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NŐI ASZTALITENISZ:
GENERÁCIÓ-VÁLTÁS
KÉSZÜL

BEMUTATKOZNAK A VÁROS
KÉPVISELŐJELÖLTJEI 12. OLDAL

BARÁTJA MINDAZ,
AMI SZÉP ÉS
ÍZLÉSES 15. OLDAL 6-11. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Kedden átadták a 21. század konyha-
technikájával felszerelt háromezer ada-
gos konyhát a Baka István Általános Is-
kolában.

Horváth István polgármester el-
mondta, a cél kettõs volt: hatékony és
racionálisan mûködõ diákétkeztetés,

és az, hogy minél egészségesebb, jobb
étel kerüljön az asztalokra. Bay Attila,
az önkormányzati tulajdonban lévõ
Diákétkeztetési Kft. ügyvezetõ igazga-
tója sorolta a 235 millió forintból meg-
valósult konyha különlegességeit. A
fõzési technológia nemcsak anyag- és

energiatakarékos, hanem egészsége-
sebb is a hagyományosnál. Sütésnél
például tizedannyi zsiradékot használ-
nak. A berendezések a német, francia,
svájci és svéd konyhatechnológia csú-
csát képviselik.

Folytatás a 3. oldalon.

Egészséges ételek az asztalon
Októbertõl ultramodern konyhában készül háromezer adag ebéd

Ebéd a Gyermeklánc óvodában. Hamarosan egy 2000 adagos új konyha kezdi meg itt a mûködését

Cikkünket a 10. oldalon olvashatják.
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Gerincvezetéket újítanak fel
Közel 190 millió forintért kicserélik a régi fûtéscsöveket 

Közel két kilométeres szakaszon kicse-
réli az Alfa Nova Kft. a távfûtés és a me-
legvíz 40 éves, elavult gerincvezetékét
– jelentette be Horváth István polgár-
mester hétfõn. A 187,3 milliós költség
felét a cég uniós pályázati támogatás-
ból fedezi. A két kilométeres szakasz a
primer szállító és elosztó vezetékek
egyharmada.

Ezzel párhuzamosan megkezdõ-
dött az önkormányzati intézmények-
ben lévõ hõközpontok korszerûsíté-
se. A város iskoláiban úgynevezett
környezettudatos, zöldprogram be-
vezetését tervezik. Ebben szerepel
majd a szelektív gyûjtéstõl kezdve a
víz védelmén és az energiatakarékos
építésen, fûtésen át az alternatív

energiák megismeréséig sok tudni-
való.

Balogh János, az Alfa Nova területi
igazgatója elmondta: a város öt terüle-
tén megvalósuló beruházás révén
mind a hõ-, mind pedig a vízveszteség
csökken. A várt megtakarítás mintegy
200-250 lakás éves felhasználásának
megfelelõ hõenergia. I. I. 

A Wesselényi utcában már lefektették az új, 30 éves garanciával rendelkezõ csöveket

Önkormányzati
választás 2010

Az október 3-i, vasárnapi önkor-
mányzati választások miatt – hogy a
kampánycsendet ne sértsük – a 34.
heti Szekszárdi Vasárnap a meg-
szokottnál korábban, pénteken
és szombaton került a levél-
szekrényekbe.

E heti számunk 6-11. oldalán kö-
zölt összeállításunkból a tíz válasz-
tókerület képviselõjelöltjeit ismer-
hetik meg.

Magyar dráma,
nemzetközi estek

A Magyar Dráma Nemzetközi Feszti-
válját tartják 2010. október 4. és 7. kö-
zött a szekszárdi német színházban.

Október 4-én (hétfõ): (K)Narren-
spiel/Komámasszony, hol a stukker?.
Október 5.: Tacamuri de Pui/Hühner-
kopf/Csirkefej (Targoviste). Október
6.: Prah, Vater/Prah, Apa (Hermann-
stadt). Október 7.: Batschka –
Balkan/Bácska - Balkán (Wien). Az elõ-
adások naponta 18 órakor kezdõdnek.

Minden este kilenctõl Fesztivál
Klub a Fürdõház utcai Teaházban. A
zongoránál Leposa Dezsõ és barátai.

Idõrõl idõre megfogadom, hogy nem
bosszantom fel magam egy-egy balol-
dali „böszmeségen”, de az elmúlt na-
pok kampánytémáit nem árt tisztáz-
ni. A társadalmi igazságosságról szó-
nokló, a kampányban mindenkinek,
mindent megígérõ MSZP-kormányok,
tehetetlenül nézték a lakosság legrá-
szorultabb rétegei rezsiköltségének
drasztikus emelkedését az utóbbi
években. Most pedig õk akarják meg-
védeni az embereket. 

2006 elõtt „sokat dolgoztak” a vá-
ros kiszolgáltatottságának elmélyíté-
sén. A két városi közmûcég (Alisca
Terra, Vízmû) eladásával „gondol-
ták” a szekszárdiak érdekeit képvi-
selni. Ám a 2,5 milliárd forint priva-
tizációs bevétel ellenére sem tudtak
semmi kézzel fogható fejlesztést elin-
dítani városunkban a baloldal kép-
viselõi. A 2006 óta a Fidesz többségû
városvezetés által visszavásárolt cé-
gek szolgáltatási területe pedig azóta
folyamatosan nõ. Ezen cégek fel-
ügyelõbizottságaiban helyet foglal-
nak az MSZP delegáltjai is, rálátás-
sal a mûködésre. A város teljes csa-
tornázottságát biztosító nyertes pá-
lyázat mégis elkerülte a baloldali je-
löltek figyelmét.

Már zajlik(!) a szennyvízrákötési
igények befogadása. Nosza, erre az

MSZP jelöltjei elkezdtek csatorná-
zást hirdetni, és ígérni mindenkinek.
Ugyanígy kampányol Szõlõhegyen
a „független” képviselõjelölt is, aki
tavasszal még az LMP kampányfõ-
nöke volt Harcon. Szóval dúl a „csa-
tornaépítési láz” a baloldal kampá-
nyában. Azt, hogy ennek a lehetõsé-
gét és a finanszírozás biztosítását
(önrész) a fideszes városvezetés már
megteremtette, és elkezdõdött a be-
ruházás is, valahogy elfelejtik, trük-
köznek és dezinformálnak. Kampá-
nyuk országosan elképesztõ irányt
vett. Régi, elhibázott döntéseiknek a
felelõsségét próbálják áttolni a
Fidesz-re. A városi laktanya helyén
lévõ területtel is ez a helyzet. A té-
nyek ellentmondása még a kamerák
elõtt sem zavarja õket. Az említett te-
rületet a szocialista megyei vezetés
értékesítette, még 2006-ban (!), a vá-
lasztások elõtt sietõsen. 

Az akkori, MSZP-s vezetésû szek-
szárdi közgyûlés, a baloldali elnök-
letû gazdasági bizottság javaslatára
lemondott(!) elõvásárlási jogáról.
Az akkori, szocialisták vezette me-
gyei közgyûlés ezután adta el a terü-
letet. Most pedig a volt bizottsági el-
nök félretájékoztat. Arra azonban
nem ad magyarázatot, hogy egy 9
milliárdos költségvetésben miért

nem lehetett a vásárláshoz szüksé-
ges (400 millió) fedezetét megtalál-
ni. Csakúgy, mint ahogy ahhoz a
csatorna-beruházásra már meg-
nyert, 120 milliós pályázathoz sem
tudta biztosítani a szükséges 50%-os
önrészt az akkori szocialista város-
vezetés. Szekszárd ezért nem tudta le-
hívni az elnyert összeget, és megépí-
teni Szõlõhegyen a csatornahálóza-
tot. Most pedig, hogy megvannak a
tervek, engedélyek, és az önrész is
biztosítva, ígérik, hogy majd õk csa-
tornáznak.

Városüzemeltetési képességeiket
sokáig nem fogják nekik a szekszár-
diak elfeledni.  

Naponta állnak elõ egymásnak
teljesen ellentmondó ötletekkel. Za-
var észlelhetõ minden megnyilatko-
zásukban. Nemrég még a média-
törvény módosítása ellen harcol-
tak, most meg itt van a legújabb öt-
letük, hogy az MSZP új párttagjai-
nak elõ kell fizetniük a Népszavá-
ra, a régieket pedig majd megkérik
szépen erre. Hát persze! A „Tanú” cí-
mû filmben mondta már Virág elv-
társ is Pelikánnak, hogy egyszer
majd kérnek valamit, és lám nem
felejtették el. Láthatóan, már nem
bíznak saját magukban sem, hi-
szen tudják, egyre többen hajlamo-
sak a tények ismeretében mást gon-
dolni a valóságról, mint azt az
MSZP szeretné.

Hollendus Zsolt

Igazság és kampány…
HÍRSÁV

Szépítsük együtt!
Október 2-án, szombaton 9 órás
kezdéssel ismét szülõk tevékeny-
kednek a Béri Balogh Ádám utca
103-113. közötti játszótéren. Ez al-
kalommal a fém eszközöket és a ké-
zi szemeteseket festik le, valamint
összegereblyézik a lehullott levele-
ket. A programra mindenkit szere-
tettel várnak.

Miért hiszek?  
Az igazság az Igazságról találko-
zást Kellermayer Miklós sejtkutató
orvosprofesszorral október 12-én,
18 órakor tartják a Római Katoli-
kus Plébánia közösségi termében
(Béla király tér 9.). Beszélgetõtárs:
Simon Erika.
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Átadták a csodakonyhát
Az energiával és az idõvel is takarékosan bánnak a modern eszközök

Folytatás az 1. oldalról.
A diákétkeztetésben szerepet kapó

háromezer adagos konyha keddi ava-
tóünnepségén részt vettek a terve-
zõk, a kivitelezõk, a város és az oktatá-
si intézmények vezetõi. Százmillió
forintba került az átépített konyha, és
135 millióba a konyhatechnológia. A
számítások szerint a beruházás meg-
térülési ideje hét év.

Minden háziasszony álma kicsiben
mindaz, amit a Baka iskola konyhája
tud. Hogy csak néhányat említsünk: a
sütõ, fõzõ és mosogató berendezések
automatizáltak, a különleges elszívó
rendszer megakadályozza, hogy a gõz
kijusson a konyhába, a szellõzõ arról
is gondoskodik, hogy a dolgozók ne
hõségben dolgozzanak. A padozat
tisztítása is egyszerû, a berendezések
jóformán magukat mosogatják.

S, ha már itt
tartunk: az úgy-
nevezett fekete
mosogatógép –
a svéd Granul-
disk cég termé-
ke – a víz nyomá-
sával és a benne
áramló granulá-
tummal tisztítja
a makacs szeny-
nyezõdéseket. A
g r a n u l á t u m
2500 mosogatás-
ra alkalmas. Eb-

bõl a gépbõl jelenleg ez az egyetlen
Magyarországon. A vízfelhasználás 4-
8 liter mosóciklusonként. A másik
mosogatógép is energiatakarékos és
környezetkímélõ, mert forró öblítés-
sel fertõtlenít.

Már készül a hasonlóan korszerû
kétezer adagos konyha a Gyermek-
lánc Óvodában, amelynek átadási ha-
tárideje november vége, és tervek
szerint ekkor készülne el a PTE Illyés
Gyula Fõiskolai Kar éttermének
felújítása, melynek üzemeltetését
pályázaton szintén a Diákétkeztetési
Kft. nyerte el. I. I.

