
Szerdán délelőtt a Szekszárdi Vá-
rosi Bíróságon folytatódott Toller
László volt pécsi polgármester,
országgyűlési képviselő tavaly
június 19-én Dombóvár és Tamá-
si között történt súlyos közleke-
dési balesetének a tárgyalása. A
bíróságon ismét megjelent Toller
Tünde, Toller László felesége, aki
kérdésünkre elmondta, férje –
akit odahaza ápolnak – jelenleg
is éber kómában van, állapota az
utóbbi időben nem változott. A
balesetkor a hivatali VW Passatot
vezető Szőke János néhány hét

múlva belehalt sérü-
léseibe.

A vádirat szerint az
55 esztendős buda-
pesti férfi – aki a bíró-
ság előtt egyszer sem
tett vallomást – Mer-
cedes személygépko-
csijával két egymás
után haladó teherau-
tót előzött, részben a
záróvonal ellenére.
Későn figyelt föl
Tollerék szemből ér-
kező gépkocsijára. A
Passat sofőrje, hogy
elkerülje a frontális
ütközést, először
jobbra rántotta el a

kormányt, majd balra akart korri-
gálni. Ekkor a kocsit megdobta az
útpadka, többször megpördült és a
bal oldali árokba csapódott. Már
korábban bebizonyosodott, hogy
mindkét személygépkocsi a meg-
engedettnél nagyobb sebességgel
haladt, s az is, hogy sem Toller
László, sem gépkocsivezetője nem
kötötte be biztonsági övét. Az
ügyész a Mercedes vezetőjét halá-
los közúti baleset gondatlan okozá-
sával vádolja. 

A szerdai tárgyalás már a negye-
dik volt a sorban, mivel a vádlott
védői rendre új műszaki szakértő
kirendelését indítványozták, vala-
mint a Mercedes vezetőjének beteg
feleségét a bíró Budapesten hallgat-
ta meg. A mostani tárgyaláson a
szakértők ismertették – a jó azono-
sítást végző program igénybevéte-
lével – a balesetkor történteket. En-
nek ellenére dr. Farkas László bíró
nem hozott ítéletet, a tárgyalást el-
napolta. Ugyanis vele szemben a
vádlott ügyvédei elfogultságot je-
lentettek be. Ezt azzal indokolták,
hogy szerintük a szakértők csak a
vádlói tényállást rögzítették, a vé-
dekezésit nem. Az elfogultsággal
kapcsolatos bejelentés jogosságát,
illetve jogtalanságát a Tolna Megyei
Bíróság vizsgálja ki.   – hm –

Horváth István polgármester
meghívására Szekszárdra látoga-
tott dr. Kolláth György alkot-
mányjogász, hogy tanácsaival,
tapasztalataival segítse a köztisz-
taság fenntarthatóságát célzó ön-
kormányzati rendelet előkészíté-
sét.

Dr. Kolláth György tárgyalt Hor-
váth István polgármesterrel és dr.
Haag Éva alpolgármesterrel, részt
vett a Jogi és Ügyrendi Bizottság
rendkívüli ülésén, majd sajtótájé-
koztató keretében készségesen vá-
laszolt az írott és elektronikus mé-
dia képviselőinek kérdéseire.

Az alkotmányjogász üdvözölte,

hogy Dombóvár és Hódmezővásár-
hely után Szekszárdon is bevezet-
nék bizonyos közterületeken – pél-
dául játszóterek, óvodák és iskolák
környékén, forgalmas köztereken –
a dohányzási tilalmat, de mint
mondta, a problémát komplexen és
körültekintően kell kezelni. Dr.

Kolláth György úgy véli: oly módon
kell a rendeletet megalkotni, illetve
a törvényt módosítani, kiegészíte-
ni, hogy miközben megvédjük a
nemdohányzók érdekeit, a dohá-
nyosok jogait sem sértjük. „Min-
den ember nemdohányzónak szü-
letik” – mondta az alkotmány-
jogász, ugyanakkor a jognak belá-

tónak kell lennie, adnia kell esélyt
a dohányzóknak is. 

Az élhetőbb környezetért, a tisz-
tább városért az önkormányzat két
párhuzamosan futó programot in-
dít el – mondta el Horváth István. A
polgármester kiemelte: a közterü-
leti szemetelés, dohányzás és italo-
zás kérdését szabályozó rendelet
megalkotása, illetve kiegészítése
mellett a dohányzás elleni progra-
mot is útjára indítanak, amelyben
díjaznák is a leszokókat.

„A dohányzás társadalmi problé-
ma, ezért szeretnénk megkérdezni
a városlakókat is a készülő rendelet-
ről” – fogalmazott Szekszárd első

embere. A polgármester szerint a
rendelet megalkotásával nehéz fel-
adatot vállalnak fel, aminek lehet-
nek rövid- és hosszú távú eredmé-
nyei is. Rövid távon tisztábbak le-
hetnek a város utcái, hosszabb tá-
von pedig egészségesebbek az em-
berek. Horváth István hangsúlyoz-
ta: a törvény csak zárt térben szabá-
lyozza (tiltja) a dohányzást, a közte-
rületeken nem. Az önkormányzati
törvényben szabályozott jogával él-
ve az országgyűléshez, illetve a mi-
nisztériumokhoz fordul ezen tör-
vénynek a módosítása miatt, hogy
adjon lehetőséget az önkormány-
zatoknak bizonyos védett közterü-
leteken a dohányzás tiltására.

A hazai és nemzetközi példák ta-
nulmányozása és megfelelő előké-
szítés után a rendelet 2008 első fe-
lében léphet érvénybe.  (fl)

XVII. évfolyam 37. szám 2007. november 11.* Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. *
„Minden ember nemdohányzónak születik”

Szekszárdon járt dr. Kolláth György alkotmányjogász

Dr. Kolláth György alkotmányjogász Horváth István polgármester (jobbról) és
Tóthi János képviselő társaságában a sajtótájékoztatón

Toller László balesete
ügyében nem született ítélet
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN
polgármester

November 21. 
(szerda) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület 
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (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

November 21. 
(szerda) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Kar Gyakorló
Iskolája Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSŐ
alpolgármester

A hónap harmadik és 
negyedik hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap első 
csütörtöke 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

A hónap második 
keddjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik 
hétfőjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

A hónap első 
hétfőjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

November 14. 
szerda 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

A hónap második 
keddje 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

November 5.  és 19. 
(hétfő) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS
képviselő
XIV. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, 
Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ
képviselő

A hónap első és harmadik
csütörtökén 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon (17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY
képviselő

A hónap első 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap utolsó 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és harmadik
keddjén 16–18 óráig
Szent István-ház, 
Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
V. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

A hónap harmadik 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozatánál

a megrendelt őrölt fűszerpaprika átvehető: 2007. november 16-án (pén-
tek) reggel 8 órától 11 óráig a Babits Mihály művelődési ház mozi melletti
irodájában. A sorszámokat kérjük magukkal hozni!

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 
számítógépgyűjtést szervez „Nyissuk ki a látássérülteknek a számítógépbe
zárt csodálatos világot” címmel. Szívesen elfogadunk vak és alig látó embe-
rek részére asztali és hordozható számítógépeket, scannereket, nyomtató-
kat, monitorokat. A felajánlott eszközök elszállításáról gondoskodunk. Elő-
re is köszönjük a segítséget. • Cím: Szekszárd, Hunyadi u. 4. Tel.: 74/512-
355, 30/449-65-55, e-mail: szdvakok@freestart.hu

F E L H Í VÁ S
Tandíjmentes civil-ügyintéző alapképzés

indul Szekszárdon.
A kétszer kétnapos képzés célja: a civil ügyintézési feladatok
készség szintű elsajátítása, jogi elvárások, törvényi minimumok
megismerése. Civil szervezetek munkatársai, önkéntesei kész-
ség szinten elsajátíthatják a napi ügyviteli munka gyakorlatát.
Megismerhetik az ügyviteli háttér megteremtésének feltételeit,
a civil szervezetekre vonatkozó előírások betartásának, betarta-
tásának technikáját. Betekintést kapnak a civil szektor törvé-
nyes, eredményes működésének szabályaiba.

Jelentkezés folyamatosan. Bővebb információ, jelentkezési
lap: Ifjúsági Unió Szekszárd – Civil Számadó Szolgálatánál

Telefon: 74/512-073,  www.civilszamado.hu

A programsorozat megvalósítását a Nemzeti Civil
Alapprogram támogatja, a részvétel INGYENES.

A SZEKSZÁRDI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2007. december 3-án (hétfőn) 17 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.

A CSATOLNA EGYESÜLET a Tolna Megyei Internet Fejlesztéséért

megköszöni, hogy az SZJA 1%-ával támogatták az egyesület működé-

sét. A befizetett 89 055 Ft-ot későbbi felhasználásra tartalékoltuk.

F E L H Í V Á 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.

F E L H Í V Á S
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala árusítási engedély
kiadása, valamint tanácsadási feladatok ellátása céljából gombavizsgáló
szakellenőrt kíván foglalkoztatni megbízásos jogviszony keretében.
A megbízással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető az 504-159, il-
letve az 504-106-os telefonszámon.
Kérjük a tevékenység ellátására érvényes engedéllyel rendelkezők jelent-
kezését.

Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

SÁRKÖZI JÁNOS JÓZSEF, mint a Tolna megyei nemzeti, etnikai és kisebb-
ségi koordinátor ezúton mond köszönetet Szekszárd Megye Jogú Város Ön-
kormányzatának, a Paksi Atomerőműnek, az OTP-nek, a Tolnatej Zrt.-nek,
az Alisca-Bau Kft.-nek, a VÁZ-BAU Kft.-nek, a Sz+C. Stúdió Kft.-nek, az
Alisca Terra Kft.-nek, a Szekszárdi Mezőgazdasági Zrt.-nek és dr. Puskás
Imrének a Tolna Megyei Közgyűlés elnökének azért a segítségért és támo-
gatásért, amellyel a XVII. Országos Romanap rendezvényét részesítették.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Területi
Nyugdíjas Alapszervezete és a Szekszárdi

Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége
felkérésére a Zomba és Vidéke Takarékszövetkezettől Beke Attila kiren-
deltségvezető tart előadást. Az előadás ideje: 2007. november 19. (hétfő)
14  óra. Az előadás helye: Szekszárd, Hunyadi u. 4. földszinti nagyterem
(bejárat a gyógyszertár felől) .

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének 

következő előadása 2007. november 27-én 14 órai kezdettel lesz a szek-
szárdi kórház kultúrtermében. Az előadás címe: A cukorbetegek diétá-
ja. Előadó: Takács Mirjam dietetikus. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



A köztársasági elnök 1956-os Emlékérmet
adományozott Tavali Györgynek 

A 2006-os önkormányzati válasz-
tásokat követően új összetételű
vezetés állt Szekszárd Megyei Jo-
gú Város élére. A közgyűlés hat
bizottságot hozott létre a külön-
böző döntések szakmai előkészí-
tésére, tárgyalására. A következő
hetekben ezek munkáját igyek-
szünk megismertetni olvasóink-
kal. A sorozat harmadik részé-
ben a Jogi és Ügyrendi Bizottsá-
got mutatjuk be.

– Bizottságunk feladata, hogy
minden esetben véleményezze a
közgyűlés elé kerülő önkormány-
zati rendelet tervezeteket, később
pedig ellenőrizze ezek végrehajtá-
sát – mondja dr. Horváth Kálmán, a
közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizott-
ságának elnöke. A grémium továb-
bá megvizsgálja és véleményezi az
önkormányzat által, illetve ellene
indított peres ügyeket, felkérésre
áttekinti az önkormányzat által kö-
tött, vagy megkötni szándékozott
szerződéseket, szerződés terveze-
teket.

Az elsődleges cél minden eset-
ben, hogy a vizsgált szerződések,

rendelet tervezetek összhangban
állnak-e a hatályos jogszabályokkal
– folytatja dr. Horváth Kálmán. A
terület specialitásából fakadóan a
mi feladatunk nem politikai, tevé-
kenységünk pusztán jogi kontroll.

A bizottság elnöke megemlíti,
hogy ehhez a kontrollhoz a min-
denkori közgyűlések hozzáállása
sem egyértelmű. Az előző ciklus-
ban például nem működött jogi bi-
zottság, így felvetődhet a kérdés:
vajon az akkor kormányzó párt
(koalíció) mennyire vette komo-

lyan működésében a jogi szabályo-
zásokat…

A négy képviselő és egy külsős
tag alkotta Jogi és Ügyrendi Bizott-
ság rendes ülését mindig a közgyű-
lés hetében tartja, azonban – az el-
múlt egy év gyakorlata ezt mutatja
– a polgármester, illetve a jogi, mű-
szaki iroda felkérésére rendkívüli
tanácskozásokat is beiktatnak, így
a bizottság tagjai havonta két-há-
rom alkalommal is találkoznak. 

Dr. Horváth Kálmán szerint a
bizottság munkájának első félévé-
ben sikerült az aggályos szerző-
déseket felkutatni, és közremű-
ködni a törvényesség helyreállí-
tásában. A bizottság a jogi és a
műszaki irodával szorosan együtt-
működve hatékonyan segíti a köz-
gyűlés munkáját.

(f. l.)

Beszélgetésre, ismerkedésre hív-
ta Horváth István polgármester
az idén is kiemelkedő eredmé-
nyeket szállító Atlétikai Club
Szekszárd sportolóit és edzőit.

A kötetlen beszélgetés során Ta-
kács László, a klub elnöke ismer-
tette az egyesület sportolóinak
2007-es dicsőséglistáját, bemutatva

a jelen és a jövő sikereinek letéte-
ményeseit, az elsősorban a közép-
távfutásban jeleskedő versenyző-
ket. Horváth István megköszönte a
sportolók és az edzők helytállását,
hiszen mint a Pollack úti pálya álla-
potára utalva elmondta, méltatlan
körülmények között kell edzeniük,
versenyezniük.

A polgármester tájékoztatta ven-
dégeit, hogyha minden a tervek
szerint alakul, egy év múlva már
modern, műanyag borítású atléti-
kai pályán készülhetnek a verse-
nyekre. Az atlétikai stadion a váro-
si sporttelep és a – közelmúltban
önkormányzati tulajdonba kapott –
néhai Dózsa-sporttelep területére
tervezett, komplex sportcentrum-
ban kapna helyet. A pályát úgy ala-

kítanák ki, hogy az akár országos
bajnokságok, vagy nemzetközi via-
dalokat megrendezésére is alkal-
mas legyen. Az építéséhez szükség
mintegy 100 millió forintos költség-
vetéshez a város mellett a megyei
önkormányzat is hozzájárulna, hi-
szen az országban csak Tolnában
nincs modern atlétikai pálya. Hor-

váth István a szakminisztérium se-
gítsége mellett számít a szekszárdi
és a környékbeli vállalkozók támo-
gatására is.

