikere után

PÖRZSE SÁNDOR
először Szekszárdon bemutatja
a CSILLAGÖSVÉNYEN II. című

DVD-jét. 
Időpont:

DECEMBER 4., 17 ÓRÁTÓL.
Helye: Álmos-Szkítia könyves-
bolt, Szekszárd, Flórián út 2.

A rendezőség mindenkit
szeretettel vár!

MEGHÍVÓ
A csonka Magyarországon kívül
rekedt magyarok állampolgársá-
gáról tartott népszavazás 3. évfor-
dulóján, a GYALÁZAT NAPJÁN
emlékgyűlés lesz a GARAY téren.
Beszédet mond: HORVÁTH IST-
VÁN polgármester, DR. KÖVESDY
PÁL főorvos, az Erdélyi Körök Or-
szágos Szövetségének elnöke, va-
lamint DR. TÓTH CSABA ATTILA
a Szekszári Védegylet képviselője
Minden magyar testvért várnak
és hívnak a szervezők

L É L E K É P Í T Ő
2007. december 10-én, hétfőn

este 18 óra
a Kárpátaljáról érkező 

C R E D O  együttes
bemutatkozása dalban, zenében

A Trianon utáni magyar kisebb-
ségi sors, az Isten háta mögöttiség

megélése, megénekelése. 

Helyszín Babits Mihály
művelődési ház

BELÉPÉS  DÍJTALAN.

ROCKKLUB 
07. ELP, Asia
A programok ingyenesek.

KONCERTEK
8. Szexhard 
A koncertek kezdési ideje 21 óra.

WOSINSKY MÓR
MEGYEI MÚZEUM

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK KLUB
December 6. csütörtök, 15 óra

ÉVZÁRÓ BATYUS EST 
a Babits Mihály Művelődési Ház
márványtermében

ADVENTI PROGRAMOK:
December 4. kedd, 10–16 óráig: 

Adventi házikó készítése 
December 18. kedd:

Karácsonyfa-díszítő pályázat 
Részletes információ a múzeumban



13. feladvány
A kortársai közül kikkel állt barátságban Illyés Gyula?
Legalább három személyre gondolunk! 
Megfejtéseiket (az előző feladványokét is) szerkesztőségünk címére
várjuk: Szekszárd, Béla tér 8., Polgármesteri Hivatal, aljegyzői titkár-
ság. Kérjük, hogy a választ beküldők saját nevük mellé írják oda az
iskola nevét is, ahová járnak, s a borítékra a „LITERÁTOR” jeligét! 

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a jövőben rovatunk nem
csupán az iskolás korosztályt hívja játékra. A visszajelzések alap-
ján, igazodva az Önök igényéhez, örömmel fogadjuk bárki helyes
megfejtését!

Minden hónap végén a helyes megfejtést beküldők között sorsuljuk ki
azt az értékes ajándékcsomagot, melyet a Babits Kiadó ajánlott fel. 
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Múlt heti lapszámunkban – Né-
meth László tanulmányának segít-
ségével – az ifjú Illyésre emlékez-
tünk, a költőre, ki még csupán
hangját, stílusát próbálgatja. Aki
legelején jár életleckéinek. Megál-
lapíthattuk, az irodalmat át- és
megírók talentuma olykor hosszú
évekig szunnyad, kibontakozásá-
hoz keresi a megfelelő teret és időt.
Pezsdítő persze, ha az alkotó barát-
ságot köt korának szellemi vezér-
egyéniségeivel, az ő hatásuk alatt
fodrozódik át rajta az antikvitás va-
lahány szépséges tanulsága, majd a
későbbi korok esztétikája, forma-
nyelve, ideái. 

Németh László a Nyugat 1931.
évi 15. számában a tanítómester
Füst Milán mellett Erdélyi Józsefet
említi, mint Illyés ízlésének, meg-
nyilatkozási módjának formálóját
és példamutatóját. 