Horváth István polgármester és
dr. Maczonkai Mihály, a Pécsi Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karának dékán-helyette-
se az elmúlt héten sajtótájékoz-
tató keretében aláírásával szen-
tesítette Szekszárd és a kar
együttműködési megállapodását.

V. H. M.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ beve-
zetõjében hangsúlyozta: évek óta gyü-
mölcsözõ a kapcsolat a szekszárdi pol-
gármesteri hivatal és a pécsi jogi kar
között. Horváth István hozzátette,
örülnek a megállapodásnak, ami men-
tén folytatódhat az együttmûködés. Ki-
tért arra is, hogy a jogi kar oktatói
visszajáró vendégei városunknak, a
hallgatók közül többen itt tölthetik
gyakorlatukat. Tehát a már bejáratott,
többéves szakmai munkakapcsolat írá-
sos formája került most aláírásra.

Dr. Maczonkai Mihály megemlítet-
te, hogy örülnek Szekszárd megtiszte-

lõ bizalmának, s kiemelte, hogy e
munkakapcsolat – ahogyan eddig is –
kétirányú: a jogi kar szakmai segítsé-
get biztosít az önkormányzat munká-
jához, támogató kapcsolatot tartanak
a hivatal köztisztviselõivel. Ugyanak-
kor örömükre szolgál, hogy hallgatóik
olyan helyen tölthetik gyakorlatukat,
ahol szeretettel fogadják õket, tudá-
suk gyarapodhat a szakmai munka
megismerése során.

Dr. Fábián Adrián, a jogi kar tan-
székvezetõ egyetemi adjunktusa kifej-
tette, hogy a közigazgatási jogi elmé-
leti képzés közigazgatási gyakorlat
nélkül nem mûködik, ezért is igen
hasznos, hogy a csoportos tapasztalat-
csere-látogatásokon kívül négy-öt
hallgató rendszeresen Szekszárdon, a
polgármesteri hivatalban töltheti gya-
korlati idejét.

A 18 pontos, a munkafolyamatokat
részletezõ együttmûködési megálla-
podás szerint a feleknek törekedniük
kell a hatékonyabb, eredményesebb
és folyamatosabb munkakapcsolatok

stabilizációjára. Az együttmûködés
minõségi fejlõdést garantál az önkor-
mányzat és szervei számára. Továbbá
a kar szakmai segítséget nyújt a köz-
gyûlés bizottságainak munkaterv-ké-
szítéséhez, illetve bizonyos témákban
kifejti szakmai-tudományos álláspont-
ját, valamint az önkormányzat által
meghatározott témák feldolgozásá-
ban szemináriumokon és egyéb okta-
tási foglalkozásokon segítséget ad. De
részt vesz a városi képviselõk és köz-
tisztviselõk képzésében, továbbkép-
zésében. Az önkormányzat vállalja,
hogy elõadások tartásával bekapcso-
lódik a kar szemináriumaiba, illetve a
Tudományos diákkör munkájába.
Ezen felül a szakmai kompetenciát
érintõ témákban íródott évfolyam- és
szakdolgozatokat véleményezi.

Az együttmûködõ felek közös szak-
mai tanácskozásokat rendeznek, kö-
zös kiadványokat jelentetnek meg, s
megragadják azon lehetõségeket,
hogy szakmai és tudományos pályáza-
tokon közösen vegyenek részt.

Többéves jó kapcsolat írásos formája
Szekszárd és a pécsi jogi kar immár hivatalosan is támogatja egymást

Tisztelgés
az aradi vértanúk

emléke elõtt
2010. október 6. (szerda) 10.30 óra
– Béla király tér

ÜNNEPI MÛSOR:
10.30 ÓRAKOR: Díszõrség felvonu-
lása az emlékmûhöz. Díszõrség:
Magyar Nemzetõrök Tolna Megyei
Szervezete

Himnusz
Irodalmi összeállítás – a Baka

István Általános Iskola elõadásá-
ban. A mûsort bemutatják az isko-
la felsõ tagozatos tanulói és ének-
kara. Felkészítõ tanárok: Dr.
Wénerné Scheurer Zsuzsanna és
László Szilvia.

A szereplõk virágot helyeznek
az emlékmûre
11.00 ÓRAKOR: Koszorúzás

Szózat, díszõrség elvonul

KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS

Emlékezzünk az Aradi Vérta-
núkra!

Az Aradi Vértanúk emlékére
rendezett megemlékezés koszorú-
zással zárul. Hívjuk, várjuk mind-
azokat, akik tiszteletüket, kegyele-
tüket ily módon is szeretnék kife-
jezni az aradi hõsökre emlékezve.

A koszorzásra elõzetes bejelent-
kezést nem kérünk!

Szekszárd MJV Polgármesteri
Hivatala és a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Háza

Horváth István polgármester és Bay Attila, a Diákétkeztetési Kft.
ügyvezetõ igazgatója intézményvezetõkkel egy fõzõüst mellett

Szakemberek mutatták be a modern eszközöket
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Öko-kamion járt
Szekszárdon

Szeptember 23-án Szekszárdon járt az
Alisca Terra Kft.-vel szerzõdésben álló
ÖKO-Pannon interaktív rendezvény-
kamionja, amely egy hónapon át járja
az országot, hogy játékos eszközökkel
buzdítsa a hulladékok újrahasznosítá-
sára a diákokat.

Az Alisca Terra Kft. szolgáltatási te-
rületén nagy hangsúlyt fektet a sze-
lektív hulladékgyûjtés és újrahaszno-
sítás fontosságának felhívására. En-
nek keretében több programot is
szervez. Az ÖKO-Pannon Nonprofit
Kft. mozgó kiállítása interaktív játé-
kokkal, kézzelfogható példákkal, él-
ményszerû formában ismerteti meg
a magyar diákokat a szelektív gyûjtés-
sel, a hulladékok újrahasznosításával.

A kiállítóeszközöket a Csodák Palo-
tája tervezõi készítették, minden ki-
próbálható, megérinthetõ volt. A kiál-
lítás idén azt is szemléltette, miként
elõzhetõ meg egyszerûen a hulladé-
kok keletkezése.

Szeptember 8. és október 6. között
a rendezvénykamion idén 19 városba
látogat el.
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Mindenkinek, aki nyitott a szépre…
„Hímzésmúzeum Sióagárd”: Vargáné Kovács Veronika értékmentõ könyve 

A Szekszárdi Szüreti Napok sok-
színű programjainak keretében
került sor a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum Könyvtártermében
szeptember 15-én 15 órakor
Vargáné Kovács Veronika: Hím-
zésmúzeum Sióagárd című köny-
vének bemutatójára. A szép szá-
mú közönségnek az értékmentő
jelzőt kiérdemlő könyvet Szabadi
Mihály mutatta be.

Sas Erzsébet

A Szekszárdi – Sióagárdi Varga Család-
ról mindig hallunk valamit, amely meg-
dobogtatja a szívünket, elkápráztatja a
szemünket, s hihetetlen elszántságuk,
szorgalmuk, ámulatba ejt bennünket.
A múlt értékeinek megmentésére és
megõrzésére tették fel életüket, legyen
szó néptáncról – fiúk ifj. Varga János,
gasztronómiáról a férj – Faddi – Varga
János királyi fõszakács, vagy népvise-
letrõl a feleség – Vargáné Kovács Vero-
nika, csipkekészítõ -hímzõ, lányaik Ve-

ronika és Margit, s ma már hat unoká-
juk is részt vesz ebben a családi hagyo-
mányõrzésben. 

A szerzõ bevezetõjében így ír
könyvének születésérõl: „Gyüttment
vagyok Sióagárdon, barátságok révén
kerültem e gyönyörû, színes hímzés
hazájába. Megcsodálva a színpompás
viseleteket és hímzéseket, írott anyag
után kutakodtam.” „Gyûjtõmunkám
harminc éve tart”. „Évek során ez
egyre jobban kiteljesedett ma már el-
mondhatom, hogy mindenbõl van
legalább egy darabom, így teljes vo-
nulatát be tudom mutatni a sióagárdi
textilkultúrának.” „Nemcsak hímzett
darabok, hanem teljes viseletek, és
szõttesek is kerültek birtokomba.” 

Vargáné Kovács Veronika gyûjte-
ményét elõször a 1993-as Szekszárdi
Szüreti Napokon csodálhatta meg a
közönség, amely iránt óriási volt az ér-
deklõdés. Vendégkönyvébe olyan ösz-
tönzõ bejegyzések kerültek, amelyek
további munkára sarkallták, s arra,
hogy képezze magát. Dr. Németh Pál-

né volt az elsõ mestere, akitõl a hímzés
alapjait sajátította el, majd elvégezte
Budapesten a Felsõfokú Népi Játék- és
Kismesterség Oktató Képzõ csipkeké-
szítõ szakát, ahol Mátray Magdolna ta-
nítványa volt. A végzettség nemcsak
tudást, de bátorságot is adott számára,
miszerint jó úton halad, hogy kiváló
oktatók ismerik el tudását, érzékét eh-
hez a sok türelmet, szinte megszállott-
ságot kívánó értékõrzéshez. Könyvé-
nek elõszavát a következõ mondattal
fejezi be: „Ezzel a bátorsággal írom
meg könyvemet, és beszélem el azt,
amit az én szemem látott, az én fülem
hallott, és a szívem diktál.”

Vargáné Kovács Veronika tagja az
Országos Csipkekészítõ Egyesület-
nek, a Tolna Megyei Népmûvészeti
Egyesületnek, és több éve vesz részt a
Mesterségek Ünnepén, ahol fõleg be-
mutatókat tart. Mûvészeti iskolákban,
szakkörökben és a Hímzésmúzeum-
ban csipkevarrást és hímzést tanít.  

Helytörténeti, néprajzi, magán-
gyûjteményében – amelyet 2005-ben

nyitott meg, s az országban egyedülál-
ló – Sióagárdon a Leányvár – Pincefa-
luban, már több ezer ember gyönyör-
ködhetett. 

Vargáné Kovás Veronika könyve
egy olyan egységes szerkezete a
sióagárdi népviseletnek, amelyben a
múlt üzenete, a leglátványosabb for-
mában jelenik meg. Régi fotókon
ünnepek láthatók: lakodalom, ke-
resztelõ, szüreti napok, elsõ áldozók,
hétköznapi és ünnepi öltözékek,
mellettük népi ételek, szokások, ba-
bakészítés, öltöztetés, a viseletek tá-
rolása. A Sióagárdi gyûjtõmunka
kezdete – Király Irén, Király Anna –
és saját gyûjtésû munkái. A könyv
egészének tartalmát, értékét felso-
rolni szinte lehetetlen… Aki kezébe
veszi, az érzi, egy darab történelmet
tart a kezében, amely képekben, raj-
zokban, szavakban mondja el a régi
siógárdi emberek életét, s amit
olyan emberek mentettek meg az
utókornak, mint Vargáné Kovács Ve-
ronika. 

Mirandolina a német színházban
A végzet asszonya, aki minden férfit ért

n Minden a Nõ, az elbûvölõ Fogadós-
nõ (La locandiera) körül forog a Ma-
gyarországi Német Színház egyedülál-
ló bemutatóján. A Mirandolina (Frank
Ildikó) után sóvárgó férfiak pont any-
nyira különbözõ nyelven beszélnek,
magyarul, németül és románul, mint
amennyire eltérõek a jellemvonásaik.