Horváth István elmondta: a ter-
vezés előtt szeretnének minél több
(szak)véleményt meghallgatni, így
számít többek között a beszélgeté-
sen is résztvevő két középtávfutó
felnőtt magyar csúcstartóra is. A
klub igazolt versenyzője, az ötez-
res rekorder Csillag Balázs, vala-
mint az Alisca Terra Kft. és a Víz-
és Csatornamű Kft. ügyvezető igaz-
gatójaként ismert, civilben egykori
olimpikon, ezerötszázas csúcstartó
Tölgyesi Balázs – aki tagja a Ma-
gyar Atlétikai Szövetségnek – ta-
pasztalataival segítheti a szekszár-
di terveket.  (fl)
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Nem politika, jogi kontroll

Irodákkal is együttműködik a Jogi és Ügyrendi Bizottság

Méltó körülményeket
a szekszárdi atlétáknak!

KISVÁROSI ÜGYVÉD
Dr. Horváth
Kálmán, a Jo-
gi és Ügyren-
di Bizottság
elnöke 1982-
ben szerzett
jogi diplomát
a Pécsi Tudo-
mányegyete-
men. Azóta
ügyvédként

dolgozik, saját irodáját 1999-ben
nyitotta meg. Nincs speciális
szakterülete, mint mondja, kis-
városi ügyvédként minden típu-
sú jogi problémával foglalkozik.
A politikával még civilként, a
Szekszárdi Polgári Egyesület tag-
jaként 2002-ben kezdett komo-
lyabban foglalkozni, 2006-ban
pedig a Fidesz jelöltjeként indult
az önkormányzati választáson.
Az I. számú választókerület kép-
viselője, első alkalommal tagja a
közgyűlésnek.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság
tagjai: 

Dr. Horváth Kálmán elnök (Fi-
desz); Dr. Balás Ákos elnökhe-
lyettes (Fidesz); Kerekes Csaba
(Fidesz); Tóthi János (MSZP);
Dr. Nemes Árpád (külső tag)

Dr. Sólyom László köztársa-
sági elnök, a Magyar Köztár-
saság nevében az 1956-os
Emlékérmet adományozta a
Faddon élő Tavali György ré-
szére, a nemzet sorsát és tör-
ténelmét meghatározó 1956-
os forradalmunk és szabad-
ságharcunk során tanúsított
helytállásáért. 
Az emlékérmet a köztársasá-
gi elnök nevében dr. Pálos
Miklós, a Tolna Megyei Közgyű-
lés alelnöke adta át Tavali
Györgynek, aki megromlott
egészségi állapota miatt nem tud-
ta Budapesten átvenni az elisme-

rést. Az ünne-
pélyes átadás a
Tolna Megyei
Önkor mány-
zat Hivatalá-
ban november
6-án volt, me-
lyen jelen volt
Töttős Pál, a
POFOSZ Tolna
Megyei Szer-
vezetének el-

nöke, Ranga Ferenc, a Volt Hadi-
foglyok Tolna Megyei Szövetségé-
nek elnöke és a felterjesztő Ma-
gyar Vidék 56-os Szövetség képvi-
seletében Kovács János.



A válasz egyértelmű lehet, hi-
szen a kiváló francia államférfi
tevékenysége kapcsán a legújabb
értelmezések már nemcsak elké-
pesztő hadvezéri képességeire,
sokkal inkább a korabeli francia
államigazgatásban végrehajtott,
s zömmel máig ható módosítá-
saira fókuszálnak. A Wosinsky
Mór Megyei Múzeum szervezé-
sében – a kiváló pécsi történész,
előadó, dr. Hahner Péter prezen-
tálásában hallgathatta meg az ér-
deklődő közönség, milyen is volt
valójában a híres államférfi…

Ahogy azt a történész bevezető-
jében elmondta, mindenki szeme
előtt egy sovány, vagy egy kövér
Napóleon képe jelenik meg, mikor
személye előkerül mindennapja-
inkban. Amikor 1799-ben átveszi a
hatalmat, még lázadó alkatot lát-
hatunk, később már egy testesedő,
nyugodtabb úr villan elénk a kora-
beli portrékról. Rengeteget olva-
sott, s könyvek kijegyzetelésében
is jeleskedett. Végigolvasta a felvi-
lágosodás irodalmát, Rousseau-t
alaposan tanulmányozta, hovato-
vább romantikus regényt is írt. 

Fiatalon hajlamos volt a dep-
resszióra, érzelmes, indulatos
uralkodó hírében állt. Első felesé-
gétől, Joséphine-től csupán politi-
kai okokból vált el, élete végéig
szerette őt. Bizonyíték rá halálos
ágyán tett utolsó nyilatkozata, mi-
szerint: „a hadsereg ereje Joséphi-
ne volt”.

Világnézete realista, empirista,
tehát nem az elvont elvek, hanem
a józan kormányzás híve volt. A

vallást a társadalmi rend szem-
pontjából tartotta szükségesnek,
eszmék hatalmát viszont nem tud-
ta elfogadni. Az állam érdeke az el-
sődleges – fogalmazott gyakran.
Tervekben túllépett a lehetsége-
sen, Franciaország he-
gemóniáját akarta elér-
ni. Ennek ellenére még-
sem lehet Sztálinnal,
vagy Hitlerrel egy lapon
említeni. Már csak
azért sem, mert kegyel-
met adott minden el-
lenségének. Jobb civil
kormányzó volt, mint
tábornok, s Franciaor-
szágnak olyan intézmé-
nyeket adott, melyek
zöme a mai napig léte-
zik, és érvényben van.

A népszuverenitást,
az emberi jogokat sem-
mibe vette, s szakított
az alulról jövő hatalmi
kezdeményezésekkel.
Ugyanakkor a törvény
előtti egyenlőség, a sze-
mélyes szabadságjogok
és a nemzeti javak vé-
delmét igen fontosnak
tartotta, s rendezte a
francia forradalommal
káoszba merült állam–egyházi vi-
szonyt. Nem állt bosszút senkin,
első gondolata a kegyelem volt
minden esetben. A „szürke ruhás
kisember, mégis ő irányít min-
dent” – képzet megfelel a valóság-
nak. A csatákban a legváratlanabb
és legfontosabb pillanatokban je-
lent meg, hogy segítse seregét. Az
1805-ös austerlitzi csata előtt, ahol
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a sikerre!

később legyőzte az egyesült oszt-
rák–orosz seregeket, így buzdította
katonáit: „én nem leszek ott, de ha
baj van, ott leszek.”

Államrendszerében az összes el-
nevezés római mintára épült.

1799-ben vette át a hatalmat, me-
lyet 10 évre kapott a néptől. Három
év múlva megoldott minden prob-
lémát, ami államügyeket érintett.
Centralizált közigazgatásában a
belügy által kinevezett polgármes-
terek működtek. Érdekesség, hogy
ezt az elvet utoljára Francois
Mitterrand próbálta ismét alkal-
mazni az 1980-as években. Azt,

hogy milyen államforma is legyen
az országban, népszavazásra vitte.
Konzuli alkotmánytervezetét meg-
szavazták. A végrehajtó hatalom
csúcsán 3 konzul állt, melyek kö-
zül a legnagyobb hatalom Bona-
parténak jutott. A konzuloknak
törvénykezdeményezési joguk volt
az államtanács felé, rendkívüli
esetben pedig az alkotmány külön-

leges hatalommal ru-
házta fel őket. A
nyolcvan főből álló
szenátus az alkotmá-
nyosságra ügyelt, a
bírói hatalom pedig
megőrizhette a bírák
választásának hagyo-
mányát.

1804-ben megal-
kotta a Code Civilt,
mely törvénykönyv
egyes elemei a fran-
cia polgárjogban má-
ig hatnak. Bankot
alapított, stabilizálta
a frankot, így e pénz-
nem volt meghatáro-
zó Franciaországban
az I. Világháborúig. 

Waterloo után
Szent Ilona szigetére
száműzték, ahol na-
ponta diktálta emlék-
iratait, s kiváló mó-
don játszotta el a
mártír szerepét, ho-

lott kellemes környezetben élte
életét 1821-es haláláig.

Dr. Hahner Péter kérdésünkre,
miszerint létezik-e új Napóleon-
felfogás, elmondta: folyamatosan
adnak ki könyveket róla. Ma már a
történészek nem a győztes tábor-
nokot, hanem a közigazgatás jeles
képviselőjét látják benne.

Gyimóthy  Levente

Létezik korszerű Napóleon-felfogás?



Nyugdíjas versmondók
az országos döntőben

A Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége
november 15-én Budapesten rendezi meg versmondó versenyének orszá-
gos döntőjét. A még a költészet napja alkalmából, április 11-én a Babits
Mihály művelődési házban megtartott megyei vetélkedőn harmincegyen
álltak a zsűri elé, közülük a legkiemelkedőbb produkciót nyújtottak
indulhatnak most a fővárosi versenyen. A szekszárdi Babits Nyugdíjas
Klubot Kiss Lajosné, Sólya Istvánné, Ükös Jánosné, Vígh Ferencné és
Kálóczi István képviseli az országos döntőn. Dózsa Gyuláné, a klub
vezetője elmondta: a versenyzőket több klubtag is elkíséri, és a helyszí-
nen szurkol a sikerükért.

A Wosinsky Mór Megyei Múze-
um kerekasztal-beszélgetésre
hívta a megye kultúrával foglal-
kozó civil szervezeteit. A Múze-
um és Civilek című találkozó cél-
ja a megyei múzeum és a civil
szervezetek közötti együttműkö-
dés szélesítése, elmélyítése volt.

A Gaál Zsuzsanna, a megyei mú-
zeum igazgatóhelyettese által veze-
tett beszélgetésen részt vettek a
legaktívabb múzeumba járók: a Ba-
bits művelődési házban működő
mindkét nyugdíjas klub, valamint,
természetesen, a Tájak, Korok, Mú-
zeumok Klub illetve az abból, a
nagy létszám miatt, kivált Alisca
Klub képviselői. Továbbá több na-
gyon tevékeny szervezet: az igen
népes, számos nyilvános rendez-
vényt szervező Szekszárd-újvárosi
Római Katolikus Társaskör, a csu-
pán néhány elkötelezett taggal mű-
ködő, minden év tavaszán kiállítást
rendező Szekszárdi Origami Baráti
Kör, a múzeummal kölcsönös tá-
mogatáson alapuló, gyümölcsöző
kapcsolatot ápoló Tolna Megyei
Népművészeti Egyesület, a Tolnai
Városvédő Egyesület, amelynek
egy helytörténeti kiállítás összeállí-
tásában már segített a múzeum. A
Bátáért Egyesületet Kápolnás Má-
ria történész-muzeológus, a talál-
kozó egyik ötletgazdája képviselte.
Az egyesület a Fekete Gólya Múze-
um létrehozásával, és ennek kap-
csán egy műemléki épület felújítá-
sával foglalkozik, valamint a Ke-
szeg Fesztivál megszervezésével.
Civil és múzeumi tevékenysége
alapján egyre fontosabbnak látja a
marketing munkát, és a szoros
kapcsolatok kialakítását. Együtt-
működő és aktív közönség nélkül
nehéz a múzeumoknak nyitottá
válniuk – mondja, ezek az intézmé-
nyek nem csak a foglalkozásokra
szívesen járó gyerekeknek, de az
érdeklődő felnőtteknek is sokat
tudnak nyújtani.

Gaál Zsuzsanna elmondta, hogy
programjaik között minden kor-
osztály talál olyat, amely élményt
ad számára. Fontosnak tartja az
együttműködést a civil szerveze-
tekkel. Megkérte őket, hogy civil
kapcsolataik révén minél nagyobb
körben vigyék el a múzeum hírét.

Szombaton ingyenesen tekinthe-
tők meg a kiállítások. A megyei
múzeum kiállítóterei olyan na-
gyok, hogy legalább kétszeri láto-
gatás javasolt. Többen elmondták,
hogy kérnek és kapnak is támoga-
tást a múzeumtól, amely időnként
helyszínt is biztosít rendezvényeik-
nek.

Ötleteket tárlatvezetéssel keresve
a múzeum látogatottságának kiszé-
lesítésére elsősorban a kevésbé ak-
tív középkorosztály felé, felvető-
dött, hogy lehet prospektusokat
vinni az Utazás kiállításra és ha-
sonló rendezvényekre, de akiket
ott elérnek, legfeljebb egyszer-két-
szer jönnek el. Az igazi cél, hogy a
szekszárdiakat szoktassák be a
múzeumba. Szó szót követett a ki-
állítás-megnyitók megfelelő idő-
pontjáról. Miként érhető el, hogy
sikk legyen múzeumba menni,
mondjuk, vasárnap délután? Fel-
merült, hogy talán érdemes lenne
feleleveníteni az évekkel ezelőtt
népszerű Ismerd meg lakóhelyedet
című háromfordulós vetélkedőt. A
gyerekeknek tárlatvezetést kellett
tartaniuk, így eljöttek a szülők is
meghallgatni őket, tehát ez a szel-
lemi torna nem csak a gyerekeket
mozgatta meg.

A beszélgetés végén Andrásné
Marton Zsuzsanna múzeumpeda-
gógiai tájékoztatót tartott a már
évek óta jól működő programok,
programsorozatok idei megvalósu-
lásáról. Kedveltek például a gyere-
kek számára tartott elsősorban a
történelemhez, kisebb részben az
irodalomhoz kapcsolódó Múzeumi
órák, vagy a sokak számára már jól
ismert Múzeumi mozi, ahol isme-
retterjesztő filmeket vetítenek fő-
ként a nyugdíjasokra számítva. A
kéthetente hétfőn 14.30 órakor kez-
dődő műsor összeállításánál figye-
lembe veszik az aktualitásokat. A
következő előadás november 12-én
lesz: Szentek és legendák útján, A
kolostori élet kezdetei. Jeruzsálemi
ortodox kolostor.

Az esemény zárásaként a részt-
vevők megtekinthették a megyei
múzeum két éve látogatható élmé-
nyekben gazdag Örökségünk. Tol-
na megye évszázadai című állandó
kiállítását.  K. E.
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A középkorosztályt is
várják a múzeumok

Falussy Mária
jubileumi koncertje

Megalakult a Fidesz megyei
ifjúsági tagozata

Októberben Szekszárdon is megalakult a Fidesz Ifjúsági Tagozatá-
nak Tolna Megyei Tanácsa. Az alakuló ülést Nagy András, a tagozat
régiós elnöke vezette, amin részt vett dr. Braun Márton országgyűlé-
si képviselő, Kerekes Csaba, a szekszárdi Fidesz-frakció vezetője,
Csillagné Szántó Polixéna, a Művelődési és Oktatási Bizottság elnö-
ke, akik támogatásukról biztosították a most megalakult szerveze-
tet, és annak vezetőjét. Az összejövetelen Tolna megyei elnöknek
Keller Katát választották, alelnököknek Fusz Esztert, Szabados Ré-
kát, Lovay Miklóst és Kardos Attilát. 