„A másik hatás, amely Illyést to-
vább lendítette, már nem fűzhető
ekkora biztonsággal egy névhez s
ha Erdélyi Józsefet említem, ez a
név itt félig szimbolikus s Erdélyi
bátorító példáján kívül a népi sors
és a népköltészet állandó hatását is
jelenti. Minden kísérletnek, mely a
klasszikus költészet hangulatát
akarja modern hangszeren felidéz-
ni, veszedelme valami túliro-
dalmias talajtalanság, páraszerű
szétfoszlás fákba, csillagokba. Ily-
lyésnél a népies hatás szerencsé-
sen köti meg ezt az irodalmias légi-
séget. Az illanó realitást megsú-
lyosbítja, a bukolikus táj konkrét
magyar színeket kap, a természet
ölén élő ember csomós öklű, fejét
lógató magyar paraszt lesz, képze-
lete szárnyaira súlyt akaszt a nehéz
emlékezés s verse túlkönnyű lebe-
gését le-lerántja a magyaros ütem.
Van Illyés Gyulának egy igen szép
verse, a címe Dunántúli reggel. Az
első rész csupa fény, szárnyalás,
gondtalanság: a Dunántúl ebben a
részben a költő paradicsoma. A
második rész a zsellért mutatja,
amint igájával fekete, idegen dom-
bokon száll, mint hajós a tengeren.

Ebben a részben a Dunántúl a pa-
rasztember pokla.” 

Érdemes szemügyre vennünk a
Dunántúli reggel képeit. 

„Két kézzel fogom a foghijjas
keritést / s dülök mosolyogva a kis
köcsögfának,”, másutt: „Fönt va-
gyok s élek. De emlékeim még nem
/ ébredtek föl vélem. Oly egyedül
léptem / az udvarra, olyan egyked-
vüen, szabadon / akár nyuj-
tozkodó kutyám oldalamon / mely
szemét lehunyva most a napba
ásit…” Ezekre a lágy, idilli atmosz-
férát festő sorokra következik a pa-
raszti  teljesség cselekvés- és létér-
zés-hű ábrázolása: „Künt a dülőú-
ton megköpi tenyerét / a zsellér s
mint hajós sötétlő tengeren / száll
már igájával fekete idegen / dom-
bokon, felette gyászoló sirályok /
károgják hogy sose ér utja
végére…” Németh László találóan
fogalmaz, mikor azt írja: „Petőfin
kívül talán egyetlen magyar költő
sem volt ennyire otthonos a maga
versében. Semmi papos nekikészü-
lődés, ingmell-merevség, itt a mez-
telen mell jár föl-le, szí mélyet és
piheg akadozva. Ha a költő motor-
ját akarod kipróbálni, nézd meg,
mennyi prózával lehet megterhel-
ni. Illyés bírja…” 

Könnyű persze annak, aki egy-
szerre születik lanttal és pennával
kezében, aki dalolva kíséri magát,
ám legalább ilyen ördögi ügyesség-
gel rögzít folyondáros vagy tőfor-
ma sorokat a papíron. Illyés minde-
nik műnemben maradandót alko-
tott. Ezt pedig csakis úgy tehette
meg, hogy végigjárta a születő mű-
veinek össze sorát – azokat, ame-
lyeket létre tudott hozni, még in-
kább pedig, amelyeket adott élet-
korban nem… Amiket csak érzett
lelkében és agyában formálódni,
bizonytalan alakot ölteni, ugyan-
azon pillanatban széjjelmorzsolód-
ni… Mert ezek jelentenek igazi erő-
próbát, meg talán a rendszeres
munka még. Németh így tudósít
fent nevezett jelenségről: „Illyés el-
ső kötetében gyakran megtörtént,