A rendezõ, Britta Schreiber ezzel
súlyt tett Carlo Goldoni rendkívül szó-
rakoztató, jellem- és helyzetkomikum-
mal teli komédiájára. A háromnyelvû
elõadásban közvetlenül jelennek meg
egymás megértésének nehézségei.
Mivel kevesen ülnek a nézõtéren, akik
németül, magyarul és románul egy-
aránt értenek, ez rögtön nyilvánvalóvá
válik a közönség számára is. Bár a kife-
jezõ színészi játék, amelynek a rende-
zés tág teret enged, áthidalja ezt az
akadályt. A berlini rendezõnõ a társu-
lattal együttmûködve ugyan jelentõ-
sen átdolgozta Goldoni vígjátékát, ab-
ban a tekintetben azonban minden-
képpen hû a nyelvész komédiaíróhoz,
hogy a szereplõket és a helyzeteket jel-
lemzi a nyelvük. Ezt felerõsíti az, hogy
a különbözõ olasz nyelvjárások he-
lyett, egészen eltérõ nyelven beszél-
nek az egyes karakterek. Ebben is tük-
rözõdik az, hogy õk különbözõek,
amit a németül beszélõ öröklött ne-
mesi rangjára büszke, elszegényedett
Forlipopoli õrgróf (Bernd von
Bömches) és a nemesi címet pénzen
vett „újgazdag” Albafiorita gróf (Far-
kas Gergõ), aki hétköznapi nyelven,

magyarul beszél, már a darab elején le-
szögez. Az áhított nõ iránti rajongá-
suktól eltekintve szöges ellentétei egy-
másnak, mindkettõjükben éppen az
van meg, ami a másikból hiányzik.
Ripafratta lovag (Andrei Hansel) ro-
mán hablatyolását, ahogy ez el is hang-
zik, senki sem érti. Õ az, aki kívül áll a
Mirandolináért vetélkedõ hódolók kö-
rén, sõt egyenesen nõgyûlölõ, de a fo-
gadósnõ egy kis igyekezettel, minden-
kit megért, és az ujja köré csavar.

Mirandolina akkor is jelen van, ha
valójában nincs jelen. Ezt jelzi a Julia
Rogge által megálmodott díszlet, vagy
az árny, amely az imádók képzeleté-
bõl vetül a falra. A fogadósnõ csak ját-
szik a férfiakkal, csúfot ûz belõlük, ne-
vetnivaló tulajdonságaikból. Önálló,

szabadon él, és esze ágában sincs férj-
hez menni. Ugyanakkor a darab kez-
detétõl kísért a halottas ágy (Sterbe-
bett), mármint Mirandolina édesap-
jáé, amin kinyílvánította végakaratát:
lányát Fabriziónak (Solymár Dániel)
szánja. A fogadó pincére, majdnem
mindent ért, így biztosnak tûnõ gyõ-
zelme tudatában tolmácsolhat a vá-
gyott nõt, akár megaláztatások árán
is, ostromlóknak. A képtelen esemé-
nyekhez két, a fogadóba betérõ, már
megjelenésében is komikus, fifikás
színész (Pitz Melinda és Máté Ri-
chárd) asszisztál, próbálják megérte-
ni az eszes fogadósnõ és a lábai elõtt
heverõ férfiak csatározását, amelyben
egyedül Mirandolina nem sérül.

Kovács Etelka

A kisebbségi önkormányzatok jelölt-
jeire a Szivárvány Általános Iskolában
(Bezerédj u. 15.) adhatják le voksaikat,
minden listáról négy képviselõre.

Német kisebbségi jelöltek:
Hepp Ádám, Krémer György, dr.
Józan-Jilling Mihály, Heinek Ottó, Töt-
tõs Gábor (valamennyi a Tolna Megyei
Német Kisebbségi Önk. jelöltje).

Cigány kisebbségi jelöltek:
Kõszegi József, ifj. Kovács György, Ko-
vács György, Lakatos Ferenc, Sárközi
János József, Kõszegi Józsefné, Vitai Ju-
lianna (valamennyi LUNGO DROM),
Bánhegyi Sándor László (MCF).

A szavazóhelyiségek október 3-án
6 órától 19 óráig tartanak nyitva. A vá-
lasztópolgárt a szavazást megelõzõen
az SZSZB-nek azonosítania kell! Sza-
vazni kizárólag ÉRVÉNYES igazol-
vány(ok) bemutatásával lehet:

A választópolgár a személyazonos-
ságát és a lakcímét a következõ érvé-
nyes igazolványokkal igazolhatja:
a) a lakcím igazolására is alkalmas, ér-

vényes személyazonosító igazol-
vánnyal

b) lakcímigazolvánnyal és
- személyazonosító igazolvánnyal vagy
- útlevéllel vagy
- 2001. január 1-jét követõen a magyar
hatóság által kiállított (kártya formá-
tumú) vezetõi engedéllyel.

Felhívjuk minden választópolgár fi-
gyelmét, hogy okmányai érvényessé-
gét még a választás napját megelõzõ-
en ellenõrizze.

Önkormányzati
választás 2010.
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I. számú Választókerület
(1., 2., 3. sz. szavazókör)

Gerõfi Péter (LMP)

A Szegedi Tudományegyetemen szerez-
tem történész diplomát. Nincs politikai
múltam, de látván az elmúlt húsz év
eredményeit vagy eredménytelenségeit,
úgy gondolom, ez inkább elõny, mint
hátrány számomra. Igénylem a válto-
zást, és hiszem, hogy szükség van
olyan politikai formációra, amely a
tiszta közéletet, a fenntarthatóságot és
a demokratikus részvételt tûzi zászla-
jára. Ezért támogatom az LMP-t, és let-
tem képviselõjelölt. Legfontosabb fel-
adatnak a munkahelyteremtést tar-
tom, hogy a fiataloknak ne kelljen az
itteni letelepedésrõl lemondania. Sze-
retnék részt venni a város jövõjének
alakításában, ezért kérem, támogas-
son szavazatával!

Dr. Horváth Kálmán (FIDESZ)

Kedves Szekszárdiak! 2006 óta vagyok
az I. sz. körzet képviselõje. Az elmúlt
négy évben elkezdtük a Parászta-
patak vízgyûjtõ területének korszerûsí-
tését. Megvalósult a Tolnai L. utca út-
burkolatának felújítása, a körzetben
új járdák épültek. A Kadarka utcai
óvodában egy bölcsõdei csoportot hoz-
tunk létre, rövidesen korszerûsítjük az
épületet. A Berze-Nagy J. utcában kor-
szerû játszótér épült. A körzetben a la-
kosság igényeinek megfelelõen bõvítet-
tük az autóbuszjáratokat. Létrehoztuk
a Szekszárdi Meliorációs Nkft., mely a
körzetben található Szûcs-szurdik, Lisz-
tes-völgy és Faddi-völgy vízelvezetésé-
nek korszerûsítését fogja elvégezni. Az
Önök véleményének meghallgatásával
a jövõben is azon kívánok munkál-
kodni, hogy a körzet még barátságo-
sabb és élhetõbb legyen.

Kis-Gadó Dániel (MSZP)

Turisztikai végzettséggel rendelkezem
és ezen a szakon tanulok az Illyés Gyu-
la Fõiskolán. Fél évtizede élek Szekszár-
don, de már az elsõ éves tartózkodásom
után éreztem, ez a város az új ottho-
nom. Fõiskolai közösségi tevékenysé-
gem alatt sok olyan apró problémával
találkoztam, amelyek gondos odafigye-
léssel és kommunikációval megoldha-
tóak lettek volna. A családi házas kör-
nyezet és a zöld területek rendezése sok
napi feladatot jelent egy képviselõnek.
Fiatalos lendületemmel és karakteres
személyiségemmel biztosan tudok segí-
teni az embereknek. Hiszem, hogy a
választókerület problémái emberköz-
pontú hozzáállással, a lakók érdekei-
nek figyelembevételével megoldhatóak.
Kérem támogatásukat, hogy megmu-
tathassam: a baloldali értékek igen is lé-
teznek és megoldást jelentenek.

Kisfügedi Zoltán
(Jobbik-Védegylet)

39 éves vagyok, születésem óta Szek-
szárdon élek. Mûszaki végzettséggel
ügyvezetõként dolgozom a családi kft.-
ben. Választókerületemben nõttem fel,
nagyon szeretem ezt a környéket. Büsz-
kén vagyok a Jobbik-Szekszárdi Véd-
egylet jelöltje, amely kiáll a civil embe-
rek érdekeiért, és a helyi értékek megvé-
déséért, támogatja a helyi pénz beveze-
tését, ami a helyi gazdasági élet fellendí-
tésére szolgál. Szorgalmazza a tájgaz-
dálkodáshoz való visszatérést, amely-
ben a természet és a helyben élõ ember
tökéletes összhangja valósul meg. Ez az
egyik legjobb környezetvédelmi prog-
ram! Fiatalként Szekszárdon szeretnék
családot alapítani, egy olyan városban,
ahol az emberek tisztelik egymást, vi-
gyázva a saját és mások környezetére.
Itt találják meg boldogulásukat.

II. számú Választókerület
(4., 11., 12. sz. szavazókör)

Csapó Viktor (LMP)

Környezetmérnökként végeztem
Veszprémben. Évek óta nyitott szem-
mel figyelem a városok ökológiai prob-
lémáit. Politikával soha nem foglalkoz-
tam, de mindig a változtató erõt, az al-
ternatívát kerestem, így találkoztak az
elképzeléseim az LMP-vel. „Földbarát”
szemlélet és a sport iránti szenvedély
jellemez. Kitartást és tudatosságot
adott a sport a mindennapok feladata-
ihoz. Választókerületemben fontosnak
tartom a meglévõ zöldfelületek gondo-
zását, bõvítését, a járdák rendbetételét,
és a Mûvészetek Háza mögötti emelet-
ráépítés, a „galambdúc” helyzetének
mindenki számára megnyugtató ren-
dezését. Bizalmát és megtisztelõ szava-
zatát köszönöm.

Dr. Haag Éva (FIDESZ-KDNP)

Diplomámat 1995-ben szereztem a sze-
gedi József Attila Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karán. Az egye-
tem befejezését követõen 1998-ig ügy-
védjelöltként, majd 2006 októberéig
ügyvédként dolgoztam városunkban.
2002-tõl önkormányzati képviselõként
részt veszek Szekszárd város Közgyû-
lésének munkájában. 2006 õszétõl a
választók bizalmából, az V. választóke-
rület képviselõje, a képviselõ-testület vá-
lasztása alapján pedig alpolgármester
vagyok. Az elmúlt négy évben igyekez-
tem a város valamennyi lakóját képvi-
selni, a hozzám fordulókat mindig
meghallgatom, és a lehetõségekhez
mérten segítem. A terveim megvalósítá-
sát a 4-es szavazókörrel kiegészült vá-
lasztókerületben szeretném az Önök se-
gítségével folytatni, ezért kérem, tisztel-
jenek meg bizalmukkal október 3-án.

Molnár Fruzsina
(Jobbik-Védegylet)

Szekszárdon születtem 1979-ben. Szek-
szárd Újváros részében élek. Gyönkön
dolgozom 6 éve, szociális intézményve-
zetõ vagyok.
1990-ben cserkészfogadalmat tettem,
2007-ben a mára már feloszlatott Ma-
gyar Gárda Mozgalom gárdistája let-
tem. Tagja vagyok az újvárosi Társas-
körnek, a Karitász helyi szervezetének
és a Trianon Társaságnak.
A 4 éve alakult Szekszárdi Védegylet
Egyesület alapító tagjaként célom Szek-
szárd város lakóinak, értékeinek és ha-
gyományainak védelme.