– Keller Katát arról kérdeztük, miért volt szükség a helyi tagozat létre-
jöttére?

– A fiataloknak rá kell jönniük arra, hogy a jövőjükbe beleszólásuk
van. Nem dughatják homokba a fejüket, és nem lehet mindenre csak az
a válaszuk, hogy őket nem érdekli a politika. Eddig esetleg elfogadhat-
tuk ezt az indokot, mert közvetlenül nem érintette őket a kormány nem-
zetvesztő politikája. De most rólunk is szó van! Nézzük csak meg a fia-
talokat legjobban foglalkoztató kérdést, a tandíjat: Szekszárdon és kör-
nyékén összesen hatezer-kilencvenhatan írták alá a Fidesz népszavazá-
si kezdeményezésének ezt a kérdését – a három kérdés közül ezt támo-
gatták legtöbben. Ez azt mutatja, hogy lassan ez a korosztály is ráébred:
ez már nem mehet így tovább! De természetesen más kérdésekben is ál-
lást kell foglalnunk és meg kell védeni magunkat, ami csak összefogás-
sal sikerülhet. 

– Milyen célokat tűzött maga elé a tagozat?

– Egy élő közösséget szeretnének létrehozni, amelynek tagjai tudatos
emberként felelősséget éreznek hazájukért. Olyan csoportot, ahol azo-
nosan gondolkodó fiatalok jöhetnek össze politizálni, szórakozni, egy-
mástól tanulni. A tagozatról információt kérni és jelentkezni az
ifitagozat@gmail.com címen lehet. 

G. J.(Fizetett politikai hirdetés)
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Rengetegen ismerik és tisztelik
Falussy Máriát, a Liszt Ferenc Mű-
vészeti Iskola nyugalmazott zene-
tanárát, aki jelenleg is dolgozik,
mint a bátaszéki Kanizsai Dorottya
Általános Iskola és Zeneiskola kla-
rinéttanára. 

Falussy tanárnő idén ünnepli ze-
nei pályájának 40. évfordulóját. Eb-
ből az alkalomból kerül sor jubile-
umi hangversenyére november 20-
án este fél nyolctól a Művészetek
Házában.

A készülődés már javában tart,
de nem csak a művész-tanár és a
hangverseny közreműködői részé-
ről, hanem a közönségéről is, akik
már nagyon várják a rangos kon-
certet. Falussy Mária érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy a közremű-
ködők között lesz régi kedves tanít-

ványa, a fuvolás Verhás Virág. Na-
gyon örül, hogy elfogadta felkéré-
sét Balogh József klarinétművész,
a Magyar Rádió volt szólistája – a
hangversenyen basset kürtön is ját-
szik – aki napokkal ezelőtt érkezett
haza az Amerikai Egyesült Álla-
mokbeli turnéjáról. A hangverseny
további közreműködői is ismert
művész-tanárok: Dobainé Kugler
Zsuzsa (zongora), Lányi Péter
(zongora), Köntös Hedvig (cselló),
Németh Judit előadóművész és ter-
mészetesen Falussy Mária (klari-
nét). A zene különös szekszárdi
ünnepén a műsorközlő tisztét Szily
Lajos zenetanár tölti be.

November 20-án este Bach, Bee-
thoven, Mendelssohn, Liszt Ferenc
és Brahms művekben gyönyörköd-
hetünk.  – h –
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Bármilyen hihetetlen, három és
fél éves áldásos tevékenység után
bezárta kapuját Szekszárdon az
Esélyek Háza. A bútorok nagy ré-
szét elszállították, az összegyűlt
anyagokat lemezekre mentették,
a számítógépeket kikapcsolták, a
munkatársak bedobozolták a hi-
vatalos dokumentumokat, sze-
mélyes holmijukat pedig hazavit-
ték, s jelenleg felmentési idejüket
töltik. Tehát véget ért egy fejezet.
Valóban véget ért? Sokan és hitet-
lenkedve teszik fel e kérdést.

Távol áll tőlem, hogy személyes
síkra tereljem e cikket, ám nem
szeretném szó nélkül hagyni né-
hány benyomásomat, s olyan té-
nyeket, amelyek önmagukért be-
szélnek. Számos ren-
dezvényen, összejövete-
len vettem részt a ház-
ban újságíróként. Min-
dig is érezhető volt a
munkatársak lelkes ten-
ni akarása, s a betérők
bizakodása és bizalma.
Találkoztam ott romák-
kal, fogyatékkal élő em-
berekkel, idősekkel, s
olyan gyermekekkel és
nőkkel, akiknek hátrá-
nyos helyzetű térségben
élve esélyük sem lett
volna lépésközelbe jutni
a nagyközségek és váro-
sok lakóival az esélyt teremtő esé-
lyek háza nélkül. Sőt, sokuknak fo-
galma nem volt arról, hogy bizo-
nyos ügyüket hol és miként
intézhetik…

Ja, s jelen lehettem azon a sajtó-
tájékoztatón, amit az Esélyek Há-
za-hálózat létrehozója, Lévai Kata-
lin tárca nélküli miniszter, az
Esélyegyenlőségi Kormányhivatal
hajdani vezetője tartott talán fél év-
vel az indulás után. Jól ismerte a
szekszárdiak munkáját, amiről fel-
sőfokon nyilatkozott. Sőt, nem
csak a nagyszabású rendezvények-
ről, képzésekről rendelkezett isme-
retekkel, nem csak a társadalmi
szintű problémák közvetítéséről
tudott, hanem nyomon követte
azokat a látszólag „aprómunká-
nak” tűnő, s a munkatársak önként
vállalt segítségnyújtást jelentő te-
vékenységét, amelyek egy-egy em-
ber, egy-egy család életében döntő
fordulatot jelentettek. Ezek olyan
elkeseredett polgárok voltak, akik
„utolsó esélyként” léptek be az
Esélyek Házába segítségért. Mert
oda bárki bemehetett az utcáról
időpont-egyeztetés nélkül. Betért a
házba például az a bátai férfi, aki-
nek a házát lakhatatlanná tette az
ár. A család nem rendelkezett biz-

tosítással, talán központi támoga-
tást sem, vagy alig kapott… Karon
fogta őt Mátisné Orsós Julianna
(képünkön), az Esélyek Háza veze-
tője, aki jól tudta, hova lehet és ho-
va kell fordulni az ilyen és hasonló-
képp reménytelen ügyekben. A
bátai család ügye megoldódott. De
a számos – nagyrészt megható –
eset közül egy másik: a kétgyerme-
kes, éppen munkanélküli férfi ko-
pogtatott be. Megmutatta az összes
befizetett számláját, majd elmond-
ta, egy-két hétig nincs pénzük élel-
miszerre. Aztán lett pár ezer forint-
juk, amiből kihúzták.     

– Erről nem szeretnék beszélni –
közölte az igazgató asszony, és
csak ennyit mondott:

– Szerencsére kialakítottuk a sa-

ját és stabil kapcsolatrendszerün-
ket. Ennek segítségével a súlyos
problémák hatvan-hetven százalé-
kát sikerült megoldanunk.

Szekszárdon 2004 májusában
alakult az Esélyek Háza, s mint
már tudják, most, az esélyek évé-
ben szűnt meg. Ennek történetét
Mátisné Orsós Julianna a követke-
zőképpen írta le, illetve mondta el
mindazoknak az újságíróknak,
akik rendszeres kapcsolatban vol-
tak a ház munkatársaival. (Mond-
hatom, nem vagyunk kevesen, ami
azért is érthető, mivel valamennyi-
en őszintén pártoltuk az ott folyó
hiányt pótló tevékenységet.)

– 2007 júniusáig volt szerződése
a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
riumnak a megyével. Június eleje
tájékán levélben kereste meg a me-
gyei önkormányzatot azzal a kér-
déssel a minisztérium, hogy a ko-
rábbiakhoz hasonlóan vállalja-e to-
vábbra is a feladatot, amihez a
szaktárca biztosítja működésünk
feltételeit. A megye ezt nem vállal-
ta, hiszen nem tartozik a kötelező
feladatai közé. Amennyiben a me-
gye nemmel válaszol, az akkori
terv szerint átkerülünk a Regioná-
lis Munkaügyi Központhoz (RMK).
Hittük, hogy ez így is lesz. De a tár-

gyalások azóta is folynak, miköz-
ben lejárt a felmondási időnk, no-
vember elsejétől pedig a felmentési
időnket töltjük.

Az anyagiakra vonatkozó kérdé-
semre az igazgatótól azt a tájékoz-
tatást kaptam, hogy a ház működé-
sére – bérek, rendezvények stb. – a
szerződés szerint a minisztérium
biztosította a havi 1,3 millió forin-
tot. Amennyiben a szaktárca és
RMK végül mégis szerződést köt-
ne, akkor az összeget a minisztéri-
um oda utalná, s onnan érkezne
Szekszárdra. Ám – mint megje-
gyezte Mátisné Orsós Julianna – er-
re a formára törvényileg jelenleg
nincs lehetőség, hiszen a RMK
szervezeti keretébe nem illik bele
az Esélyek Háza.

– Tehát négy hónapon át halód-
tunk, július 1-jétől nincs szerződé-
sünk. Igaz, a béreket megkaptuk,
de rendezvényeket, programokat
már nem tudtunk szervezni.

Réger Balázs, a megyei önkor-
mányzat kabinetvezetője a követ-

kezőket közölte: a Tolna
Megyei Közgyűlés júniusi
ülésén az Országos Esély-
egyenlőségi Hálózatról szó-
ló miniszteri utasítás alap-
ján nyilatkozott arról, hogy
2007. július 1-jétől nem vál-
lalja az Esélyek Háza mű-
ködtetését. A döntést a Szo-
ciális és Munkaügyi Mi-
nisztérium illetékes osz-
tályvezetőjének szóbeli tá-
jékoztatása alapján hoztuk
meg. Ezzel egyidejűleg a
közgyűlés tudomásul vette,
hogy e területen dolgozó
négy közalkalmazott to-

vábbfoglalkoztatását a Regionális
Munkaügyi Központ biztosítja, ám

az erről folyó tárgyalások nem ve-
zettek eredményre. Réger Balázs
hozzáfűzte, hogy a megyei önkor-
mányzat költségvetésében az Álta-
lános Művelődési Központ támoga-
tása szerepelt, az Esélyek Háza kü-
lön soron nem. Ezért a költségek
megoszlásáról az ÁMK igazgatója,
egyben a megyei közgyűlés műve-
lődési és kisebbségi bizottságának
elnöke tud bővebb információt ad-
ni.

Dr. Say István elmondta, hogy a
ház dologi költsége évente 700–800
ezer forintot tett ki, a bérleti díjat a
megyei önkormányzat fizette, sőt a
berendezés nagy részéről is ő gon-
doskodott. A bizottsági elnök to-
vábbá kifejtette, hogy Lévai Katalin
jó szándékkal találta ki e hasznos
rendszert, ám jogszabályilag tisz-
tázatlan és rögzítetlen a dolog, s
ugyanez vonatkozik a munkáltatói
és jogi háttérre. Úgy tudja, hogy a
megyékben működő központok fi-
nanszírozásának összege nem sze-
repel a költségvetésben, így nor-
matívát sem állapítottak meg szá-
mukra. A szaktárca ugyan utalja a
megállapodott összegeket, de
gyakran csak utólag. A szerződése-
ket pedig csak 6–12 hónapra kötik
meg velük, sajnos gyakran csak
visszamenőleg. Információja sze-
rint vannak olyan megyék, ahol az
Esélyek Házában dolgozók bérét
sem tudják kifizetni. Egyébként –
mint fogalmazott Say doktor – a
Tolna megyei önkormányzat idén
július – tehát a szerződés lejárta –
óta több millió forintot fordított a
szekszárdi székhelyű Esélyek Há-
zának a működtetésére. Ám az is-
mert elvonások miatt képtelen a to-
vábbi finanszírozásra. 

V. Horváth Mária

Megszűnt minden esélye

az Esélyek Házának

Nehéz élethelyzetben van?
Jó lenne gondjait megosztani
valakivel?

ÍRJON NEKÜNK!
lelkiposta@mental.hu

MIT KÍNÁLUNK?
Kapcsolatot egy másik

emberrel e-mailen keresztül.
Megírhat mindent, amirõl úgy

érzi, meg kell osztania valakivel!
Megõrizzük az Ön titkait, anoni-
mitását, e-mail címét nem adjuk

ki senkinek!
72 órán belül, szeretettel,
de õszintén válaszolunk 

és segítünk, hogy problémáira
megoldást találjon!

KIK VAGYUNK?
Több éves segítõ gyakorlattal

rendelkezõ mentálhigiénés
szakemberek.

Vallási és politikai kérdések-
ben nem foglalunk állást!

A Mentálhigiénés
Műhely Önkéntes

Központ
Nyugdíjas Tagozat

szervezésében a Rákóczi u. 8.
szám alatti húsbolt (a főiskolával
szemben) 

2007. november 29-én (csütör-
tökön) kedvezményes füstölt-
áru árusítást tart reggel  7–11
óra között.

Szalámi: 1100 Ft/kg

Kolbász: 900 Ft/kg

Toka- és 
kenyérszalonna: 400 Ft/kg

Zsír: 200 Ft/kg

Véres-májas hurka, 
disznósajt: 450 Ft/kg

Töpörtyű: 600 Ft/kg

Sütőkolbász: 750 Ft/kg

Friss sertéscomb, 
-lapocka: 900 Ft/kg

Szeretettel várunk
minden kedves nyugdíjas és

nagycsaládos vásárlót!



– Megmutatná jobb keze mutató-
és középső ujját?

– Hát persze. Tessék. De miért?
– Hogy van-e rajtuk elváltozás.

Mert az iskola és a diákok előmene-
tele érdekében rengeteget kopogta-
tott… De úgy látom, minden rend-
ben.

– Ja, mert nem kopogtatni, ha-
nem kilincselni szoktam. A gyere-
kekért, így az iskoláért mindent
vállalok és megteszek. Ahogy mon-
dani szokták, ha kitesznek az aj-
tón, visszamegyek az ablakon –
szólt Köntosné Rajnai Annamária
mosolygós, egyben tényszerű ma-
gyarázata, ami csöppet sem meg-
mosolyogni való, hanem nagyon is
tiszteletre méltó.