hogy a vers több kis versre esett
szét, a szabad vers nem volt elég fe-
gyelmezett, következetesen keresz-
tülvitt, szakról szakra más ritmus-
rendszerbe csúszott, mintha egy
zeneszerző taktusról-taktusra cse-
rélgetné a «bé»-ket és «keresztek»-
et. A felhők gomolygása csak egy
állandó ég előtt, egy nyugodt tó
tükrében szép; felhők ég nélkül
vagy millió hullámon széttörve: ká-
osz. Illyés maga is érezhette verse
zenei amorfságát, mert új köteté-
ben, a Sarjurendek-ben a szabad
versről kötött formára tért át. Ez az
áttérés nem elhatározásszerű ug-
rás; fokról-fokra szokik át a mér-
tékre, ahogy a versei jobban sike-
rülnek. Ez a mérték: a rímes és
rímtelen alexandrin, a háromszor
hatos sor, a hatlábas rímtelen jam-
bus elég kényelmesek ahhoz, hogy

a szabad versköltőt ne feszélyez-
zék, viszont biztosítják azt a hal-
vány ritmikai következetességet,
amelyre Illyés verseinek nagyon is
nagy szükségük volt.” 

Lépcsőfokok. Lépcsőfokok min-
denütt és mindenkor. Rájuk lé-
pünk, csusszan lábunk és újra csak
mászunk, várunk, akarunk. Alat-
tunk törik a perem, néha még kor-
lát sincs fogódzónak, levegőbe
markolunk. Semmi több, csak fo-
kokat járunk, ha ekképp tekintünk
rájuk, megkönnyítjük a leírandó
sorsát is. Illyés írta Szekszárd című
versében: „A ház, ahogy hűdött fe-
jét behúzza / a kancsi ablakok,
padlás-lyukak / a csempe part, a
nyáladzó patak, / a bamba kis híd,
a mihaszna utca / és körben e sze-
les, eszehíg puszta / és fönt a vízfe-
jű domboldalak - / hát ezek küld-
ték; ezeken haladt / sietős léptével
az égi útra! „ 

Panyi Zita

Illyés indulása – kortársi szemmel (2.)

CSALÁDI ESEMÉNY? NÉVNAP?
SZÜLETÉSNAP?

EGYÉB ÜNNEPI ALKALOM?
SEGÍTÜNK! KERESSEN MINKET!

Babits Kiadó Kft.
7100 Szekszárd, Sport u. 10-13.
Telefon: 74/529-389; fax: 74/529-383
E-mail: info@babitskiado.hu
Web: www.babitskiado.hu

KARÁCSONYI ÁGYNEMŰ-,
PAPLAN- ÉS FÜGGÖNYVÁSÁR

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében
DECEMBER 5-ÉN, SZERDÁN

8–14 óráig.
• Pamut, krepp, szatén, frottír, flanel, damaszt

ágyneműk, lepedők
• Törölközök, párnák, plédek, ágytakarók,

anginok
• Kis- és nagypárnahuzatok, köntösök
• Függönyök (vitrázs, jackard, voile, organza ...

stb.) széles választékban
• Téli mosható paplanok 2 600 Ft
• Téli, gyapjúval töltött paplanok 3 800 Ft
• Mágneses derékalj 12 500 Ft
• Kétszemélyes paplan, pléd is kapható!

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében

DECEMBER 5-ÉN, 
SZERDÁN 8–16 óráig

NADRÁG- ÉS KOSZTÜMVÁSÁR
40–50% engedménnyel a készletből!

• TÉLI szövetnadrágok 2000–2500 Ft
• TÉLI sztreccsnadrágok 2500–3000 Ft
• Szoknyakosztümök 12 900 4900–6200 Ft
• NADRÁGKOSZTÜMÖK

(csíkos, kockás, mintás) 7500–8500 Ft
• Blúzok, ingek, tunikák 

(nagy méretekben is!) 2500–3000 Ft
• Bélelt zakók, alkalmi ruhák, szoknyák!

U R O L Ó G I A
M A G Á N R E N D E L É S

Dr. Papp Ferenc
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS
Helye: Ergonom Kft. orvosi ren-
delője, Szekszárd, Tartsay u. 10.

Rendelési idő:
csütörtök 17–19 óráig

Bejelentkezés: 
74/419-448/122 mellék,

70/524-43-34
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