Õsze József (MSZP)

Ötvenöt éves vagyok. Családban élek,
két felnõtt fiam és két unokám van.
Sopronban érettségiztem és 1980-ban
Pécsett matematika-fizika szakos ta-
nári oklevelet szereztem. Azóta folya-
matosan az oktatás különbözõ terüle-
tein dolgoztam, dolgozom tanárként,
oktatóként. Elvégeztem a Kossuth La-
jos Tudományegyetemen a számítás-
technika szakot. Tanulmányaim ide-
jén, majd munkám során is igyekez-
tem bekapcsolódni a környezetemben
levõ egyetemi, lakóhelyi, munkahelyi
közösségek életébe, segítõ szándékkal
tenni ezekért. 2006 óta veszek részt az
országos eMagyarország fejlesztési
programban elsõsorban oktatóként.
Célom:  Õszintén, becsülettel, tisztessé-
gesen szolgálni, képviselni a demokra-
tikus, félelemmentes Szekszárd lakóit!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010
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III. számú Választókerület
(6., 7., 8., 10. sz. szavazókör)

Ács Rezsõ (Fidesz-KDNP)

A FIDESZ színeiben 12 éve vagyok ön-
kormányzati képviselõ, az utóbbi négy
évben alpolgármesterként dolgoztam.
Családommal a III. választókerületben
lakunk. Az elmúlt ciklusban a körze-
temben történtek címszavakban: meg-
újult, szilárd burkolatot kapott a Cser-
hát, Bakony, Esze Tamás, Bükk, Klap-
ka, Présház, az Illyés Gyula, Kodály,
Bartók Béla utca. Megújultak a járdák
az Elõhegy, a Kadarka és az Esze Tamás
utcákban. Felújítottuk a játszótereket a
Kadarka lakótelepen és a Zöldkert utcá-
ban. Kiépítettük a közvilágítást parko-
lókban a Rákóczi utcában és Bottyán-
hegyen. Terveim a következõ ciklusban:
új játszóterek kialakítása, javítani a
Zöldkert utca és a Bottyán-hegy kereske-
delmi, szolgáltatási ellátásán, és létre-
hozni egy kulturált közparkot, sétaker-
tet az újvárosi ABC elõtti részen. 

Czéh Csaba (Jobbik-Védegylet)

Szekszárdon születtem. 45 éves vagyok,
nõs, két gyermek apja. Egy helyi autós
márkaszervizben dolgozom, mint szer-
vizvezetõ. Örömmel fogadtam a Job-
bik-Szekszárdi Védegylet felkérését a
képviselõ-jelöltségre. Meggyõzõdésem,
hogy nagy szükség van arra, hogy az
az értékrend, amelyet e szervezetek
képviselnek, jelen legyen a város irányí-
tásában. A tisztességre, a becsületre, a
számonkérhetõségre, a városban élõk
érdekeinek önzetlen szolgálatára és a
nemzeti érdekek szem elõtt tartására
gondolok. Úgy vélem, a jelenlegi nehéz
gazdasági helyzetben is van lehetõség
elõrelépésre a város ügyeiben. Az anya-
giakon felül az átgondolt, takarékos
megoldások, az összefogás, a józan ész
lehet segítségünkre. Ha Szekszárd fon-
tos Önnek, kérem  támogassa a Jobbik-
Szekszárdi Védegylet jelöltjeit!

Martin János (MSZP)

Hatvanöt éves vagyok, nyugdíjas.
Negyvenkét és fél év közszolgálati tevé-
kenységet követõen 2004 októberétõl
vagyok „aktív” nyugdíjas. Elkötelezet-
ten baloldali gondolkodásom van –
volt  és marad is. Végzettségeim és kép-
zettségem alapján, önkormányzati
képviselõi munkát elsõsorban a kultú-
ra és szociális területen, oktatási ügyek-
ben képes és kész vagyok ellátni, képvi-
selni. Városunkban, térségünkben, a
Dél-Dunántúlon nem kerülhetjük meg,
hogy a MEZÕGAZDASÁGGAL, a szövet-
kezés „tisztességes” formáival ne foglal-
kozzunk. Szívesen vállalom fel, hogy a
német nemzetiségi kisebbséghez tarto-
zónak is vallom magam, illetve válla-
lom ennek a közösségnek a kultúráját,
hagyományait, amit természetesen
örömmel képviselek is.

Ranga Györgyi (LMP)

Szekszárdon születtem, itt is érettségiz-
tem a Garay János Gimnáziumban.
Pécsen híradástechnikai mûszerész
szakmát szereztem. 2008-ban a
Matávtól mentem nyugdíjba. Húsz év-
vel a rendszerváltás után úgy érzem,
ideje beleszólni a „nagyok dolgába”. Az
LMP-ben olyan emberekkel találkoz-
tam, akik változtatni akarnak és el-
szántak. A gyalog közlekedõ városia-
kért, kicsikért vagy nagyokért, a tisz-
tább környezetért fogok dolgozni. Ha
Ön is azt szeretné, hogy más legyen a
politika, kérem, október 3-án támogas-
son szavazatával!

IV. számú Választókerület
(9., 13., 14., 15., 20. sz. szavazókör)

Dömény Zsuzsanna (MSZP)

1952 decemberében Kajdacson szület-
tem. Az érettségit követõen mûszaki és
szakoktatói fõiskolán szereztem okleve-
let Dunaújvárosban. Ismereteimet több
szakmai tanfolyamon bõvítettem, de
pályám elején betanított munkásként is
kerestem a kenyerem. Az életem nagy
részét irodában, alkalmazottként töltöt-
tem, de mûködtettem vállalkozást is.
Két felnõtt gyermekem, és három uno-
kám van. Hosszú ideje dolgozom Szek-
szárdon, jól ismerem és a szívemhez na-
gyon közel áll ez a város. Több civil szer-
vezetnek is aktív tagja vagyok és már
35 éve énekelek egy kórusban.  Jól isme-
rem, és mélyen átérzem az egyszerû,
bérbõl és fizetésbõl élõ, a nyugdíjukat
takarékosan beosztó emberek minden-
napi, olykor gyötrelmes gondjait. Meg-
választásom esetén minden erõmmel
az õ érdekeiket akarom képviselni.

Dömötörné Solymár Orsika
(LMP)

Két kamaszkorú fiú édesanyja vagyok.
A választókerületemben élek és dolgo-
zom. Uniós esélyegyenlõségi, oktatási,
munkaerõ-piaci projektek pályázatírá-
sával, menedzselésével és tanítással fog-
lalkozom. „Képzeld el, amit kívánsz; kí-
vánd, amit elképzeltél; teremtsd meg,
amit kívántál!” – mondta G. B. Shaw.
Minden nap elképzeljük, kívánjuk a
jobb életet, biztonságosabb jövõt. Te-
remtsük meg együtt a feltételeit! Szá-
momra is az élet csodája, a családom
boldogsága és a munkám eredményes-
sége a legfõbb érték – akárcsak Önnek.
Szavazzon rám! Amennyiben bekerül-
hetek Szekszárd város képviselõi közé, a
közös célkitûzések elérése érdekében a
legjobb tudásom szerint, õszinte, segítõ
szándékkal, becsülettel fogok helytállni,
megszolgálva szavazóim bizalmát.

Dr. Tóth Csaba Attila
(Jobbik-Védegylet)

Közéleti tevékenységemet a városlakók
széles körben megismerhették az elmúlt
másfél évtizedben. A LÉLEKÉPÍTÕ im-
már fogalommá vált és a közgyûlésben
sem rejtettem soha véka alá véleménye-
met. A Jobbik-Védegylet által képviselt ér-
tékrend alapján továbbra is a közgyûlés
lelkiismereteként kívánok dolgozni. A
vörös-narancs-kék-sárga-zöld színek he-
lyett szerintünk a piros-fehér-zöld job-
ban illik minden jó magyar-szekszárdi-
hoz. Sok a hátrányunk: nincs hatal-
munk, nincs pénzünk reklámra, nincs
tévénk, rádiónk, újságunk, de legna-
gyobb elõnyünk az igazság, és ezért nyu-
godtak vagyunk. A városlakók segítségé-
vel rá fogjuk kényszeríteni a mindenko-
ri városvezetést, hogy tegye a jót-jobbat,
vagy mehet, mint most egyesek, de mi bí-
zunk az eljövendõ közös szebb jövõben.

Dr. Tóth Gyula (Fidesz-KDNP)

Szekszárdon születtem, itt jártam gim-
náziumba. Az orvosi egyetem elvégzése
után, immár 43 éve a kórházban dolgo-
zom belgyógyász fõorvosként. A válasz-
tókerülethez tartozó Kandó K. utcában
lakom. 1988 óta a Fidesz tagjaként va-
gyok önkormányzati képviselõ, két cik-
lusban a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság elnöke. Választókerületem kibõ-
vülésével újabb feladatok várnak rám,
szeretném, ha ezeket is teljesíteni tud-
nám úgy, mint például az elmúlt idõ-
szakban a Benedek apát utcai közvilá-
gítás megoldását, a Kõrösi utcában a
járdaépítést, garázssor elõtti útfelújítást,
a Mikszáth Park játszótere és kézilabda-
pályája rendbetételét, felújítását. Elveim
változatlanok: tisztességgel, õszinteség-
gel, bízva a közös összefogás erejében, a
jó gazda gondosságával szolgálni vá-
lasztókerületem és Szekszárd érdekeit.
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V. számú Választókerület
(19., 21., 34., 35. sz. szavazókör)

Fényes Csongor (LMP)

A tolnai Sztárai Mihály Gimnázium
végzõs tanulója vagyok. Szekszárd
egyik legszebb részén, a Bródy Sándor
utcában élek. A Kilátó és környéke a vá-
ros egyik fõ látványossága, ennek elle-
nére meglehetõsen lehangoló képet mu-
tat. Szeretném, ha a városlakók elképze-
lései alapján helyreállítanák, megõriz-
ve a táj természetes szépségét. Fák ülteté-
sét igen, egy szálloda építését azonban
elképzelhetetlennek tartom ezen a kör-
nyéken! 
Támogatom további szelektív hulladék-
lerakó szigetek létesítését, de szeretném
elérni azt, hogy ezek környékének tisz-
tántartására, elszállításának gyakori-
ságára nagyobb figyelmet fordítson az
önkormányzat. Kérem, támogassanak!

Kõvári László (Fidesz-KDNP)

Családunk több száz éve Szekszárdon, a
Felsõvárosban él. A Remete utcában szü-
lettem 1946-ban. A Babits iskola befejezé-
se után Palánkon, a Mezõgazdasági
Technikumban érettségiztem. Gödöllõn,
az Agrártudományi Egyetemen szerez-
tem diplomát és szakmérnöki képesítést.
Két gyermekem van, Ildikó és László. Fo-
lyamatosan az agrárszférában dolgoz-
tam, a megyei agrárkamarának 12 évig
voltam elnöke. A Szekszárdi Református
Gyülekezet presbitereként gyakorlom
vallásomat, tagja vagyok az Alisca Bor-
rendnek, a Szekszárdi Rotary Clubnak.
Önkormányzati képviselõként 12 éve
dolgozom a közgyûlésben, négy éve ve-
zetem a Gazdasági és Mezõgazdasági
Bizottságot. Akik ismernek, tudják, hogy
munkámat lokálpatriótaként, mindig
becsületesen és lelkiismeretesen végzem
a körzetemben és a városban.