Nem véletlen, hogy a Tolna Me-
gyei Közgyűlés úgy döntött, hogy
idén az igazgató asszony kapja a
Bezerédj István-díjat. Idézet a fel-
terjesztésből: „… a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók szak-
képzésének megszervezése terén
kifejtett közel két évtizedes tevé-
kenysége, az oktatás színvonalá-
nak emelése érdekében végzett
szakmai fejlesztések megvalósítá-

sa, az intézményben folytatott te-
hetséggondozás terén elért ered-
ményei, a jótékony célú civil szer-
vezetekben végzett munkája elis-
meréséül”.

A Kolping iskola 1991-ben ala-
kult, elsők között az országban. A

németektől átvett gyakorlat alapú
képzés indulását követően 43 kis-
lány vett részt a házvezetőnő kép-
zésben. A jelenlegi diáklétszám
716(!). Az első nekifutást a szak-
munkásképzés – szakács, női ruha-
készítő – követte. Ugyanis a jöven-
dő házvezetőnők mindkét szakot
magas óraszámban tanulták, ezért
a tanulmányi időt egy évvel meg-
hosszabbították – lehetőséget kí-
nálva a szakmunkásvizsgára, egy-
ben két esélyt adva az elhelyezke-
désre. Ma már 17 szakmát oktat-
nak különböző szinteken. Sőt! De
a „sőtre” visszatérünk.  

– A Német, valamint a Nemzet-
közi Kolping Szövetség támogatja
az iskolát azzal a fontos feltétellel,
hogy munkanélkülit nem képezhe-
tünk. Azt, hogy milyen szakmákat,
milyen létszámban akarunk taníta-
ni, mi dönthetjük el, de végzett ta-
nulóink kilencven százalékának
munkába kell állnia. Most 94–96
százalék körül van a tartós foglal-
koztatottak száma. A fennmaradó
4–6 százalék például abból adódik,
hogy a vizsga után nyomban szülni
megy a kismama. Nem egy esetben
történt így – tudtam meg az igazga-
tó asszonytól majd azt is, hogy
14–24 év közöttiek a diákjaik.

A tanterv összeállításáról az is-
kola gondoskodik. Kezdetekben –
mint Köntösné Rajnai Annamária
fogalmazott – az intézmény első
hat pedagógusa hónapokon ke-
resztül, éjszakákon át készítette a
tantervet, s már akkor nagy gond-
dal ügyeltek arra, hogy a szakmun-
kás tanulókat közismereti tárgyak-
ból is oktassák. Mondhatni, meg-
előzték a korukat, miközben egyre
magasabbra tették önmaguk és ta-
nulóik előtt a lécet. 

– Hála Istennek, egy sorral a kö-
vetelmények előtt lépkedtünk, mi-
vel hátrányos, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyerekeknek indítot-
tuk a képzést, ami a mai napig sem
változott. Most, a pedagógusoktól
megkövetelt innovációt mi már ak-
kor csináltuk, igaz, „muszájból” –
emlékezett a kezdetekre az igazga-
tó, majd szólt az intézménynek ar-
ról a különlegességéről, hogy oda
kizárólag gyengébben tanulókat
vesznek föl, vagyis olyanokat,
akiknek az átlaga nem éri el a 3,5-
öt. Hiszen a jobb eredményt elérők
számára sok más lehetőség kínál-
kozik.

A szakmunkás képzésre beve-
zették a közismereti képzést, s ket-
tőről három évre növelték az okta-
tás idejét, majd jött a 9. és a 10. osz-
tály, vagyis a szakiskolait követte a
szakmunkásképzés – az országban

elsőként vezették be a kísérleti
alapvizsgát, amiről bebizonyoso-
dott, hogy remek húzóerő. És ak-
kor következzék az a bizonyos
„sőt”.

– Menet közben egyre több gye-
rekről derül ki, hogy jó képességű,
s szívesen tanul. Ezért biztosítot-
tuk az érettségizés lehetőségét. Így
a továbbtanulásra is lehetőségük
nyílik. Tavaly 56 diákunk érettségi-
zett, közülük 14-en tanulnak to-
vább, például a kertészeti, a köny-
nyűipari, a teológiai főiskolán és itt
Szekszárdon, a pécsi tudomány-
egyetem Illyés Gyula főiskolai ka-
rának több szakán – hangzott a vá-
lasz, de kitért arra is Köntösné Raj-
nai Annamária, hogy milyen me-
netrendek szerint lehet leérettsé-
gizni, majd helyben folytatni a ta-
nulmányokat. Például a 12. évfo-
lyam után megszerezhető a ven-
déglátó-üzletvezető, illetve az eu-
rópai üzleti asszisztens, vagy a szá-
mítógép-kezelő képesítés.

A Kolpingban minimális lét-
számban, azaz 62-en dolgoznak.
Közülük 42 a pedagógus (31 tanár
és 12 szakoktató). Az iskola alapve-
tően az állami normatívából gaz-
dálkodik, illetve katolikus iskola lé-
vén kapja az egyházi kiegészítő
normatívát, mellette a város önkor-
mányzata évi egymillió forint körü-
li összeget juttat a nemes célra.  

– És pályázatok pályázatának a
pályázatai… Mellette a szakképzési
alapok „kunyerálása” és köszönet-
tel fogadása – jegyezte meg az igaz-
gató.

A mára már nagyhírű iskola öt –
különböző helyen lévő – saját épü-
letben működik. Ezért úgy kell ösz-
szeállítani az órarendet, hogy bele-
férjen a pedagógusok „rohanása”
az egyik helyről a másikra. A tanu-
lókat nem ingáztatják.

Megtudtuk azt is, hogy a szek-
szárdi Kolping öt megyéből fogadja
a diákokat, Tolna, Somogy és Bara-
nya mellett van budapesti, tihanyi
és akasztói tanulójuk is.

Érdemes eltűnődni azon, hogy a
Kolping nélkül milyen sors várt
volna az itt végzettek többségére?
Jobb esetben segédmunka, de fel-
tehetően sokan még addig sem ju-
tottak volna el. Érthetően a többség
hálás a szakmát, s mellé érettségi
bizonyítványt adó intézménynek.
Sőt, a tanulás mellett számos olyan
tanácsot kaptak, ami immár meg-
határozza életstílusukat, életvitelü-
ket, s jó példákat láthattak, s vehet-
tek át az „egymásért élés” fontossá-
gáról. Nem véletlen, hogy a hajdani
diákok szorgos visszajárók. Igazga-
tójuknak, tanáraiknak bemutatják
párjukat, gyermekeiket, s büszkén
számolnak be életük alakulásáról…
Az ezután következő látogatók pe-
dig bizonyára szívből köszöntik a
kitüntetett Köntösné Rajnai Anna-
máriát.

V. Horváth Mária

Fotó: Nagy Ági
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Kihasználták a húzóerőt – a lécet egyre

magasabbra tették
Köntösné Rajnai Annamáriát, a Bezerédj István-díjjal tüntették ki
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A 2008-as évben ünnepeljük Ba-
bits Mihály születésének 125. év-
fordulóját. A számos, ez alkalom-
ból lezajló rendezvény sorát a no-
vember 17-én a Babits-bállal szeret-
nék megnyitni a szervezők. A bál a
főiskola aulájában kerül lebonyolí-
tásra, és a legjobb báli hagyomá-
nyokat hivatott feleleveníteni. Véd-
nöke Mayer Mihály pécsi püspök,
házigazdája Bőzsöny Ferenc lesz.
Babits egynémely
verse Balikó Ta-
más, a Pécsi Nem-
zeti Színház igaz-
gató-színésze elő-
adásában hangzik
majd el, a zenét pe-
dig a pécsi No Mo-
re Blues együttes
szolgáltatja. A va-
csorát helyi mes-
terszakácsok készí-
tik, külön azokhoz
az izgalmas borok-
hoz, amelyeket vá-
rosunk legjobb borászai biztosíta-
nak; az ételeket Csizmazia András
„gasztrozófus” celebrálja.

Értékteremtő bálnak szánják
szervezői a Babits-bált, hagyo-
mányt teremtendő a Márton-napi
új bor és a libasültek ízkavalkádja
mellé az igényes irodalmi és művé-
szeti életet is bevonva. Borkóstoló,
pálinkaízlelő és szivarszoba is sze-
repel a tervek között, és természe-
tesen lesz tombola is – mégpedig
helyi (azaz Tolna megyei) művé-
szek alkotásaiból összeállítva. En-
nek teljes bevételét a Szent János
és Pál Kápolna felújítására, a
Bartina Néptáncegyüttes és tehet-
séges fiatalok támogatására fordít-
ják a szervezők. A bál 200 fős lesz,

jegyeket (20 ezer forintos nettó
áron) a Babitsban és az IBUSZ-iro-
dában kaphatnak az érdeklődők.

Szekszárdon nagyon fontos a
bor, mutat rá a szervezők egyike,
Heimann Zoltán. Ugyanakkor, te-
szi hozzá, ez a város nemcsak a
borról szól. Szekszárdon is felpezs-
dülni, megmozdulni látszik az élet,
vélekedik, és hangsúlyozza: előbb-
utóbb minden program kifullad,

ezért új szél kell,
amely új dolgokat
hoz. Színvonalas
szórakozást sze-
retnének lehetővé
tenni ezzel a bál-
lal, feszíteni a le-
hetőségeket, és
mindenképpen el
kívánják különíte-
ni a többi hasonló
rendezvénytől, így
például a Katalin-
báltól is. Egyszer-
smind integrátor-

nak is szánják, olyasmit szeretné-
nek szervezni, amin valóban érde-
mes részt venni.

Garancia a sikerre, húzza alá
Heimann Zoltán, hogy nem egy-két
fő áll e mögött a bál mögött, és so-
rolja a szervezőket: Fusz György,
Horváth Béla, Matókné Kapási Juli-
anna, Szabadi Judit, Angler Kinga,
Elekes Eduárdné, Máté János,
Schöck Gyula, Baky Péter, Bíró At-
tila, Horváth István, Belasics Edit,
Rühl Gizella, Pölhös Ildikó, Korcs-
már István és Lengyel János. A ren-
dezők tisztelettel és lokálpatrióta
barátsággal várják a résztvevőket.
Amint hangsúlyozzák: Ránk fér
egy komoly és önfeledt szép este!

Kosztolányi

Heilmann József: „Fontos, hogy a
diákok a tanórák keretén kívül is
foglalkozzanak a forradalom-
mal!”

Lapunk legutóbbi számában, a
POFOSZ által kiírt 1956-os pályázat
irodalmi kategóriájának díjazottjai-
ról szólva tévesen állítottuk, hogy a
helyezettek felkészítő tanára, Heil-
mann József nem kívánt részt ven-
ni az ezzel kapcsolatos beszélgeté-
sen. Ezzel szemben az igazság az,
hogy hozzá el sem jutott az infor-
máció, hogy a Szekszárdi Vasárnap
foglalkozik a témával. Így termé-
szetesen számára is biztosítjuk,
hogy véleményét, nézeteit kifejt-
hesse, tévedésünkért pedig elnézé-
sét kérjük.

Heilmann József kiemelte a
Garay János Gimnázium történe-
lem szakos tanárának, Nagy Lász-
lónak a szerepét is, aki mindkét év-
ben, mikor a pályázat meghirdetés-
re került, összefogta az iskolában
az ezzel összefüggő teendőket.
Heilmann úgy vélte, igen fontos az
iskola vezetésének hozzáállása is,
amellyel biztosította, hogy tanulói
sikerrel vegyenek részt a versen-
gésben. A felkészítő tanárok szere-
pe, tette hozzá, tulajdonképpen
annyi volt, hogy figyeljék az érdek-

lődő diákok tevékenységét. Konk-
rétan a díjazottakról szólva Heil-
mann József elmondta, hogy az el-
ső helyezett Konrád Nóra választá-
sát, hogy Gérecz Attiláról ír, megle-
hetősen jónak találja, dolgozatát
pedig igényesnek, összeszedettnek
minősítette. Fábián Péter, a máso-
dik díjat elnyert tanuló munkáját
szinte semmilyen vonatkozásban
nem kellett irányítani, közölte
Heilmann; ugyanis önállóan és fi-
gyelemre méltó lelkesedéssel írta
meg elemzését Faludy verséről.
Czigler Anita, aki egy ’56-ról szóló
könyvet taglal pályaművében, több
közreműködést és befolyásolást
igényelt, de kutatómunkáját szé-
pen és alaposan végezte, szögezte
le a tanár.

Heilmann József méltatta Töttös
Pál elhivatottságát is, és aláhúzta:
remek ötlet volt a POFOSZ elnöke
részéről, hogy az első ízben csak
történelmi kategóriában meghirde-
tett pályázatot az irodalmi tárgy-
körrel bővítették. Számukra és a ta-
nulók számára pedig kiváló alka-
lom volt ez a pályázat, hangsúlyoz-
ta Heilmann, hogy a forradalom-
mal és az abban részt vettekkel be-
hatóan foglalkozzanak a tanórák
keretén kívül is.

Kosztolányi Péter

ÚJ SZÉL KELL, ÚJ DOLGOKAT HOZNI

Babits 125 – az első rendezvény:
Babits-bál

„Nagyon fontos a bor, de nemcsak arról szól ez a város…”

Még egyszer a POFOSZ
1956-os pályázatáról

Kedves egykori Garaysta Diák!
Az Alma Mater Öregdiákjainak Szövetsége baráti találkozót szervez

2007. november 17-én 10 órától,
amelyre szeretettel hívunk és feltétlenül várunk!

Előre felkért, egykori diákok számolnak be sikereikről, életútjukról,
illetve kiállításukat tekinthetjük meg.

A találkozó beszélgetéssel, állófogadással folytatódik.
A borosgazdák kóstolóra hozott borait szívesen fogadjuk!

Szeretnénk egymást jobban megismerni, a baráti szálakat erősíteni.

Kérjük, ha még a 2007. évre esedékes tagdíjadat nem rendezted, 
a helyszínen megteheted (a megegyezés szerint minimum 300 Ft).

Szekszárd, 2007. október 17.