Nagy József (Jobbik-Védegylet)

Szekszárdon születtem, 43 éves kétgyer-
mekes autószerelõ vállalkozó vagyok,
a Bartina utcában lakom. Pártonkívü-
liként vállaltam a jelöltséget, de a
Jobbik-Védegylet értékrendje közel áll
hozzám, amely nem jobb- vagy balol-
dali, hanem a legjobb: családi és keresz-
tény-nemzeti. Együttmûködõ, a közös-
ségi érdekeket támogató közszolgákra,
és nem ellenfelekre, ellenségekre van
szükség. Kiállok mindenki, és minden
mellett, ha az a közjót szolgálja, de kö-
nyörtelenül ellenállok minden egyéni
és pártérdek nyomásának, ha az a kö-
zösség kárára van. Meg kell teremtsük
a város munkahelymegtartó erejét, tá-
mogatni kívánom a hagyományok
megélésének mûhelyeit. A multinacio-
nális cégeknek a kis- és középvállalko-
zásokat ellehetetlenítõ szerepét vissza
kell szorítani minden eszközzel.

Tóthi János (MSZP)

Bátaszéken születtem, 50 éve élek Szek-
szárdon. Családot is itt alapítottam. 40
évig dolgoztam a város iparáért, ipará-
ban. Nyolc éve vagyok önkormányzati
képviselõ, és amit korábban vallottam
most is vállalom: „A képviselõség meg-
tiszteltetés, de még inkább felelõsség,
ugyanakkor szolgálat.” Ma már hoz-
záteszem: Ez az életem! A választóke-
rületben minden családhoz személye-
sen eljuttattam eddigi munkámról be-
számolómat, beköszönõ levelemet. Ol-
vashatták, tapasztalhatták, mennyit
dolgoztam eddigi választókerülete-
mért. Ezt kívánom tenni a jövõben is!
Munkám középpontjában a bajba ju-
tottak segítése, a vízmosások, földcsú-
szások minél elõbbi kijavítása, a bal-
esetveszélyek elhárítása áll. Fontos fel-
adat a város gazdálkodására való oda-
figyelés, a választókerület fejlesztése.

VI. számú Választókerület
(22., 23., 24., 31. sz. szavazókör)

Csillagné Szánthó Polixéna
(Fidesz-KDNP)

A VI. számú választókerület jelöltjeként
köszöntöm Önöket. Csillagné Szánthó
Polixéna, 61 éves nyugdíjas pedagógus
vagyok. 2006 óta a IV. számú választó-
kerület képviselõjeként dolgozom a vá-
rosért, a kerületért. Vezetem a Mûvelõ-
dési és Oktatási Bizottságot, elnökhelyet-
tese vagyok a Sport, Ifjúsági és Civil, tag-
ja a Szociális és Egészségügyi Bizottság-
nak. Munkámat tisztességgel és nagy
odaadással végzem, zászlómon két be-
tûszóval: MMMT, SZÉG (Mindenhol,
Mindent, Mindig Teljesen; Szívvel, Ésszel,
Gerinccel). Munkám elismeréséül idén
az év képviselõjévé választottak. Szeret-
nék tovább dolgozni a városért, a közös-
ségekért, s az õket alkotó egyes embe-
rért. Bízzanak bennem és a Fidesz-
KDNP képviselõjelöltjeiben, hogy foly-
tathassuk együtt Önökkel Önökért.

Erõss Zoltán (Jobbik-Védegylet)

A JOBBIK korunk bonyolult helyzetei-
nek megoldására mindig a magyar ér-
dekû válaszokat keresi és adja. Ezért –
bár nem vagyok párttag – eszmerend-
szerével és a társadalmi gondokra adott
megoldásaival egyetértek. Tudom azt,
hogy egy Fidesz túlsúlyú városvezetés
most kizárólag a JOBBIK kontrollja mel-
lett lehet jó. Pártonkívüli lokálpatrióták
– mint pl. Andorka Gábor tanár úr, aki
Pozsonyban szembeszállt a szlovák õrü-
lettel – összefogva a város hasonló gon-
dolkodású polgáraival, tenni akarnak a
városért. A hosszú távú – nem egyciklu-
sos – feladatokra, mint az egészséges ivó-
víz biztosítása, a kifizethetõ távhõszol-
gáltatás, az öntudatos magyar létre ne-
velõ gyermekintézmények biztosítására
nagyobb súlyt kell helyezni. Azon leszek,
hogy a köz véleményének kinyilvánítá-
sa nagyobb teret kapjon.

Radits Magdolna (LMP)

Három gyermek édesanyja vagyok. A
Pécsi Tudományegyetem humán me-
nedzser szakán szereztem diplomát. Hi-
szek abban, hogy létezik egy olyan tár-
sadalom, ahol értéket képvisel a szak-
mai hozzáértés, a megbecsülés és a jog-
egyenlõség. Hiszem, hogy mindenki
számára fontos a környezetünk meg-
óvása, ezért szeretném, ha Szekszárdon
minél szélesebb körben megvalósulna
a környezeti neveléshez szükséges felté-
telrendszer. Nagyon lényeges, hogy a
városban mûködõ vállalkozások kör-
nyezettudatosságukkal példát mutassa-
nak. Fontosnak tartom az egészséges
életmódra nevelést, a tömegsport és a
versenysportok népszerûsítését, a fenti
célok megvalósítása érdekében. Kérem,
szavazzanak rám!

Rácz Zoltán (MSZP)

Építész vagyok. Békés megyében, Ka-
szaperen születtem 1944-ben. Szekszár-
don 1972 óta élek. 1978 óta foglalkoztat
a várospolitika, a városfejlesztés. A 80-
as években létrehoztam a Szekszárd-Ért
klubot, amivel a városban hozzájárul-
tunk a rendszerváltás folyamatához.
Húsz éve távol tartom magam a politi-
kától, most viszont úgy gondolom, hogy
egy fiatal, megbízható, dinamikus pol-
gármesterjelölt és programja mellé érde-
mes odaállni. Ez a város a hozzá hason-
ló méretû városokhoz képest fokozato-
san egyre nagyobb hátrányba kerül.
Szekszárd az elszalasztott lehetõségek, a
rendesen soha be nem fejezett és az ér-
telmetlen presztízsberuházások városa.
A családok rezsije a nem jól átgondolt
fejlesztések következtében jelentõsen
nõtt, és pontosan látható, hogy még en-
nél is jobban nõni fog.
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VII. számú Választókerület
(5., 16., 17, 18., 28. sz. szavazókör)

Ilosfai Gábor (MSZP)

Harmincnyolc éves vagyok, Szekszár-
don születtem. Életem minden jelentõs
pillanata ehhez a városhoz köt. Itt nõt-
tem fel, itt töltöttem izgalmas középisko-
lás diákéveimet. A Bánki Donát Gépipa-
ri Fõiskolán végeztem gépész üzemmér-
nökként, a diploma átvételét követõen
az elsõ munkahelyem is Szekszárdon
volt, az MMG-AM gyárban. Az informa-
tikus mérnöki és a szakközgazdász ok-
levelet munka mellett szereztem meg.
Hét évvel ezelõtt itt született meg a kislá-
nyom, Csenge. 2002-ben indultam elõ-
ször az önkormányzati választásokon
az akkori 10-es körzetben, a választást
megnyertem. Az utána következõ négy
évben a közgyûlés gazdasági bizottsá-
gát vezettem. Négy évvel ezelõtt ismét
bejutottam a Szekszárdi Közgyûlésbe,
2009 óta a pénzügyi bizottság elnöki
tisztét töltöm be.

Krasznai József
(Jobbik-Védegylet)

Krasznai József vagyok, 44 éves, a Job-
bik-Szekszárdi Védegylet jelöltje. Nyelv-
tanár és mûszaki fordítóként dolgoz-
tam itthon és számos európai ország-
ban. Szabadidõmben a huszár hagyo-
mányokat ápolom. Külföldi tapaszta-
lataim alapján felismertem, hogy ko-
rábbi vezetõink kiszolgáltatták nemze-
tünket külföldi érdekeknek, pusztán
anyagi megfontolásból. Ez országos és
helyi szinten is megvalósul, amit gyö-
kerestül meg kell változtatni jövõnk és
boldogulásunk érdekében. Nincs lehe-
tetlen, csak bátran fel kell lépni ezen cé-
lokért, még akkor is, ha a tömegtájé-
koztatás ennek épp az ellenkezõjét su-
gallja. Aki a saját szemével tájékozó-
dik a világban, megtapasztalja, hogy
ez a járható út jövõnk és nemzetünk
érdekében. Szebb jövõt!

Lemle Béláné (Fidesz-KDNP)

A Garay János Gimnáziumban érettsé-
giztem, majd a József Attila Tudomány-
egyetem matematika-fizika szakának
elvégzése után a Garayba kerültem
vissza tanárnak. Férjemmel Szekszár-
don élünk, két felnõtt fiúnk van. Dolgos
39 évembõl az utolsó 15-ben igazgatója
voltam a gimnáziumnak. Örömmel
végzett munkám során mindig az érté-
keket kerestem, és azok továbbadásán
dolgoztam. Két éve mentem nyugdíjba,
munkám elismeréseként 2008-ban
megkaptam Szekszárd város Pro urbe
díját. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
szekszárdi karitatív csoportjának va-
gyok a vezetõje, önkéntesként a Megyei
Idõsügyi Tanácsban is tevékenykedem,
alelnökként. Szívesen szolgálnám váro-
sunk elõbbre jutását. Alapelvem: keres-
sük egymásban mindig azt, ami össze-
köt és kerüljük azt, ami elválaszt! 

Tóthné Vinkó Erzsébet (LMP)

Nyugdíjas pedagógus vagyok. Mun-
kám során tanítványaimat mindig
emberségre, a környezet védelmére,
tisztaságra neveltem. Tenni szeretnék
azért, hogy a közterek, játszóterek tisz-
tábbak, zöldebbek és barátságosab-
bak, a játszótéri játékok biztonságo-
sabbak legyenek. Szeretném, ha a vá-
ros külsõ területei is nagyobb figyelmet
kapnának, mert az ott élõk komoly
problémákkal küszködnek. Képviselõ-
ként azt szeretném elérni, hogy az ön-
kormányzat kérdezze meg a városla-
kók véleményét egy-egy fontosabb dön-
tés meghozatala elõtt, hiszen ezek a vá-
ros arculatát és pénzügyi helyzetét évti-
zedekre meghatározzák.  Kérem, tá-
mogasson szavazatával!

VIII. számú Választókerület
(25., 26., 27, 29., 30. sz. szavazókör)

Berczeli András (LMP)

Egyetemista vagyok. Lehet Más Szek-
szárd, ehhez azonban az kell, hogy a
Lehet Más a Politika értékrendszere be-
kerüljön a szekszárdi önkormányzat-
ba. Gondolok itt a korrupció visszaszo-
rítására, erõteljesebb zöld, környeze-
tünket megóvó politikára. Azt szeret-
ném elérni, hogy a szekszárdi diákok
tanulmányaik során több ismeretet
szerezzenek a környezetvédelemrõl.
Terveim között szerepel a mélysze-
génységben élõ emberek helyzetének
javítása. Ennek lehetõségét az oktatás-
ban, integrációban és a megfelelõ
munkakínálatban látom. Nagyon fon-
tosnak tartom továbbá a szekszárdi
borvidék és borkultúra ápolását, illetve
annak támogatását. Bizalmát és sza-
vazatát köszönöm!

Halmai Gáborné (MSZP)

1956-ban születtem Gyõrben, a férjem
a bankszektorban dolgozik. Két gyer-
mekünk van, Gergõ a tanári pályát vá-
lasztotta hivatásául, Balázs pedig infor-
matikusként dolgozik. 12 éve vagyok
önkormányzati képviselõ. Mindig
nagy hangsúlyt fektettem a szakmai to-
vábbképzésemre, így közmûvelõdési és
önkormányzati szakemberként is elis-
mernek, és ezt a tudásomat oktatóként
másoknak is továbbadhatom. Egész
életemben közösségben, a közösségért
– Szekszárdért dolgoztam. Hiszek ab-
ban, hogy lehet tenni a bizalomért, a
beszélgetésbõl születhet közös terv,
amelynek megvalósítása közös siker. Is-
merem az önkormányzati munkát, és
szeretném a tapasztalataimat a körzet
és a város érdekében ezután is kama-
toztatni.

Máté Péter (Fidesz-KDNP)

Szekszárdon születtem 1962-ben. Gyer-
mekkoromat Õcsényben töltöttem,
majd tizennégy éves kamaszként már a
szekszárdi kerékpárversenyzõkhöz
csatlakoztam. 1983-tól vállalkozóként
dolgozom, amely rendkívül összetett fel-
adat, felelõsségteljes döntéseket kíván.
Nõs vagyok, feleségem Máté Judit szin-
tén vállalkozó. Három lányunk van,
akik 2, 19 és 22 évesek. Jelenleg is önkor-
mányzati képviselõ vagyok a Fidesz
Magyar Polgári Szövetség tagjaként. A
2006-os választáson tett ígéreteimet ma-
radéktalanul betartottam. Az elmúlt
négy évben a hozzám kéréssel fordulók-
nak lehetõségeim szerint segítettem, ké-
réseiket az önkormányzat döntéseinél
igyekeztem érvényesíteni. Ígérem,
amennyiben megválasztanak, a kibõ-
vített körzet lakóinak érdekeit, kéréseit
maximálisan képviselni fogom. 

Sebestyén Rita
(Jobbik-Védegylet)

Andrásfalváról  Kakasdra kitelepített
székely család gyermekeként 15 éve élek
Szekszárdon. Jelenleg egy kisvállalkozás
ügyvezetõje vagyok. Cél, hogy az embe-
rek kiszolgáltatottsága az extraprofitot
bezsebelõ közüzemi szolgáltatókkal és
multikkal szemben minimálisra csök-
kenjen, a kis- és középvállalkozók terhei
a lehetõségekhez mérten minimalizá-
lódjanak, és a közbiztonság javuljon.
Úgy érzem, és az emberekkel való be-
szélgetések során tapasztalom, hogy je-
lentõs igény van a baráti-üzleti mutyik-
kal átszõtt megélhetési politikusok, és az
újsütetû „Más” politikai kalandorok he-
lyett, a TISZTA, BECSÜLETES, MAGYAR
EMBEREKRE városunk közgyûlésében.
Ha Önnek is érdeke a TISZTESSÉG ÉS A
REND, kérem szavazzon rám, és a Job-
bik-Szekszárdi Védegylet jelöltjeire!
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IX. számú Választókerület
(32., 33., 36. sz. szavazókör)

Dr. Hadházy Ákos (Fidesz)

Dr. Hadházy Ákos vagyok, 36 éves állat-
orvos. Képviselõként az Önök segítségé-
vel fenntartottuk Szekszárd mûködõké-
pességét. A jövõben már nemcsak a
munkahelyek számának megõrzése,
hanem növelése is lehetséges lehet, von-
zóbbá téve a várost az ifjúság számára.
A biztonság terén fontos, hogy térfigyelõ
kamerák segítsenek a bûnmegelõzés-
ben, felderítésben. Javítottuk a körzet
közlekedését, már kerékpárúton is elér-
hetõ a városközpont és a sportcsarnok.
A buszjáratokat sûrítettük, új várókat
építettünk, és újak az autóbuszok is.
Megoldandó a Csatári buszforduló bõví-
tése, hogy a járatokra egy helyen lehes-
sen felszállni. Fontos, hogy bõvítsük az
Önök véleménynyilvánításának lehetõ-
ségeit: a város honlapját például inte-
raktív fórumként használhatnánk.

Dr. Kiss Albert 
(Jobbik-Védegylet)

Arra kérem, hogy a 2010. október 3-án
tartandó önkormányzati választáson
szavazzon rám és a Jobbik – Szekszár-
di Védegylet által támogatott polgár-
mesterjelöltre, Andorka Gáborra! Mit
tudunk ezért ígérni Önnek cserébe?
Tisztességes, becsületes képviselõi
munkát, állandó elérhetõséget és
számonkérhetõséget! Nyitottságot az
Ön és családja lakókörnyezete problé-
máinak a megoldására, és a lehetõ leg-
magasabb szintû igényérvényesítésre!
Keressenek bátran! Magamról annyit,
57 éves ügyvéd vagyok, Szekszárdon
születtem és 1974 óta itt is élek és itt is
dolgozom, ismerve a „fél várost”, a vá-
ros problémáit, lehetõségeit. Kérem te-
hát ismételten Önt, szavazzon rám,
válassza a jobbat!

Maller Béla (MSZP)

Harminckét évig voltam hivatásos ka-
tona. A tetteim igazolják, baloldali va-
gyok, mindig is ezt az értékrendet kép-
viseltem. Éltetõ elemem a közügyekkel
való foglalkozás. Van tapasztalatom a
képviselõi munkában: 2002–2006 kö-
zött már képviseltem a közgyûlésben a
körzet és a város érdekeit. Választási
programomban, melyet személyesen
juttattam el Önökhöz, már említettem
a közösség, a nyilvánosság erejét, vala-
mint a célok, elképzelések fontosságát.
Kortól függetlenül érdemnek az elvég-
zett munka becsületét tartom. Szá-
momra nagy megtiszteltetés lenne, ha
az elkövetkezõ években Önt és Kedves
Családját képviselhetném a város Köz-
gyûlésében.

Zaják Rita (LMP)

Lehet Más Szekszárd!
Vállaltuk a kihívást, és elindultunk az
õszi önkormányzati választáson, hogy
mind a narancsos túlsúllyal, mind az
elmúlt idõszak „kéz kezet mos” politi-
kai garnitúrájával szemben alternatí-
vát nyújtsunk! 
Szekszárdon mind a tíz választókerü-
letben van jelöltünk, így minden egyes
szavazókörben lehet az LMP-re voksol-
ni. Ezek a szavazatok semmiképpen
sem vesznek el, még akkor sem, ha
nem az LMP-s jelölt végez az elsõ he-
lyen. A ránk leadott voksok összesítésre
kerülnek, így listás jelöltjeinknek esé-
lye lesz a képviselõ-testületben a váro-
sért dolgozni. Kérjük, október 3-án sza-
vazzon az LMP jelöltjeire! 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010

Vidám színek, apróságokra szabott bú-
torok, fantasztikus játékok. A Helen
Doron Nyelviskola olyan, akár egy
gyermekparadicsom. A szõnyeg köze-
pén néhány kisgyermek, középen mo-
solygós tanító néni.  Angolul beszél.
Körülötte izeg-mozog néhány fiúcs-
ka, s közben meglepõ természetesség-
gel elhangzik tõlük néhány angol
mondat.

– Játszva tanulnak, tanulva játsza-
nak? Hogyan lehet ilyen pici gyerme-
keket angolra tanítani? 

– A Helen Doron módszer alapja az
anyanyelv elsajátításához hasonlatos.
A kisgyermek az anyanyelvét erõfe-
szítések, és tudatos tanulás nélkül,
spontán módon elsajátítja. Fontos,
hogy a gyermekek napi kapcsolatban
legyenek a nyelvvel. Ezért hangsú-

lyoznunk kell a napi CD-hallgatást,
melyek tananyagcsomagjaink részét
képezik. Foglalkozásainkon feldolgo-
zott énekek, mondókák, mesék, min-
dennapos szituációk által egyre ma-
gabiztosabb, aktív tudáshoz juttatják
a gyerekeket.

– Hogy néz ki nálatok egy foglalko-
zás?

– A kicsikkel mondókázunk, mesé-
lünk, bábozunk, szerepjátékokat ját-
szunk, festünk, rajzolunk, gyurmá-
zunk, ragasztunk, építünk, alkotunk,
kirakózunk, labdázunk, egyensúlyo-
zunk, alagútban mászunk, trambuli-
non ugrálunk, kendõ alá bújunk, éne-
kelünk, táncolunk... olyanokat ját-
szunk, ami a gyerkõc életkorából adó-
dóan élménnyel ajándékozza meg õt.
Mindezt angolul. 

– A kisiskolás korosztállyal hogy
zajlik egy óra?

– A „nagyobb” gyermekeket minél
több érzékszervük bevonásával ta-
nítjuk a leghatékonyabban (Montes-
sori). A beszédértés, a beszéd és az
együttmûködési készség fejlesztésén
kívül fõ célunk: örömet vinni a tanu-
lásba. Olyan eszközkészlettel és
olyan interaktív technikákkal dolgo-
zunk a tanítás során, amelyek öröm-
mel és kedvvel végzett munkát, aktív
tanulást eredményeznek. Nálunk a
gyermekek öröme, lelkesedése, mo-
solya már bizonyított!

– Felsõ tagozatos korosztállyal is
foglalkoztok?

– Természetesen. 16 éves korig kí-
nálunk programokat tanulóinknak. És
ami az idei évtõl újdonság: a Pearson
PTE Young Learners egy nemzetközi
gyermekangol nyelvvizsga-sorozat 7-
16 éves gyerekek számára. 

– Ahogy látom, ez a fajta nyelvta-
nítás elég speciális elvárásokat tá-
maszt a tanárokkal szemben. Kik le-
hetnek Helen Doron-tanárok?

– A magas szintû nyelvtudás, peda-
gógiai felkészültség mellett fontos
szempontok a gyermekszeretet, a
gyermekközpontú, empatikus gon-
dolkodás, kreativitás, és a motiváció.

Pedagógusaink félévente részt vesz-
nek továbbképzéseken, ahol tökéle-
tesíthetik szakmai ismereteiket, de
gyakorlatban is számot kell adniuk
jártasságukról. 

– Miért jó Helen Doron-tanárnak
lenni?

– Imádom a gyerekeket, ahogy
óráról órára elvarázsolnak a kíváncsi-
ságukkal. Boldogok és büszkék, ha si-
kereket érnek el. Azért járnak hoz-
zánk a Helen Doron iskolába, hogy
játsszanak a barátaikkal, de ebben a
korban annyira fogékonyak a nyelv-
tanulásra, hogy észre sem veszik,
hogy elsajátítják a nyelvet. 

– A szakemberek véleménye meg-
oszlik a kezdés tekintetében. Izgal-
mas kérdés: mikor érdemes elkezde-
ni egy idegen nyelv tanulását?

– Lehet az életkoron vitatkozni, de
az biztos, hogy úgy nyolc-tízéves ko-
rig az újabb nyelveket is ugyanúgy
sajátítjuk el, mint az anyanyelvet. 

– Van mód személyesen is megte-
kinteni nálatok egy foglalkozást?