Baráti üdvözlettel: 

Lemle Béláné Dr. Ótós Miklós
igazgató elnök

Szavazzon „Az év kórházára”!
A HáziPatika.com idén is meghirdette „Az év kórháza” szavazást. Idén
a szavazás október 1-jétől december 31-ig tart a www.azevkor-
haza.hu oldalon, és az érdeklődők a hazai, állami vagy önkormányza-
ti tulajdonban lévő kórházakra és klinikákra voksolhatnak az alábbi
kategóriákban:  • Orvos-szakmai ellátás 

• Ápoló-, és szakszemélyzet 
• Kórházi infrastruktúra 
• Ellátás (elhelyezés, étkeztetés stb.) 
• Környezet, tisztaság

A januárban tartandó eredményhirdetésen az öt kategória győztese
mellett kihirdetik az abszolút győztest, amely intézmény egy évig vi-
selheti a megtisztelő címet.
Ismerve a hazai egészségügy szűkös anyagi helyzetét, a tavalyi évhez
hasonlóan az erkölcsi elismerés mellett a HáziPatika.com a nyertest és
a kategóriagyőzteseket az idén is korszerű számítástechnikai eszkö-
zökkel jutalmazza. Az egyes kórházak üzenőfalai, fórumai is élnek,
ahol a látogatók írásban részletesen is kifejthetik véleményüket, ta-
pasztalataikat egy-egy adott kórházzal kapcsolatban.
Kórházunk jelenleg (október 31-én) a 173. helyen áll, a leadott vok-
sok száma: 3467 Szavazni intézményünkre itt lehet: 
http://www.hazipatika.com/simple/hosp2007?hid=127
További információk a fent megadott honlapon olvashatók.

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 várunk minden kedves nyugdíjas és nagycsaládos vásárlóin-
kat!
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„Gondold el: ki Lelke éltet…” 
(426. dicséret)

Hát élet ez? – hangzik a kérdés ránk telepedő csüggedésben, lemon-
dásban, megkötöző „úgy sem sikerül” borúlátásban, egyéni és összné-
pi elkeseredésben.

Hát krisztusi élet ez? – hangozhat a kérdés, amikor a keresztyén em-
ber az egyéni, családi, gyülekezeti életet tekintve is úgy elcsügged,
hogy Reményik Sándor soraival mondja magának: „Mindegy, mind hiá-
ba: A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség
tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés”.

Szóljon e néhány sor Isten élő lelkéről, az éltető, minket megelevení-
tő Szentlélek Istenről, ahogyan Ő kihoz ebből a csüggedésből, felemel,
helyreállít, vigasztal, bátorít, hogy ne szomorú, hanem örömteli hitval-
ló keresztyének lehessünk. Elmélkedésünkben segítségünkre vannak
pünkösdi énekeink. Olvassuk, énekeljük ezeket hitünk erősítésére! A
Lélek éltető hatásaiból háromra figyeljünk most.

1. Isten Lelke vigasztal, gyámolít. Nem hagylak titeket árván –
mondta Urunk tanítványainak. Mi sem vagyunk soha sem egyedül, ma-
gunkra hagyva. Ő mellettünk áll lelki próbáinkban, kísértésekben, „lel-
ki háborúinknak csendesítője”. Hathatós vigasztalónk, pártfogónk, se-
gítőnk, közbenjárónk, hogy „Mi szívünket megújítsa és sebeinket gyó-
gyítsa, bűnös életünket megjobbítsa”. Egybeköt minket Krisztussal, és
mint népe tagjait egymással. „Óh mi édes Vigasztalónk, légy kegyes
megoltalmazónk!” Úgy gyámolít, hogy megtanít mindenre; és eszünk-
be juttatja mindazt, amit Jézus mondott nekünk (János 14,26). Minket,
akik félelmünkben – „hullámok, ha rémítenek” – kicsinyhitűekké, ké-
telkedőkké válunk, minket könnyen felejtőket, emlékeztet Krisztus
szavaira. Ismerjük az Ő beszédét? Olvassuk az igét? Ha igen, akkor van
mire emlékeznünk.

2. Isten Lelke örömöt ad életünkbe. „Te vagy a mi  Lelkünknek édes
vendége, A mi szomorú szívünknek igaz öröme.” Dávid Júda pusztájá-
ban bujdosik élete veszélyben van, mert Saul üldözi. A 63. zsoltárban
mégis így vall: „Ujjong az ajkam, dicsér a szám, mert Te voltál segítsé-
gem, szárnyad árnyékában ujjongok.”

Pál és Szilász Krisztusért börtönben vannak, kalodába zárva, és éj-
félkor mégis énekkel magasztalják az Istent (ApCsel 16). Csodálatra
méltó az ő lelki tartásuk, hogy veszedelemben is tudnak örülni, és Is-
tent magasztalni. Később Pál ezt írja a filippibeliekhez: „örüljetek az
Úrban mindenkor; ismét mondom örüljetek!” A mi örömünk alapja Is-
ten szabadítása: „Megváltód meghalt teérted, mit bánkódnál menny
fia?” Örülünk, hogy nevünk fel van írva a mennyekben. „Adj nékünk
teljes örömet, idvességhozó kegyelmet!” „Töltsd bé siralmas szívünket
mennyei nagy örömmel, Jövel mi lelkünknek nagy vigassága!” – óhajt-
juk énekeinkkel.

Ez az öröm nem egy „vidámvasárnapnyi öröm”, nem pillanatnyi bol-
dogság, nem ügyesen beállított, arcunkra tett mosoly, „külső boldog-
ság”, amely mögött egészen. más érzelmek vannak. Ez az öröm a bűn-
ből megszabadított, megváltott” megvigasztalt, pártfogolt ember örö-
me. Ez az öröm az Istennél található teljes örömből táplálkozik és újul
meg. „Teljes öröm van Tenálad, és a Te jobbodon gyönyörűségék van-
nak.”

3. Isten Lelke bátorságot ad. A Lélek bátorít kísértések ellen, meg-
szentelt életre, szolgálatra, hitvalló életre. Sokszor olvassuk az Ószö-
vetségben: „Légy bátor és erős!” – s ott van az ígéret: „Veled lesz az Úr!”
Mi Krisztus követői is ugyanígy kapjuk a biztatást. A félénk szívű tanít-
ványok, Péter és János a Szentlélek hatalmas ereje által bátorságot
nyertek a nagytanács előtt való bizonyságtételre: „Nem tehetjük, hogy
ne mondjuk el” amit láttunk és hallottunk.” A gyülekezet így imádko-
zik értük. „most pedig Urunk lásd meg fenyegetéseiket, és add meg
szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet” (ApCsel 4). Az
anyaszentegyház úgy épült, a gyülekezetek úgy szaporodtak, hogy
Krisztus követei nagy bátorsággal hirdették az evangéliumot, Élő egy-
házat szeretnénk? Épülést szeretnénk? Kérjük az énekkel „Adjad szent
ajándékodat, bátorítsad lelkünket, Hogy vallhassuk a Krisztust! Adjad,
hogy mi meggyőzhessük Az ördög csalárdságát! Te vagy mi biztatónk,
Minden oltalmunk.”

Adjunk hálát, hogy Isten Lelke éltet minket, s hogy kegyelméből az
anyaszentegyház élő tagjai vagyunk és örökké azok is maradunk.
(Heidelbergi Káté 54. kérdése)

Balázsi Zoltán
református lelkész

Jó hangulatban telt a dr. Helmut
Wittmann, a bajor oktatási és kul-
turális minisztérium, a mi fogal-
maink szerint, államtitkári rang-
ban lévő, főosztályvetője által a
Magyarországi Német Pedagógiai
Intézet (Ungarndeutsches Päda-
gogisches Institut) (UDPI) szerve-
zésében a német nemzetiségi óvó-
nők, tanítónők számára Pécs
után, Budapest előtt Szekszárdon
is megtartott továbbképzés.

Az előadó, aki maga is tanárem-
ber, több kórust vezet, régebben ze-
nekart is dirigált, nagyszerűen irá-
nyította a képzésen résztvevő peda-
gógusokat, és e közben humorérzé-
ke sem hagyta el. A szép számban
jelen lévő óvónők, tanítónők és ta-
nítók jó kedvvel énekelték a kedves,
vidám, játékos gyerekdalokat, a je-
les napokhoz kötődő hagyományos
énekeket, mint ahogy bizonyára az
óvódások és iskolások is fogják, mi-
közben számos készségük fejlődik.
A Musik und Sprache im Kindergar-
ten (Zene és nyelv az óvodában) cí-
mű előadás—mint Mammel Róza a
Magyarországi Német Pedagógiai
Intézet képviseletében elmondta –
az UDPI és a müncheni pedagógiai
intézet közösen elkészített könyvé-
nek anyagát dolgozta fel. A cél az
volt, hogy az ebben található dalo-
kat közelebb vigyék a pedagógu-
sokhoz. Ezek között szerepel sok is-
mert ének is, a fontos tehát a mód-
szertan volt. Több dal az artikuláció
fejlesztésére szolgál, amely elen-
gedhetetlen az első iskolás években,
hiszen később ez már nagy nehéz-
séget jelent. A gyerekek természete-
sen elsődlegesen megtanulják a dal-
lamvezetést és játékos feladatokon
keresztül a ritmust, játszhatnak
testhangszereken is, ahogy az elő-
adó nevezte a kétféle tapsot, a láb-
dobbantást, topogást és így tovább.
Szép ritmuskompozíció hozható
létre ezek segítségével. Egyes dalla-
mokban imitálhatják a valódi hang-
szereket, és ha már a gyerekek is-
merik a ritmus és a dallam össz-
hangját, táncolhatnak is rá. Az
éneklés ezeken kívül segíthet az is-
meretek megszerzésében. A német
nyelvterületen igen jelentős Már-
ton-nap (november 11.) alkalmából
énekelt Sankt Martin, Sankt Martin
kezdetű dal például részletesen el-
meséli Szent Márton legendáját, de
az olvasás és a számolás tanulását is
segíti egy-egy ének.

A CSODAGYEREK:
MOZART

A képzés második óráján a csoda-
gyerekként megismert zseniális ze-
neszerző, Wolfgang Amadeus Mo-
zart (Salzburg, 1856–Bécs, 1891)
életének, elsősorban gyermekkorá-

nak és ifjúságának kulcspontjairól
hallhattak érdekes, képekkel és ze-
nerészletekkel illusztrált előadást a
képzésen résztvevők. Hogy saját
munkájukban hasznosíthassák CD-
n és írásos formában is hazavihet-
ték dr. Helmut Wittmann a 2006-os
Mozart-év alkalmából összeállított
ismertetőjét. Ezt néhány anekdotá-
val is fűszerezte az előadó, amelyek
a Mozart-család barátjának, az ud-
vari trombitás Johann Andreas
Schachtnernek és Wolfgang nővéré-
nek, a szintén tehetséges Nannerl-
nek a visszaemlékezéseiből szár-
maznak.

Az édesapa, Leopold Mozart, a
hercegérsek udvari zenekarának
másodkarmestere, nem tudta nem
észrevenni, hogy hároméves fiát a
zenén kívül más nemigen érdekli.
Mikor aztán az ötéves Nannerlt
zongorázni tanította, a négyéves
Wolfgang kedvet kapott a legkülön-
bözőbb akkordok összeállításához,
így az ő zongoraoktatását sem ha-
laszthatta tovább.

A négyéves Wolfgang zongora-
versenyt írt, a tintapacák közül elő-
bukkanó kompozíciókísérlet az apa
szerint egész rendesen sikerült,
csak éppen nincs ember, aki el tud-
ná játszani. A kisfiú erre a problé-
mára is hamar megtalálta a megol-
dást: addig kell gyakorolni, amíg
nem megy.

A hatéves Mozart a másodhegedű
szólamát szerette volna eljátszani,
amikor apja házimuzsikálásra hívta
barátait. Az apa ezt persze bolon-
dos ötletnek tartotta, hiszen ezen a
területen fia addig még semmilyen
oktatásban nem részesült. A kisfiú
azonban kijelentette: ahhoz, hogy a
másodhegedű szólamát eljátssza
nem szükségesek előzetes tanulmá-
nyok. Hosszú kérlelés és keserves
sírás után az apa beleegyezett, hogy
Wolfgang hegedüljön, de megkérte
Schachtner urat, játssza együtt a
szólamot a kisfiúval. A zenész
azonban hamar fölöslegesnek érez-
te ezt, és félretette hangszerét. A
kisfiú csodálatos játéka pedig köny-
nyeket csalt az apa szemébe.

Mozart hatéves korától nővérével
együtt csodagyerekként turnézott
szerte Európában. Eljutott a zene
akkori központjaiba: Párizsba és
Londonba. Mária Terézia előtt is fel-
léptek Schönbrunnban. A császár-
nő a kellemes délután emlékére a
gyerekeknek ajándékozta a herceg,
illetve az egyik hercegnő öltözékét.

Wolfgang Amadeus Mozart egész
életében zenélt és komponált. Utol-
só darabja a Requiem befejezetlen
maradt, halála előtt tanítványának
mesélte el elképzeléseit arról, hogy
miként válna a mű teljessé. Még az
utolsó pillanatokban is ez a mű fog-
lalkoztatta, a gyászmise üstdobjait
akarta érzékeltetni. Halálával legen-
da született.  K. E.

Dalolva tanulni
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AZ ALFA-NOVA KFT. TÁMOGATÁSÁVAL (2.)
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  második:
1. Mikor kezdődik a fűtési idény?

a) október 15-én b) szeptember 1-jén c) október 1-jén
2. Mikortól kérhetik a fűtés elindítását  a lakóközösségek?

a) bármikor b) szeptember 15-től
c) nem kérhetik, mert törvény szabályozza a fűtési idény kezdetét és végét

3. Mit termelnek a gázmotoros erőművek?
a) távhőt b) áramot c) távhőt és villamos áramot

egyszerre
4. Korszerű és környezetbarát-e a gázmotoros erőművek általi energiater-

melés?
a) igen, a kapcsolt energia-előállítás miatt
b) nem, mert, minden erőmű káros 
c) igen, mert tisztább ruhában dolgoznak benne

5. Hány  gázmotoros erőmű vesz részt a város hőellátásában?
a) 1 b) 3 c) 5

6. Hol mérik a  lakóközösség által elfogyasztott hőmennyiséget
a) a lakásokban mérik b) a hőközpontokban mérik
c) a lépcsőházakban mérik

7.  Mit mérnek a radiátorokra felszerelt költségosztók
a) mérik a helyiségben elhasznált hőt
b) mérik, hogy hány fok van szobában
c) nem mérnek, csak a folyadék elpárolgása alapján arányosítanak, így se-

gítve a társasháznak a költségek szétosztását
8. Mit tartalmaz a fűtéskorszerűsítés?

a) szabályozható és mérhető fűtést   b) ablakok szigetelését
c) épületek külső szigetelését

9. Szabályozható a fűtés a termosztatikus szelep segítségével...
a) igen, mert be lehet állítani, hogy egy-egy helyiségben, milyen meleget

akarunk
b) nem, mert a szelep a ház falán van felszerelve
c) igen, de csak a családi házakban lehet a radiátorokra felszerelni

10. A költségosztók és a termosztatikus szelep együtt alkalmas arra, hogy ta-
karékoskodjunk a fűtésen...
a) nem igaz, mert elég, ha feltesszük a költségosztót
b) nem igaz, mert a légköbméter alapú elszámolás teszi lehetővé a takaré-

koskodást
c) igaz, mert a költségosztás igazán hatékony csak akkor lehet, ha szabá-

lyozni is tudjuk a fűtést
11. Milyen hőmérsékletet kell tartania a szolgáltatónak a lakóhelyiségek-

ben?
a) 20 fokos b) 16 fokos c) 25 fokos hőmérsékletet

12. A falak és az ablakok szigetelése elősegíti az energia-megtakarítást...
a) igen b) nem c) csak a középső lakásoknál

13. Mikor olvassák le a hőközpontokban lévő hőmennyiségmérőket? 
a) évente egyszer b) havonta egyszer   c) hetente többször is

+1 A radiátorra szerelhető szeleppel lehet a hőmérsékletet szabályozni.
Mennyi energiát takaríthatunk meg?
a) 6–7%-os lehet az energia-megtakarítás
b) nem takarítunk meg semmit, de jól mutat a radiátoron

c) akár 50%-os is lehet az energia-megtakarítás

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. november 20.
Sorsolás: december 12.

Beküldő neve: ............................................................................................
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Tüzeljen biofabrikettel!
A Biofabrikett Raktár megoldja fûtési gondjait!

Hideg, szeles õszidõben járunk, elõttünk a fagyos tél. Mindnyá-
jan szeretünk jó melegbe hazaérkezni egy fárasztó munkanap
után, ellazulni és félretenni gondjainkat. Igen ám, csakhogy aki
fával tüzel, annak a jól megérdemelt pihenõ elõtt még föl kell
hasogatnia a tuskókat, s jó pár órát tölthet az udvaron vagy a
pincében, mire elkészül. Ha valaki nem maga végzi a munkát,
külön költséget jelent a munkás bére, és az sem garantált, hogy
idõben elkészül. 

Mester Pétert, a Biofabrikett Raktár ügyvezetõjét kérdeztük, mi a
megoldás. 

– Természetesen a
biobrikett! A jobbára hul-
ladékfából, keményfa-
fûrészporból készült bio-
brikettnek számos elõ-
nye van a hagyományos
fával szemben. Elõször
is másfél-kétszerese a
fûtõértéke, mint a sima
fának, mivel szinte nincs
nedvességtartalma a tö-
kéletes préselés miatt.
Míg a hagyományos fa-
tüzelésnél arra megy el
az energia jó része,
hogy a nedvesség elpá-
rologjon, addig itt szó
sincs ilyesmirõl. A bio-
brikett kötõanyagmen-
tes, nem tartalmaz ra-
gasztót és egyéb adalék
anyagot sem, ezért ha-
muját – ami jóval keve-
sebb, mint a sima fának
–, bátran rászórhatjuk a fûre, használható trágyaként. A száz száza-
lékban természetes anyagot tartalmazó biobrikettbõl kisebb meny-
nyiség is elég. 

– Sokaknak gondot jelent a házhoz szállítás. A Biofabrikett Raktár
e tekintetben is leveszi a terhet a megrendelõ válláról? 

– Teljes mértékben. Mivel szerzõdésben állunk egy fuvarozó cég-
gel, kedvezõ kiszállítási költséggel tudunk házhoz szállítani, bármi-
lyen mennyiséget. Ez egyébként a legkisebb kiszerelésünk. A két-
fajta biobrikett formája, a 15×15-ös kocka, illetve a pogácsa teszi le-
hetõvé, hogy zsáknyi kiszerelésben gondolkodjunk.

– Mi a különbség a két biobrikett között?
– A pogácsa formájút fõként begyújtáshoz javasoljuk, a kocka ala-

kú lazább szerkezetû pedig kiválóan tartja a lángot. Mindkét fajta
egységes áron van, ez 1190 forintot jelent huszonöt kilogramm (egy
zsák) tüzelõanyagért. Mikor elõször kipróbáltam, magam is megle-
põdtem, mennyi ideig elég egy-két kocka, s milyen kellemes mele-
get varázsol a szobába. Azóta persze kizárólag biobrikettet használ
a család. Ezt tudjuk javasolni mindenkinek. Mivel bármilyen fa-, illet-
ve vegyes tüzelésû kályhába, kandallóba, kazánba stb. lehet hasz-
nálni, ezért többféle tapasztalat született, de aki egyszer kipróbálta,
ritka kivételtõl eltekintve, nagyon elégedett vele.

– Mikor és hol lehet rendelést leadni?
– Szerdán és szombaton 8–12 óráig vagyunk nyitva a Bogyiszlói

úton, a volt katonai lõtéren. Jelenleg is tart akciós kínálatunk: hét
mázsa biobrikettet adunk (14–14 zsákot tehát a két fajtából)
mindössze 30 000 forintért. Akciónk a készlet erejéig tart. Vásár-
lóink a megye egész területérõl adnak le megrendelést, ám büszkék
vagyunk arra, hogy Kecskemétrõl, Székesfehérvárról és Pécsrõl is
bizalommal fordulnak hozzánk. 

Biofabrikett Raktár
7100 Szekszárd, Bogyiszlói út (volt katonai lõtér)
www.futesmester.hu • info@futesmester.hu 
20/568-16-90 • Rendelés és felvétel: 30/271-47-55 (x)
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Azokban a boldog időkben, amikor
a törvényszék előtt az alkoholos
befolyásoltság nem súlyosbító, ha-
nem egyenesen mentő körülmény-
nek számított – ezt nevezték a be-
számíthatatlanság jogkedvezmé-
nyének – nem csoda, ha tele voltak
a helyi lapok erről szóló történe-
tekkel. Mi most a Tolnavármegye
1902-es évfolyamából szemezge-
tünk.
Még október 19-én írta A bor című
tárcájában Halász Géza: „A bor
szelídítő kultúreszköz itt… Méltó-
nak tarthatjuk tehát, hogy a bort
mint kulturális eszközt odahelyez-
zük, ahova a születési körülmé-
nyeire nézve analóg társát: a köny-
vet. Mert hiszen mindkettő prése-
lés által jön a világra; de meg abban
is hasonlatosak, hogy a sok bortól
és sok betűtől egyaránt megbomlik
az ember.”
Szó sem esik ugyan borról még
ugyanebben a lapszámban, de sejt-
hető, hogy a foglárok figyelmét ta-
lán befolyásolta némi murci. Tör-
tént ugyanis, hogy Kátai Imre 40

éves, három évre elítélt templom-
rabló – épp aznap, amikor Vácra
akarták szállítani – megszökött a
szekszárdi marasztalóból. „A zárka
vasrácsozatát egy helyen valószí-
nűleg lombfűrésszel átvágva azt ki-
felé hajlította, s az így támadt résen
kibújt. Lepedőjéből apró bőrdara-
bokkal összerótt kötélen a fogház
udvarára ereszkedett, honnét már
nem volt neki nehéz a szabadba
jutnia.” Elmondják róla, hogy már
gyermekkorában több évet javító-
ban töltött, de nem haszontalanul,
mert ott tanulta az itt most haszno-
sított cipészmesterséget… 

Az őrök vétkes mulasztásukért 48
óra zárkát kaptak, ahogy arról a
Tolnavármegye beszámolt novem-
ber 16-án. Arról viszont nem esett
szó, kaptak-e bármit is a jótékony
homályban maradt szülők a no-
vember 2-án közölt esetben. „Le-
itattak múlt szerdán délben odaha-
za egy első osztályos elemi iskolai
tanulót, ki midőn így kapatosan
jött az iskolába, a tanító kiutasítot-
ta a részeg fiút onnan, hogy men-
jen haza és aludja ki magát. De a
fiú csak nem hajlott a jó szóra, s
mindenképpen az iskolában akart
maradni. A tanító végre a városhá-
zára küldött rendőrért, ám onnét
azt izente vissza az egyik, hogy
most nem érnek rá, majd máskor.
Persze ilyenkor délutáni pihenőt
tartanak...”

Még ugyanebből a számból az is
kiderült, akadt olyan, akit első fo-
kon otthon büntettek. „Egy kardos
menyecskét azzal vert meg a vég-
zet, hogy férje nagyon szerette a
bort. Nap, nap után részegen tért
haza, asszonyán jó sort vert, ha
szemére hányta dorbézolását. Vég-
re a véletlen megváltotta szenvedé-
seitől: a részeges ember egy sötét
éjszakán lebukott a hídról és meg-
fulladt. Az asszony nem volt bána-

tos özvegy, hamarosan férjhez
ment, jobbat keresett az elsőnél. A
lakodalom napján nagy vigasság
esett, a menyecske arca ragyogott a
boldogságtól. Az új férj szíve is túl-
áradt, s egymásután ürítette a po-
harakat – természetesen berúgott.
Tántorogva állított be a felesége
szobájába, akinek emlékezetében
feléledt a gyötrelmes múlt szenve-
dése. Elkeseredésében összepofoz-
ta férjét, azután farkasgúzsba kö-
tötte, és belehengerítette a ház előt-
ti pocsolyába. A férj, akinek a nász-
ágy helyett pocséta jutott fekvőhe-
lyül, elkeseredetten ordított, mire a
vendégek kihalászták a gödörből.
Bosszúságában tovább ivott, más-
nap pedig megindította a váló-
pört.” Lanius Excubitor

Kedélyes hazatérés Bánatos menyecske 
(Jankó János rajzai)

ÓDON DERŰ 215.

Szeszes esetek

Sárközi népviseleti fotókiállítás a főiskolán

ÓDON
IDŐBEN

November 12-én 120 éve, 1887-
ben a szekszárdi tanítóegylet tíz-
éves történetét adta ki Gál Kál-
mán.
November 13-án 145 éve, 1862-
ben Pauer János teológiai doktort,
később püspököt szekszárdi cím-
zetes apáttá nevezték ki. 
November 14-én 170 éve, 1837-
ben született Dömötör László itte-
ni ügyvéd, méhész-szakíró. 95
éve, 1912-ben honvéd-főreálisko-
lára ment Ózsák-puszta fia, Wil-
czek (Magyar) Sándor, az első ho-
ni óceánrepülő.
November 15-én 105 éve, 1902-
ben Tolna megye címtárával jelent
meg a Garay János nagy képes
naptára.
November 16-án 105 éve, 1902-
ben a Tolnavármegye tudatta:
posta- és távirdafőnökünk telefon-
bevezetéshez gyűjt előfizetőket.
November 17-én 110 éve, 1897-
ben egy bátor helyi fodrász az
oroszlánok között borotvált. 95
éve, 1912-ben született Stolpa Jó-
zsef, a Garay Gimnázium tanuló-
ja, királygyűrűs jogi doktor, ál-
lamtitkár, szakkönyvíró.
November 18-án 95 éve, 1912-ben
fácánkerti kastélyát avatta Kunffy
Károly, tüdőgondozónk jövendő
alapítója.

Ki gondolná, hogy Garay János
1833-as, Tudományos Gyűjtemény-
ben közölt cikke óta, éppen 175 éve
kezdődött a sárközi népművészet
felfedezése? Ma már az is szinte me-
sébe illik, hogy 105 éve, 1902-ben
Csók István megfestette Kiss János-
né Lovas Évát ábrázoló Őcsényi me-
nyecske című képét, amely a képző-
művészeti társulat őszi kiállításán
nagy sikert aratott, a közoktatásügyi
miniszter megvásárolta, s a Magyar
Szépművészeti Múzeum gyűjtemé-
nyének adományozta. Móricz Zsig-
mond negyedszázad múlva a Nyu-
gatban áradozott: „Előző nap a sár-
közi nép kiállításán voltam, a régi
Műcsarnokban s ájult örömmel lát-
tam a tű és a fantázia csodáit. A kiál-
lítás rendezője, Baja Benedek elme-
sélte, hogy a Sárközben, amely ott
van Szekszárd táján, a legutóbbi ge-
nerációkig mocsarak s emberektől
elzárt világ volt, halász, pákász nép
lakott s ezek a hálókötés mesterségé-
vel foglalkozva, asszonyaik is a fo-
nallal éltek s haltak. Az ornamenti-
kának véghetetlen gazdagsága s a
valósággal szerzetesi beleélésnek
olyan fantázia művészete fejlődött ki
köztük, hogy csak hódolattal lehet
nézni a népi öltözködésnek ezt a
kincstárát.” 

Talán nem haragszik e hosszas
bevezetőért az amúgy is feltűnően
szerény, s első kiállításán megillető-
dött Hauck Levente, aki eredetileg
szobafestő, utóbb úszómester, 2003-
tól pedig uszodaüzemeltető az Illyés
Gyula Főiskolai Karon. A megnyitót
mondó Fusz György főigazgató, kit
már a válogatáskor meglepett a fotós
avatott mívessége, s aki művészként

a sárközi kultúra hagyományaihoz a
kerámián keresztül maga is köze-
lebb került, azért is külön örömmel
tette tisztét, mert az intézmény tu-
rizmus-konferenciájának résztvevői
majd messzire vihetik a megőrzött
kincsek hírét. A nem hét országra,
hanem tízre tekintő előadók az USA-
tól Svédországig, Nagy-Britanniától
Portugálián és Olaszországon ke-
resztül Horvátországig „a fogadóte-
rületek versenyképességében” cse-
rélik ki véleményüket, s büszkék le-
hetünk rá, hogy Hauck Levente fotó-
it szemlélve csiszolatlan gyémántra
bukkanhatnak. 

Az október 31-én összegyűlt kö-
zönség még abban a többlet élvezet-
ben is részesült, hogy a képeken rög-
zült népművészet valósággal meg-
éledt, amikor a Sárpilisi Gerlicema-
dár Hagyományőrző Egyesület éne-
kesei és táncosai bevezető és záró
motívumként adtak ízelítőt dalaik-
ból és táncaikból. (A főiskola annak
is külön örülhetett, hogy a népvise-
letben pompázó hölgyek egyike
nemrég még hallgatója volt.)

S az alkotó, aki valaha egy jó bizo-
nyítványért kapott Pajtás-géppel
kezdte a fotózást? Hálás témának
tartja munkáit, mert az embereknek
tetszik, s úgy véli, könnyebb is,
mert, ha a technika megmakacsolná
magát, a népművészet kihúzza a
bajból a fényképkészítőt. (Nem úgy
láttuk, hogy az illő alázattal dolgozó
fotós erre szorult volna…) Az 1964.
június 30-án született Hauck Leven-
te, aki a Külső- és Belső-Sárköz ed-
dig már részben megvalósult meg-
örökítésén kívül a megye, s később
talán az ország kincseit szeretné gé-
pével is maradandóbbá tenni. Ta-
nácsadója, a még nálánál is szeré-
nyebben névtelenségbe burkolódzó
Balázs Kovács Sándor, a sárközi nép-
rajz évtizedek óta szorgos és avatott
művelője, a kiállítás elé írt ismertető
szövegével igazítja útba az érdeklő-
dőket. Segít abban, hogy beavatott-
nak érezhessük magunkat, s megél-
hessük azt, amiről Móricz így írt: „A
sárközi viseletben fel tudom ismerni
az évezredekkel ezelőtt élt törzsfő-
nökök feleségének ruháját.”