– Minden kedves érdeklõdõt vá-
runk egy bemutató órán a nyelvisko-
lában. Elõzetes telefonos egyeztetés
után a gyermek saját korcsoportjá-
ban részt vehet egy ingyenes próba
foglalkozáson. (x)

Nálunk a gyermekek öröme, lelkesedése, mosolya már bizonyított

További információ a 20/998-2-998-as telefonszámon,
és a http://szekszard.helendoron.hu honlapon.
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Szekszárdon születtem 1965-ben. A Pécsi
Tudományegyetemen szereztem fõisko-
lai, majd egyetemi diplomát, jelenleg
ugyanott folytatom tanulmányaimat jo-
gász szakon. Több mint tíz éve élek a kör-
zetben, melynek az Önök jóvoltából
nyolc éve vagyok a képviselõje a közgyû-
lésben, ahol a Sport, Ifjúsági és Civil Szer-
vezetek Bizottságát vezetem. A képviselõ-
testülettel sikerült elfogadtatnom, hogy a
körzet is szerves részét képezi a város-
nak. A fejlesztésekrõl: folyamatban van a
szennyvízberuházás, mely többek között
a Sárköz, Szõlõhegy és Csap utcákat is
érinti a körzetben. A következõ négy év-
ben – többek között – azért szeretnék
munkálkodni, hogy a Bátaszéki út belte-
rületté váljon, és így a buszmegállók köze-
lében gyalogos átjárókat fessenek az út-
testre. Kiemelten fontos kérdésnek tartom
az úthálózat állapotának javítását – gon-
dolok itt elsõsorban a Szõlõhegy, Fa-
gyöngy, Major, Sárköz, Kertész utcákra.

1987. február 10-én születtem Székesfe-
hérváron. Szüleim 1988-ban költöztek
Szekszárdra, azóta itt élek. 2005-ben
érettségiztem az akkor még Bezerédj Ist-
ván Kereskedelmi és Közgazdasági

Szakközépiskolában. Az érettségit köve-
tõ évben sikeres pénzügyi-számviteli
ügyintézõ vizsgát tettem. 2007-ben fel-
vettek a Zsigmond Király Fõiskola pénz-
ügy-számvitel szakára, amelynek jelen-
leg végzõs hallgatója vagyok. 2008 júni-
usától 2009 augusztusáig egy au-pair
program keretében 14 hónapot töltöt-
tem az USA-ban. Fontosnak érzem,
hogy határozott, õszinte és szavahihetõ
emberek képviseljék a választópolgárok
érdekeit. Látom, tapasztalom a körzet és
a város problémáit. Hiszem, hogy van
elég erõm segíteni a gondok megoldásá-
ban, Szekszárd fejlõdésében.

János Anna vagyok, 20 éve élek
Szekszárd-Szõlõhegyen. Az itt lakók kéré-
sére indulok független képviselõként a
választásokon. Megválasztásom esetén
nemcsak a körzetben élõ embereket sze-
retném képviselni, de a város civiljeit is,
mert 7 éve dolgozom több civil szervezet-
ben. A megyei cukorbeteg egyesület elnö-
keként és a szekszárdi Polgárõr Egyesü-
let titkáraként tudom, hogyan kell képvi-
selni a civilek, a polgárok érdekeit, ho-

gyan kell pénzt keresni a célok elérésé-
hez, és hogyan kell ezekrõl a pénzekrõl
pontosan elszámolni. Tisztában vagyok
a déli városrész problémáival, az itt élõk
gondjaival, hiszen magam is tapaszta-
lom a közlekedési nehézségeket, az utak
állapotát, a közmûvek hiányát. Bízom
abban, hogy képviselõként összefogással
orvosolhatjuk a gondjainkat.

Intézményi kommunikátorként sze-
reztem oklevelet, jelenleg a Szegedi
Egyetemen tanulok vadgazda mérnök
szakon. Nagyon fontos számomra a
természetvédelem, így kerültem kap-
csolatba az LMP-vel. Férjnél vagyok,
van egy kétéves kisfiam. Szekszárdon a
legsürgetõbb teendõknek a kerékpár-
utak építését és a játszóterek állapotá-
nak javítását tartom. Szerencsére sok
embernek van tanyája, ahol megter-
melheti magának a zöldséget, gyümöl-
csöt, és közelebb kerülhet a természet-
hez. Ám sajnos nem mindig egyszerû
megközelíteni ezeket a tanyákat. Rend-
kívül rossz állapotú utak vezetnek fel a
hegyre, ezen is javítanunk kell. Köszö-

nöm, ha október 3-án megtisztel bizal-
mával.

Családos, boldog ember, büszke társára
és a napokban született fiúgyermekére .
A körzetben lakik, köszöni az ajánláso-
kat, amikkel a Szekszárdi Védegylet és a
Jobbik választási szövetségében jelölt le-
het. Pártonkívüliként vállalta a felké-
rést, de a Jobbik és a Védegylet szellemisé-
gével egyetért. Elkötelezett a nemzeti és
helyi érdekek és értékek megvalósulásá-
ért. Fontosnak tartja a politikai, üzleti és
hétköznapi életben az egyenességet, tisz-
tességet, becsületességet, igazságosságot
és a jó gazda gondosságát. Így fogja job-
ban képviselni a körzetét és városát, és
hiszi, hogy így az jobbá is válik.

X. számú Választókerület
(37, 38., 39. sz. szavazókör)

Fajszi Lajos (Fidesz-KDNP)

Gyulai Zsuzsanna (MSZP)

János Anna (független)

Petek István (Jobbik-Védegylet)

Lehõcz Daniella (LMP)
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Erõsen kopogtat az új generáció
A Szekszárd Kupán is igazolták tehetségüket a SZAC fiataljai

A fiatalok további térnyerését
hozta a magyar női asztalitenisz
hazai versenynaptárában igen
előkelő helyen álló ranglista via-
dal, a Szekszárd Kupa.

Bálint György

A legjobb három magyar, Tóth Kriszti-
na, Lovas Petra és Póta Georgina idén
csak azért nem indult, mert folyamato-
san az ország színeit képviselik: alig-
hogy befejezõdött az ostravai Európa-
bajnokság – ahol Perger Szandrával ki-
egészülve az ötödik helyet szerezte a
magyar nõi válogatott –, máris útra kel-
tek a szingapúri csapat világbajnokság-
ra. Perger nem utazott Ázsiába, így el-
jött a szekszárdi versenyre – immáron
a felnõttek mezõnyének elsõ számú
esélyeseként. Tavaly is finalista volt, de
akkor Lovas ellen nem sikerült kivívnia
a gyõzelmet. Majd most! – gondolták
sokan, de a Kecskemét föltörekvõ te-
hetsége, a 17 éves Madarász Dóra min-
den tekintetben fölülmúlta a papíron
esélyesebb riválisát. Négy játszmában
nyert, s ezzel az utóbbi öt év legsimább
döntõjét láthattuk.

– Nagyon örülök a sikernek, mert
Szandi ellen ilyen komoly tétmeccsen
még nem játszottam – mondta a ha-
zai ifjúsági ranglistát vezetõ játékos. –
A második és harmadik szettben a
szerencse is segített, több labdám is
átcsúszott a hálón, no és az ellenfelem
is többet rontott.

– Ezek után újabb nagy skalpokra
törsz?

– A célom, hogy jövõre meg tudjam
nyerni az ifjúsági Európa-bajnoksá-

got. Eddig a második és a harmadik
helyet sikerült elérnem. Sokat várok
az év végi ifi világbajnokságtól is,
amelyen az ázsiaiakkal is megmérkõ-
zöm. Ezekbõl a meccsekbõl tanulni
szeretnék, aminek a hasznát vehetem
majd a kontinensviadalon.

Szekszárdi házi döntõ is
lehetett volna az ifiknél

A Szekszárd  Kupa másnapi, a leg-
jobb hazai serdülõket és ifjúságiakat
asztalhoz szólító versenynapja úgy in-
dult, hogy a legnagyobb esélyes, a
soltvadkerti Ambrus Krisztina beteg-
ség miatt visszalépett. Sáth Sándor, a
Szekszárdi AC szakmai igazgatója is re-
ménykedett, hogy Extra Ligás csapatá-
nak csiszolatlan ékkövei is domboríta-
nak a hagyományos fõvárosi nevelõ-
mûhelyek versenyzõi mellett. Három

játékosért is lehetett szorítani. Ott volt
a mezõnyben a szekszárdi-kínai Liu
Siyu, aztán az új román igazolás,
Vincze Andrada, no meg a 15 éves
Madaczki Mirella. A kis kínai már a 16
között „elszállt”, nem tudta a tõle meg-
szokott koncentrált játékot nyújtani. A
másik két játékos megvillantotta tehet-
ségét, megmutatták, hogy már most
sokat tudnak a korszerû, támadó felfo-
gású asztaliteniszbõl. Akár szekszárdi
házi döntõ is lehetett volna, ha a tolna-
iak ifjúsági olimpiát is megjárt 16 éves
tehetsége, Nagyváradi Mercédesz
nem áll az útjukba. A már a Postáshoz
csábított fiatal az elõdöntõben Vin-
czét, a fináléban pedig Madackit is le-
gyõzte nagy csatákban. Különösen a
finálé volt kiélezett: Sáth Sándor felfe-
dezettje visszahozta magát a meccsbe,
és csak 3:3 után adta meg magát a na-

gyobb versenyrutinnal bíró Nagyvára-
dival szemben. Aki látta a meccseit, az
meggyõzõdhetett a ragyogó kezû és
lábmunkájú Szekszárdra igazolt tini
egészen kivételes adottságairól.

– Ez egy kétpontos meccs volt, leg-
közelebb akár fordítva is alakulhat –
mondta  cseppet sem bánkódva a ve-
reségen a bajai illetõségû Tóth Fe-
renc, aki régóta foglalkozik Mirellával,
s aki maga szorgalmazta a játékos
Szekszárdra igazolását, költözését,
hogy mindent alárendeljenek a fiatal
lány tehetsége kibontakoztatásának.
– Meglátják, meg fogja állni a helyét a
Szuper Ligában is – tette hozzá.

– Ez a torna is talán rámutatott: kö-
zeleg a generációváltás a magyar nõi
asztaliteniszben, amely még mindig a
kontinens szûkebb elitjébe tartozik.
Mi már most a fiatalokra szavaztunk,
rájuk építünk a versenyeztetés min-
den szintjén. Nagyon remélem, hogy
a kellõ rutint megszerezve akár már
az idén bravúros gyõzelmekre is ké-
pesek lesznek. Most is megvolt min-
den esélyük a gyõzelemre, de egyikõ-
jük sem tudott élni vele. Pedig Vincze
a nyári Eb-n legyõzte Nagyváradit, s
akkor a magyar együttest a döntõbe
jutástól fosztotta meg – mondta a ver-
senyrõl némi hiányérzettel távozó
szakmai igazgató, Sáth Sándor, akit
azért a rendezésért a szakmától ka-
pott elismerés kárpótolhatott. 

Ami a hõn óhajtott elsõséget, a
gyõzelmet illeti: a jelekbõl ítélve biz-
tosan nem kell a jövõ évi Szekszárd
Kupáig várni valamelyik szekszárdi
játékos veretes sikerére az ifjúsági
korosztályban...

Madarász Dóra meglepetésre nyerte a felnõttek versenyét
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Zenei csemegék a szüreti fesztiválon
Ezrek hallgatták a Béla király téri háromnapos „koncertvágtát”

Már benne volt a levegõben a siker je-
le, amikor szeptember 16-án kilibbent
a Béla király téri színpadra az 1983 óta
töretlen karriert futó R-GO frontem-
ber, Szikora Róbert, valamint szemre-
való gidái, hogy belecsapjanak a szüre-
ti fesztivál koncertsorozatának nyitó
estéjébe. A nyitó szám, a ,,Csikidám”
közönségcsalógatónak bizonyult. Hat
éve ez volt az együttes nagy visszatéré-
sének új szerzeménye. 