Szem- és lélekgyönyörködtetésre
minden érdeklődőt egyaránt vár a
főiskola aulája. t. g.



A magyar úszósport krémjéhez
tartozó, többszörös VB és Eb-dön-
tős, pekingi reménység, a nemzet-
közi szintű vegyes úszó a bajai ille-
tőségű Hosszú Katinka és a Szek-
szárdi Vízmű SE föltörekvő több-
ször serdűlő és ifi bajnok, a felnőtt
ranglistán is igen előkelő helyen
jegyzett gyorsúszója Gyurkó Lász-
ló nagyszerű, ha úgy tetszik fölé-
nyes győzelmeivel zárult a 28. Sí-
pos Márton nemzetközi utánpótlás
úszóverseny a szekszárdi uszodá-
ban. A debreceni felnőtt rövidpá-
lyás OB-re készülő szekszárdi ver-
senyző az 50, a 100 és 200 méteres
gyorsúszás mellett a 100 m hát-
úszás elsőségét is begyűjtötte – no
és a pillangóban, valamint a 4x100
m-es gyorsúszásban a váltó tagja-
ként szerzett ezüstöket – így a
nemzetközi verseny legeredmé-
nyesebb férfi úszója titulust be-
gyűjtötte a házigazda rendező
sportegyesület, ha úgy tetszik kira-
katembere, aki a felnőttek között is

szeretne bizonyítani. A nők-
nél Hosszú Katinka hétszámban is
diadalmaskodott, mégpedig oly
módon, hogy több szakállasnak is
nevezhető uszodacsúcsot átadott a
múltnak, így abszolútban a me-
zőny legeredményesebb versenyző
címet is megszerezte a szekszárdi
viadalra évek óta átjáró ezt nagyon
megkedvelő ismert sportoló, aki to-
vábbra is ellenáll a fővárosi csábí-
tásnak, kitart edzője Tasi Péter
mellett, így a központi edzőtáboro-
kat leszámítva Baján készül a jövő
évi pekingi olimpiára.

A dél-dunántúli régió egyik je-
lentős utánpótlás seregszemléjé-
nek számító Sípos emlékversenyen
a bajaiak, és a pécsi TÁSI úszói a
szakosztályuk hírnevéhez méltóan
szerepeltek, ha úgy tetszik diktál-
ták a tempót, de a hozzájuk képest
jóval kisebb lehetőségekkel bíró
házigazda Vízmű SE is a több hato-
dik, hetedik, ötödik és negyedik
hely mellett számos dobogós he-

lyezést produkált a két napos via-
dalon. A helyezések mellett Paszler
József edző a verseny utáni értéke-
lésében azt emelte ki, és ez sokszor
a pillanatnyi helyezésnél is érdeke-
sebb, hogy az időeredmények ten-
denciózusan szinte mindenkinél
javultak. S ha ez így marad, akkor a
most hiányzó kaposvári és dunaúj-
városi úszók jövő évi esetleges új-
bóli részvétele esetén is esélyesek
lesznek a Szekszárdi Vízmű SE ver-
senyzői a dobogós helyezések el-
érésére. 

A 28. Sípos Márton nemzetközi
úszóverseny további szekszárdi
1–3. helyezettjei. 100 m fiú, mell: 1
Csirzó Ádám (95-ös születésű), 100
m fiú gyors: 2. Csirzó Ádám, 100 m
leány hát: Bogos Virág (94), 100 m
férfi mell: 2. Aczélos Bálint (79),
100 m fiú hát: 2. Kesjár Dániel (90),
100 m leány pillangó: 3. Bogos Vi-
rág. 100 m férfi pillangó: 2. Gyurkó
László (89). 4x100 m-es gyorsváltó:
2. Vízműs SE Szekszárd. B. Gy.

Olimpiai Ötpróba
GYALOGTÚRA

2007. november 17.

Az Olimpia Ötpróba idei utolsó
versenyszámára 2007. novem-
ber 17-én (szombaton) kerül
megrendezésre, eltérően a ko-
rábbiakban megadott november
10-i dátumtól. A gyalogtúra 8–9
óra között indul, az indulás és
beérkezés helyszíne az 5. Sz.
Általános Iskola (Szekszárd, Bé-
ri Balogh Á. u. 89.) lesz.

Az indulók 3 táv közül választ-
hatnak, a rövid táv 7 km, a kö-
zepes 14,5 km, a hosszú pedig
29 km lesz.

Nevezni a helyszínen lehet 7.30
órától, próbakönyvét mindenki
hozza magával!
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Magyarországon, Barcson rendez-
ték a Karate Közép-Európa Kupát,
Tolna megyét az Ippon Karate
Egyesület 5 versenyzője képvisel-
te, méghozzá kitűnően, 6 dobogós
helyezést begyűjtve. A 16 éves ko-
rábbi világbajnoki ezüstérmes, és
Európa-bajnok Póra Dániel le-
küzdhetetlen volt a kumite ver-
senyszámban, itt aranyérmet
nyert, míg katában bronzérmes
lett. A szintén 16 éves Benyik Ra-
móna is hozta a világversenyeken
megszokott formáját, küzdelem-
ben nem akadt legyőzőre, aranyér-
met nyert. A 17 éves Borbély Máté
és a 13 éves Gombor Péter küzde-
lemben, a 10 éves Bomba Gábor
formagyakorlatban bronzérmet ért
el.

Az ipponos fiatalok a Közép-Euró-
pa Kupán elért sikereik után no-

vember 3-án szombaton Romániá-
ban vendégszerepelt a 2. Pepe Em-
lékkupán Nagyszalontán, ahol a
Budaörsi Karate Klub 23 verseny-
zőjével együtt Balogh László mes-
ter tanítványai kitűnően képvisel-
ték Magyarországot, és vastapssal
jutalmazta a közönség a magyar
versenyzők hatalmas küzdeni aka-

rással vívott mérkőzéseit, nyertes
formagyakorlatait. A verseny kitű-
nő hangulatban, jól szervezetten
zajlott.
Ipponos eredmények: 
Benyik Ramóna kata ezüst, ku-
mite bronz, Póra Dániel kumite
aranyérmes, Borbély Máté kumite
4. helyezést ért el. Máté esetében

vitatott volt a harmadik hely, a
hosszabbításban elsőnek találta el
ellenfelét egy köríves rúgással, két
zászlót kapott a háromból találatá-
ra a bíróktól, de a vezető bíró az el-
lenfelét hirdette ki győztesnek.

Vasárnap november 4-én még két
fiatallal kiegészítve vettek részt a
faddi Seiken Kupán, ahol az ország
12 karateklubja képviseltette ma-
gát, az ipponos fiatalok szintén ki-
tűnő teljesítményt nyújtottak:
Benyik Ramóna 2 arany- (küzde-
lem és formagyakorlat) Póra Dáni-
el formagyakorlat arany-, küzde-
lem ezüst-, Borbély Máté küzde-
lem ezüst-, formagyakorlat bronz-
érem, a 13. éves Gombor Péter, bár
még a versenyzői pályája elején
van, kitűnő formában versenyezve
küzdelem arany, formagyakorlat
ezüst, Beke Tamás küzdelem 3.,
formagyakorlat 4. helyezést ért el.

Balogh László

elnök - edző

Őszi Ippon karatés sikersorozatok

ÖREGFIÚK
BAJNOKSÁG

XIII. forduló eredményei: 
Kölesd Öregfiúk 99–Õcsény Öregfiúk
LC 4-2 (2-0), Tolna Öregfiúk–Fadd SE
1-1 (0-1), Õcsény Gól-jószórók–CSAK-
szentgyörgyi 1-7 (0-3), Bátaszék Szeni-
or FC–Szefes SE 4-2 (1-1). 
XII. fordulóban téves eredményközlés
volt, helyesen: CSAKszentgyörgyi–Bá-
taszék SZENIOR  FC 2-0 (1-0)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. CSAKszentgyörgyi 12 10 2 1 43-14 32
2. Tolna Öregfiúk 13 9 1 3 36-25 28
3. Bátaszék Szenior 12 7 2 3 42-24 23
4. Kölesd Öregfiúk 99 11 6 - 5 41-31 18
5. Õcsény Öregfiúk 13 3 4 6 33-43 13
6. Szedres SE 13 4 1 8 38-49 13
7. Õcsény Gól-jószórók 13 3 2 8 27-42 11
8. Fadd SE 13 - 4 9 24-57 3

Javuló időeredmények,
értékes helyezések a Síposon
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A rejtvény megfejtését 2007. november 20-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.

Az október 28-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Határ János, Paksi halászbárka.

Nyerteseink: Darvas Ferenc, Hunyadi u. 3/A és Árki Tibor, Wesselényi u. 10. I/3. A könyveket
postán küldjük el a nyerteseknek.

Szocialista/kommunista
relativitáselméletek

(Szigorúan titkos háttéranyag!)

V. I. Lenin (kb. egy évvel Albert Einstein ál-
talános relativitáselmélete után) 1917. október
25-én jött rá arra, hogy 1917. október 25. =
1917. november 7-tel. Ezt a tudományos felfe-
dezést a művelt nyugati országokban 1917
előtt is tudta már minden óvodáskorú (nor-
mális!) kisgyerek is, csak Lenin elvtárs nem
értesült róla Capri-szigeti luxus száműzetése
iszonyú körülményei közepette a nápolyi
öbölben található Capri-szigeti gyönyörű Kék-
barlangban ezernyi halálos veszélynek kiszol-
gáltatva, például, hogy Gorkij megint csúnyán
(susztermattal) EZÚTTAL IS LEGYŐZI SAKK-
BAN! Mindezen körülmények ellenére Lenin
1917-ben kontár módon kikezelt szifilisze
szövődményeként egyre jobban elhatalmaso-
dó korai elbutulása, szaknyelven szólva, agy-
sorvadása/lágyulása ellenére is teljesen egye-
dül jött rá erre a szenzációs felfedezésre. Ké-
sőbbi felfedezését, a villamosítás = szocializ-
must már agylágyulása súlyosabb szakaszá-
ban publikálta.

De nem is ez a lényeg, hanem az Aurora cir-
káló, amelynek neve magyarul hajnalt jelent,
és amelyen 1917. október 25-én, vagyis no-
vember 7-én hajnaltól késő estig lázas buzga-
lommal keresték a matrózok azokat az ágyú-
golyókat, amiket már vagy két hete elcseréltek
egy másik cirkáló matrózaival vodkára, amitől
még október 25./november 7-én késő este is
részegek voltak. Amikor erre a rettenetesen
veszélyes dologra a cirkáló felől fújó hideg
szél alkoholos szagából Lenin elvtárs pusztán
spekulációs alapon rájött, akkor zseniktől
megszokott módon azonnal arra is rájött,
hogy jelen körülmények között a cirkáló nem
fog tudni ágyúlövésekkel jelt adni a Téli Palo-
ta elfoglalására, és ennek folyományaként Ő
„villamosítás = szocializmus” képletével leg-
feljebb a szeméből törölheti ki a csalódottsága
könnyeit, mert elméletét a gyakorlat így már
semmiképpen sem igazolhatja. Ámde akkor
még Lenin elvtárs nem volt beszámíthatatla-
nul agyalágyult, így aztán eszébe jutott, hogy
a cirkálón az élelmezés már hónapok óta ki-
zárólag száraz tarkababból készült főzelékből
áll. Azonnal rádiókapcsolatot teremtetett a
cirkálóval, és a legénységet letolt gatyával ha-
ladéktalanul felsorakoztatta a cirkáló fedélze-
tén, háttal fordulva a Téli Palotával, és kiadta
a parancsot: DERÉKSZÖGBEN ELŐREHA-
JOLNI ÉS SZELLENTENI! Ez volt a világtörté-
nelemben az első és leghatalmasabb hangrob-
banás, aminek következtében létrejött a Szov-
jetunió. Ha a cirkálón az a hatalmas mennyi-
ségű tarkababkészlet nem lett volna, Szovjet-
unió se jött volna létre soha, maradt volna
minden olyan, mintha a Szovjetunió soha
nem is létezett volna... vagy mégsem? A kér-
désre nem kell válaszolni, mert egy kopejkát
sem ad érte senki, még szárazbabot se, ha
még egy kisebb szellentés nélkül is széthul-
lott  a létező szocializmus a nem létező kom-
munizmussal egyetemben.

Bálint György Lajos

A Szekszárd 2020 Egyesület
harmadik előadására 2007. november 22-én 16
órakor kerül sor. Helye: Allianz Bank nagyter-
me. Cím: A jövő egészségügye. Előadó: dr.
Gesztesi Tamás nyug. ov. főorvos

Minden érdelkődőt vár az egyesület.

* * * * *

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyug-
díjas Területi Alapszervezete

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁST TART.
Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. szám alatt.
Ideje: 2007. november 19. (hétfő) 8–11 óráig

Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetség tagjait,
valamint a nagycsaládosokat és minden rászo-
rulót.

A Gemenc Természetvédelmi és
Sportegyesület, valamint a Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa János Kórháza

meghív mindenkit, akit érdekelnek a ter-
mészeti szépségek, és azok megörökítése

TAKÁCS GÁBOR
neves természetfotós rendhagyó

diavetítésére, melynek címe:

Analóg technika helye a
tájképfotózásban 

a digitális forradalom után
A vetítése helye a szekszárdi kórház

kultúrterme (megközelíthető a Wesselényi
utcai porta felől), időpontja 2007. novem-

ber 16. (péntek) 17 óra. A rendezvény bárki
számára nyitott, a részvétel ingyenes.



SZÍNHÁZ A BABITSBAN 

November 12-én, hétfőn 19 órakor 
Hegedűs-bérlet I. előadása

HUZATOS HÁZ 
bohózat, történelmi háttérrel, 
a Budaörsi Játékszín előadása
Belépőjegy: 2000 Ft

November 19-én, hétfőn 14 órakor 
Gyermekbérlet I. előadása

Mátyás király krónikái 
játék, mesék és mondák alapján 
a győri Forrás Színház előadásában

DECEMBERI ELŐZETES!

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

Johann Strauss: 
DENEVÉR
Nagyoperett a Magyar Állami
Operaház szólistáinak előadásában
Jegy: 2000 Ft

December 12-én, szerdán 19 órakor

KONCZ ZSUZSA-
KONCERT 
Jegyvásárlás: a színházi jegy-
pénztárban 14 és 18 óra között. 
Ára: 2500 Ft
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Friss hírek, háttérinformációk, képgaléria, játék a web-en! 

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

December 21-én, pénteken 19 órakor 
a színházteremben 

Kiálts a szeretetért!
musical-opera Kalkuttai Teréz anya
életéről 
a budapesti Rock és Musical
Színház előadásában  
A musicalopera története, amely
gyermekkorától haláláig fogja át a
szerzetesnő sorsát, az emberi helyt-
állás, az elesettekért, szenvedőkért
vállalt szolidaritás legszebb
példázata.
Jegyár: 1800 Ft

MŰVÉSZETEK HÁZA
GÁSPÁR GYULA festőművész és
BÁLINT ÁDÁM képzőművész
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: december 1-jéig, vasár-
nap, hétfő kivételével 9–17 óráig.

November 13-án, kedden 19.30 órakor 

SOMA ÉS A LIBIDO
Belépőjegy: 2000 Ft
Jazz-bérlettel: INGYENES!
Zenebarát bérlettel: 1000 Ft

November 15-én, csütörtökön  
19.30 órakor

Kodály 125.
EMLÉKKONCERT
Közreműködik: 
Mandulás Ágnes gordonka
Lányi Péter zongora
Lozsányi Tamás orgona
Schola Cantorum Sopianensis
Szekszárdi Madrigálkórus

Belépőjegy: 1000 Ft
Zenebarát bérlettel: 500 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM

November 8–14. 

14 órakor LECSÓ
18 és 20 órakor 
szombaton és vasárnap 16 órakor is

CSILLAGPOR

November 15–21. 
18 és 20 órakor
szombaton és vasárnap 16 órakor is

FELKOPPINTVA

KISTEREM

November 8–14. 

17 órakor OVERNIGHT  
19 órakor KÜLVÁROSI 

ROCKEREK

November 15–21. 17 órakor 

SÖTÉTKÉKMAJDNEMFEKETE
19 órakor KAPTÁR 3. – A TEL-

JES PUSZTULÁS

WOSINSKY MÓR

MEGYEI MÚZEUM
7100 Szekszárd, Szent István tér 26.

Tel/fax: 74/316-222
honlap: www.wosinsky.extra.hu

Nyitva: vasárnap és hétfő kivételével 10–16 óráig

Belépődíj: felnőtt 400 Ft, nyugdíjas, diák 200 Ft

Ingyenes látogatási nap: szombat

MÚZEUMI MOZI 
– filmvetítés nyugdíjasoknak 
Kéthetente hétfőn 14.30 órakor.

November 12. 
SZENTEK ÉS LEGENDÁK ÚTJÁN
A kolostori élet kezdetei
Jeruzsálemi ortodox kolostor

November 26. 
ÁSATÁSOK AZ ORSZÁG ÚTJAIN
Rejtett értékeink 
Egyházi gyűjtemények

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK KLUB

November 22. csütörtök 15 óra
A Szekszárdi Borútvonal egyik állo-
másának felkeresése: Ismerkedés a
Szent Gaál-kastéllyal (vacsora és
borkóstoló)

November 30. péntek 9 óra
Kirándulás Kecelre: a Flóra Nem-
zetközi Virágkiállítás megtekintése

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB

15. Manson R.: Jim Van Bebber

20. Minden végzet nehéz 
R.: Nancy Meyers

22. Csokoládé  R.: Lasse Hallström

27. Odüsszeusz R.: Armand Assante

29. Svejk, a derék katona I–II. 
R.: Karel Stekly

JAZZ KLUB 

14. Astrud Gilberto

21. Nina Simone

28. Michel Petrucciani

ROCKKLUB 

16. Three Dog Night

30. Ten Years After

A programok ingyenesek.

KONCERTEK 
17. KAREN CARROLL & Mississippi

Grave Diggers (USA)

Bőrgyári Capriccio (HU)
24. Chaos Of Disorder

A koncertek kezdési ideje 21 óra.

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

November 14. (szerda)  11 óra
(Honvéd óvoda)

MESÉK A BŐRÖNDBŐL
Holle anyó

November 20. (kedd)  17 óra
(Nyilvános főpróba)

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
polgári szomorújáték

November 21. ( szerda)  17 óra 
(PREMIER)

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
polgári szomorújáték

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

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

A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY
ÖNKÉNTES KÖZPONT

NYUGDÍJAS TAGOZATA

2007. december 4-én
(kedd) 14 órakor 

a Babits Mihály művelődési ház
földszinti termében előadást

tart.

Előadó: Villányi Ildikó TMÖK
Balassa János Kórház

Rendelőintézet vezetője

Előadás címe: Vizitdíj és kór-
házi napidíj aktuális kérdései

Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődő nyugdíjast!

A TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK
EGYESÜLET ALISCA KLUBJA

2007. november 19-én
16 órakor tartja

ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT
a Szent István tér 18. szám alatti

épület – fogászati rendelő –
alagsorában lévő nyugdíjas

klubban, melyen a 2008. évi
kirándulások programjának

összeállítására kerül sor.

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk.

L É L E K É P Í T Ő

2007. november 19-én
hétfő este 18 órakor

DR. PUSKELY MÁRIA

szerzetes nővér, mintegy
20 könyv írója és körülbelül

30 fordítója tart előadást

Árpád-házi Szent
Erzsébetről, mint a

hűséges házastársról
és az anyáról.

Helyszín: Babits Mihály
Művház színházterme

B E L É P É S   D Í J T A L A N



10. feladvány

Mi a címe Reményik Sándor versének, melyből az
alábbi idézet származik?

„Gondolok valakit,
Akivel összefügg az életem.
Lehet: nem ismerem,
Lehet, nem fogom ismerni soha, 
Lehet, hogy egy más csillagon lakik.
És mégis összefügg az életünk
Rejtelmes, örök rendelés szerint.”

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 alapján, igazodva az Önök igényéhez, öröm-
mel fogadjuk bárki helyes megfejtését!

Minden hónap végén a helyes megfejtést beküldők között sor-
suljuk ki azt az értékes ajándékcsomagot, melyet a Babits
Kiadó ajánlott fel. 
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Múlt heti írásunkban felvetettük a
kérdést: vajon a kortárs erdélyi ma-
gyar alkotók számíthatnak-e figyel-
münkre? Ismerjük-e, megjegyez-
zük-e nevüket? Elér-e minket üze-
netük? Földi létük elmúltával állí-
tunk-e emléket tiszteletükre? Ve-
gyük például az Erdélyi Magyar
Írók Ligáját. Olyan nevekkel talál-
kozni, mint L. Simon László, Or-
bán János Dénes. Egyetemi szemi-
náriumokon elhangzik olykor a ne-
vük, elvétve még pár munkájukat
is elemzés tárgyává teszik. Ezután
következik, hogy a leendő értelmi-
ségiek emlékezetében megmarad
egy név, ám műveket és ideákat
már egyáltalán nem tudnak hozzá-
juk kapcsolni, s nem látják a köré-
jük rajzolódó erővonalakat sem.
(Előre bocsátva: tisztelet a kivétel-
nek, de talán valóban túlzás kortár-
si tájékozottságot, logikában való
jártasságot elvárni olyan hallgatók-
tól, akik ötösével vonulnak tátott
szájjal egymás mellett a járdán, el-
bűvölten cipősarkuk kopogásától, s
fennhangon hirdetik büszkén:
megint átvágták zéhán a tanárt…) 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a
felsőoktatásban részt vevők szere-
pét. Rajtuk áll vagy bukik nemze-
dékek műveltsége, nekik kell igé-
nyességre, alaposságra és kitartás-
ra nevelni megszületendő gyerme-
keiket, példával járni előttük…

Oldalakon át lehetne szólni ma
élő alkotók életéről, filozófiájáról,
műhelytitkaikról és kapcsolataik-
ról. Mi mégis az örökké friss hangú
Reményik Sándorról gondolko-
zunk, annál is inkább, minthogy
Babits Mihály gyönyörűen mutatta
meg, miként is lehet ezt tenni. 

Volt egyszer egy osztály… A kis
Reményiket szülei a kolozsvári re-
formátus főgimnáziumba küldik
tanulni 1900-ban. Vajon kik az osz-
tálytársak? Makkai Sándor, Ligeti
Ernő és Indig Ottó. Ugyancsak a
kollégiumba jár Áprily Lajos, az ak-
kori nyolcadik osztálynak pedig

Kós Károly jeles tanulója. Barátsá-
gok szövődnek, szövetségek köttet-
nek. Életre szólóak. A felnövekvő
fiatalok szivacsként szívják ma-
gukba a tanokat, erkölcsöket. 

A nagyenyedi születésű Makkai
Sándorból 1926-tól az erdélyi egy-
házmegye püspöke lesz, mikortól
is fáradhatatlanul harcol az ottani
magyarság oktatási, kulturális és
politikai jogaiért. Nemcsak ő válik
később szeretett és népszerű íróvá,
hanem az Erdélyi Szépmíves Céh
majdani alapítója, Kós Károly is. Az
építész, grafikus, író és politikusról
sokat mond az aprócska tény: az
első világháború idején állami ösz-
töndíjjal járt Isztambulban, hogy a
bizánci és a török városépítészetet
tanulmányozza; hazatérve az ipar-
művészeti iskola építészeti tanszé-
kén várta tanári kinevezés Buda-
pesten, ám ő visszautasította az
ajánlatot, s a főváros helyett szülő-
földjét, Erdélyt választotta. Sztánán
élte meg az összeomlást, itt kellett
újra az alapoktól kezdeni egzisz-
tenciájának megteremtését, alkal-
mi munkákból fönntartania magát
és családját. Ekkor, 1918-ban jele-
nik meg Reményik első versesköte-

te, a Fagyöngyök. A természetsze-
retet és az istenhit nem pusztán in-
dulását jellemzi, tizennégy évvel
később ugyanezen hit hatja át köl-
tészetét. 1932-ben lát napvilágot a
Szemben az örökmécsessel, vala-
mint Kenyér helyett című kötete.
„Vallomása szerint szociális válto-
zás csak lelki megtisztulás révén
lehetséges. Kenyér helyett virágot,
erőszak helyett vigasztaló szót és
forradalom helyett Istenhez való
visszatérést hirdet. Ez Reményik
válasza azoknak a fiataloknak,
akik a harmincas években szemére
vetették, hogy verseiben nincs szo-
ciális szín, társadalmi javító szán-
dék” – olvashatjuk a Reményik Sán-
dor Emlékkönyv című kötetben,
melyet az Erdélyi Szépmíves Céh
adott ki 1998-ban. 

A többszörös Baumgarten-díjas
költőhöz ekképp szól szenvedései-
nek csúcsán Babits Mihály Egy ver-
ses levélre című költeményében:
„Ha nem tudtam mindjárt felelni, /
tulajdonítsad zavaromnak. / Úgy
forgattam soká kezemben / zengő
leveled mint aki / nézi, nem hibás-
e a címzés. / Nem ismersz, messze
vagy, barátom! / Ha látnál, hogy
fetrengek itt, / már csak a testben
élve, már csak / egy nyaláb testi fáj-
dalom, / erőtlen, gondolattalan: /
nem írtad volna amit írtál. / A ver-
sed édes és kegyetlen. / Úgy hang-
zik mint a trombita / a nyomorék
vitéz fülében, / vagy a halott álmai
közt, / aki már feltámadni nem
tud, / de a hangot, mely költené, /
beszövi az álmok közé, / beszövi
kínjai közé, / s a költögető hang, a
hang / kínok és álmok közt örökre
/ zeng tovább édesen s kegyetlen.” 

Babits Az erdélyi költő című ta-

nulmányában így vall: „Régi olva-

sója vagyok Reményiknek. (…)

Költeményeiben olykor szinte min-

den dísz, sőt öltözet nélkül látszik

elénk lépni a mondanivaló, de

mégsem abban a meztelenségben,

mely már maga is jelmez, mégpe-

dig a legfeltűnőbb, legrikítóbb min-

den jelmezek között. Még a szabad

vers legzajosabb tombolásának

idején sem kérkedett soha szabad-

ságával, prózaiságával. Verse, mint

a halk és igénytelen hang, semmi

mással sem akar hatni, mint csak

avval, amit mond.” 

Döbbenetes, hogy mi lehet szá-

munkra a mai napon legfőbb üze-

nete Reményiknek – a jövőbe látás

képességéről vallanak szavai: „Ti-

zennyolc éve prédikálom: marad-

ni, s a fészken megülni!” 

Panyi Zita

Gondolkozás az erdélyi iro-
dalom felől – másodízben

Reményik Sándor 

Kós Károly

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



2007. NOVEMBER 11.11116666

EGYPERCES KRIMI

Útonálló rablókat keres a rendőrség
Már jó ideje keres a rendőrség két rablással gyanúsított férfit, de eddig

nem sikerült őket elkapni. Ezért a lakosság segítségét kérik, sőt nyomrave-
zetői díjat is kitűztek az informátornak.

Király Balázs főhadnagy, a Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnmegelőzé-
si és kommunikációs referense felidézve a Szekszárdi Szüreti Napokon tör-
ténteket, elmondta, hogy szeptember 16-án éjjel egy óra körül a Kapisztrán
utca sötét járdarészén haladt egy házaspár, akikre két maszkot viselő férfi -
útonállásszerűen rárontott, miközben értékeiket követelték. A sértettek át-
adták a náluk levő két palack vörösbort és egy Casio típusú, téglalap alakú,
fém csatos, kék számlapos kvarcórát.

Király Balázs elmondta azt is, hogy mindkét zsivány kezében kés volt, s
az egyik békésen sétáló kezét megvágták. A szerencsétlenül járt pár emlé-
kezete szerint a rablók magassága 170–180 centméter volt, testalkatuk pe-
dig átlagos. Egyiküknél legalább 30 centi hosszú fűrészfogas kés volt, a má-
sik a kezében körülbelül 20 centis tőrkést tartott.

A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud a támadásról, s egyáltalán van ér-
demi információja az ügyről, hívja a 107-es, vagy a 112-es telefonszámot, il-
letve személyesen keresse föl a Várközben a városi kapitányság bűnügyi
osztályvezetőjét. Az ügyben százezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki
Tolna megye rendőrfőkapitánya. 

Megjegyezzük, előfordulhatott, hogy a két zsivány másokra is rátámadt,
akik azért nem tettek feljelentést, mert nem bántalmazták őket, s értéktár-
gyaikat sem vették el. Ettől függetlenül ők is tegyenek bejelentést a rendőr-
ségen, hogy sikerüljön kézre keríteni a bitang rablókat. – hm –  
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