Az 1982 októberében a Hungáriá-
ból kivált Szikora az R-GO-val új zenei
irányok felé indult, létrehozva az egye-
di és utánozhatatlan ,,csikidám” stílust
pálmafákkal, sivatagi öltözettel, bam-
buszkalappal és persze az elmaradha-
tatlan Gidákkal. A két új ,,Róbert-gida”
(szõke) Móni, (barna) Kinga õrjítõ fe-
hér miniszoknyában, máskor terepszí-
nû ruhában táncolta végig a kétórás
koncertet, s hevítette a közönséget,
miközben a hatvanhoz közelítõ front-
ember 20 éveseket megszégyenítõ len-
dülettel ,,tuningolta” a hangulatot. Kü-
lönlegességként hatott, hogy a meg-
szokott R-Go örökzöldeken kívül (Te
csak mindig akkor sírsz, Alacsony férfi
dilemmái, Bombázó, Létezem, Szeret-
lek is + nem is, Ne félj, te kis bolond)

ritkán játszott csemegék is elhangzot-
tak, úgy, mint ,,Az idõ”, a ,,Mire gon-
dolsz, katona”, vagy a Los Angeles-i
fesztiváldíjas ,, Most kell, hogy nagyon
szeress”. A koncert végén felcsendült a
nagy sikerû ,,Ballag a katona”, majd ré-
gi Hungária slágerekkel búcsúzott a vá-
rostól a ,,csikidámkirály”.

Pénteken, a fesztivál „hivatalos nyi-
tónapja” sem múlt el nagykoncert nél-
kül, hiszen az 1962-ben alakult Omega

együttes a maga, lassan 50 éves múltjá-
val – a szakadó esõ ellenére – igazi cse-
megének számított. Az este kilenc órá-
ra esernyõvel borított Béla király té-
ren lépni sem lehetett a tömegben. A
kitûnõ hang- és fénytechnikával dol-
gozó veterán együttes ezúttal sem ma-
radt el a megszokott színvonaltól.
(Részletes beszámolónkat alább olvas-
hatják.) Szombat délután ismét em-
berhegyek özönlöttek a Béla király

térre, ahol a 22 éve mûködõ, de a nép-
zenét csak néhány éve mai alternatív
zenevilággal ötvözõ, hazai együttesek
szerzeményeit „népzenére lefordító”,
s azóta abszolút sikerrel taroló Csík ze-
nekar lépett fel. Az esõ itt sem „hagyta
magára” a közönséget, a produkció vi-
szont kárpótolhatta az egybegyûlte-
ket. A Kispál és a Borz zenekar koráb-
bi sikere, a ,,Csillag vagy fecske”, vagy
a kiváló szövegíró, Kiss Tibi zenekara,
a Quimby 2005-ös slágere, a ,,Most
múlik pontosan”, vagy éppen a
,,Fekete Lamour” feldolgozásának ifjú-
ság körében aratott szilárd tetszése
most sem maradt el. A két énekes, Ma-
jorosi Marianna és Csík János (hege-
dû, ének) fokozatosan emelte a han-
gulatot, miután a népi kultúra örök-
becsûibõl merített a mûsor elsõ felé-
ben átvezetve a tagokkal a hegedû,
cimbalom, bõgõ, brácsa, cimbalom
segítségével a jelen zenéibe a már-
már „tomboló” ifjúságot.

Elmondható, hogy az esõs hétvé-
ge ellenére maradandó élményt
nyújtott mindhárom produkció.
Köszönet érte a szervezõ Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza csapatának is.

„Amíg a Jagger bírja, én is bírni fogom”
■ Jólesett a pop-rockon belül az idõt ál-
ló igazi zenét elõnyben részesítõk lel-
kének, hogy mennyien ( mintegy né-
gyezren) eljöttek az Omega koncertjé-
re pénteken este, noha ítéletidõ tom-
bolt. Jó, jó, megvan a 48 éve folyama-
tosan létezõ hard rock-space formáci-
ónak a hazai és nemzetközi törzskö-
zönsége, de az együttes tagjait is rend-
re meglepi és jólesõ érzéssel tölti el,
hogy köztük jelentõs számban ott van-
nak a fiatalok. A puding próbája ebbõl
a szempontból a tavalyi, bajai EFOTT
volt: a fõiskolások-egyetemisták továb-
bi impulzusokat adtak a 65 év átlag-
életkorú együttesnek a folytatásra. 

Aminek persze már csak a biológia
szabhat korlátokat, de szerencsére az
egykori „Régi Csibészek” kondíciója
jó, biológiai életkoruk legalább egy ti-
zenötössel kevesebb a naptárinál.
Igaz, a korelnököt, a space-es hangzás
atyamesterét, a 67-et már betöltõ
Benkõ Lacit – mivel ezer hõfokon ég
most is minden koncerten, mintha
csak az elsõ lemezre készülne – egy-
egy ilyen másfél óra felettébb lefá-
rasztja. Most is meggyötört sápadtság-
gal érkezett sálas, blúzos, csizmás sze-
relésében. Kollegám, aki elõször látta,
komolyan aggódott Laci láttán, de e
sorok írója, aki már többször is látta
õt az utóbbi évtizedben koncert után,

megnyugtatta: „Tíz perc kell neki, és
minden rendben lesz”. Így is történt...

A sok hangszeren játszó billentyûs
odafigyel az egészségére, a háziorvo-
sok magyarországi fõnöke – az együt-
tes nagy kedvelõje – pár évvel ezelõtt
rendszeresen tesztelte õt koncert
elõtt és után is. „Higgyétek el, ben-
nem most is minden koncert elõtt a
kelleténél is egy kicsit nagyobb a lám-
paláz, ami csak az elsõ billentyû lenyo-
mása után oldódik. Mindenben
maximálisan meg akarok felelni a kö-
zönségnek. Különösen a fiataloknak,
akik csak hallhattak rólunk a szüleik-
tõl. Amikor megláttam a szekszárdi té-
ren az esernyõrengeteget, ezt az ér-
deklõdést, ez akarva-akaratlanul föl-
nyomta a pulzusomat. Hiába játszot-
tunk talán már ezer koncerten, Lon-
donban, Portugáliában ötven-hetven-
ezer nézõ elõtt is, no meg a Népstadi-
onban már négyszer ennél is több
rajongónak, nálam ez az érzés, a
föltuningolt állapot nem múlik el.
Csak mostanra, a koncert után ne-
gyedórával állapíthattam meg, min-
den rendben ment.”

Örök dilemma, hogy mi férhet bele
az életmû több száz számából a kon-
cert legföljebb húsz nótájába. A hõs-
korszak legnépszerûbb alapszámait
(Petróleumlámpa, Tízezer lépés,

Gyöngyhajú lány) el kell játszani, a fi-
atalok is átvették a szüleiktõl. Kell va-
lami az Omega sima fémes korszaká-
ból, ami jól is énekelhetõ, a nemzet-
közi befutást elõsegítõ legalább kettõ
dal, de inkább három. Általában az
„Addig élj” és a „Nem tudom a neved”
csendül fel – itt is! Aztán jön a fejtö-
rés, melyik tíz legyen a nyugat-euró-
pai ismertséget megalapozó, a hetve-
nes-nyolcvanas években csak külföl-
dön kétmillió példányban elkelt
space-es korszakot idézõ három le-
mez, az Idõrabló, a Csillagok útján és
a Gammapolis közel negyven dalából.
A bõség zavara, amikor a „Napot hoz-
tam, csillagot”, az „Ezüst esõ”, a cím-
adó dal, a „Gammapolis”, a „Kemény
játék”, az „Õrültek órája”, a „Metamor-
fózis II” vagy a „Léna” azért is kihagy-
hatatlan, mert az együttes által készí-
tett közvélemény-kutatásban nagyon
magas tetszési indexszel ott szerepel-
nek. Nem különben az „Életfogytig
rock and roll”. 

A tõlük megszokott professzionális
hangzás, a nagy ívû orgona-szintetizá-
tor Benkõ Laci-módra, gitár és dallam-
beli, ritmikai váltások Omegára jel-
lemzõ összedolgozott egysége, meg-
komponáltsága most is hangverseny-
nyé emeli a koncertet. Itt úgy tombol-
ni, mint ahogy kétakkordos, kétforin-

tos dalok alkotta koncerteken nem le-
het. Más kávéház ez. Itt fülelni, figyel-
ni kell. Hogy a dob és basszus domi-
nanciájakor lõ ki a lézerágyú. Molnár
Gyuri (alias Elefánt) lírikusan fémes,
vagy éppen fémesen lírikus szólóira,
Mihály Tomi, a bölcsész-zenész olykor
indokoltan elõtérbe lépõ basszusaira,
és természetesen Meckyre, a valami-
kori bátaszéki frontemberre, aki a
jaggeres keretet adja énekes fontem-
berként. Hangja az Omega-hangzás
részévé vált a lassan elmúlt fél évszá-
zadban.

„A nagy tömeg csak áll” – szól a szö-
veg az éppen mûsorra nem kerülõ „Éj-
féli koncert” címû számból. Szekszár-
don is így volt. 1997, 2005, 2010: há-
romszor adott koncertet a városban az
együttes. Nem tudom, hogy mi lesz az
ötvenedik jubileumi év után, 2012-t
követõen az Omega-rapszódia címû,
már a komolyzene világába is elkalau-
zoló, most készülõ album és az újabb
nagy Puskás-stadionbeli koncert meg-
valósulása után?! Ha egyfajta anató-
miai csodaként még mindig koncer-
teznek, élek a gyanúperrel: lesz még
Omega-koncert a Béla király téren.

A tolnai kötõdésû Kóbor János, ali-
as Mecky az Eszterbauer-borházban
újra megsúgta: „Amíg a Jagger bírja,
addig én is bírni fogom.” B. Gy.

Korát meghazudtolóan lendületes mûsort adott az Omega



Ha valaki majd korunk levél-
irodalmát szeretné vizsgálni
emberöltõk múltán, ugyan-

csak bajban lesz az idõközben sem-
mivé vált e-mail-ek miatt – de ez
legyen az õ gondja. Mi Buda Attila ál-
dozatos szerkesztõmunkája révén a
Babits család levelezésének 1300
oldalnyi két kötetébõl könnyen cse-
megézhetünk humoros részleteket.

Ahogy az egyik kötet címe mondja:
„Különös emberi háló” sejlik fel elõt-
tünk. Az anyai ági rokon Kelemen
Ákos boldog apaként ír féléves fia ne-
vében rajzos levelet a Babits Mihály ál-
tal is nagymamaként tisztelt Cenci né-
ninek 1887-ben. „Kedves Namma-
mám! Itt vagyok – ragyogok,
Anyikámnak kommandóra nyögve
erõsen (kakálok). Aztán Anyikámnak
az is baj, ha nem teszem, az is baj, ha
sokszor teszem – így hát nem tudok
neki kedvire kakálni – pedig csak ak-
kor nyögök, ha szopás után nagyon jól-
laktam, mert hát „egyik tolja a másikát
– s szorítja az Ákoskát”. Most az utolsó
hónap alatt legalább egy kilót híztam,
úgyhogy a holdvilág, ha benéz az abla-
komon s engem lát, elszégyenli magát,
mert az én pofikám úgy tele van, hogy
az övé teliholdkor se külömb.”

Az 1920 októberi eseményekrõl írt
Babits István-levél elõzménye is érde-
kes, mert a költõ öccse hosszú hadi-
fogság után kereste föl bátyját, s per-
sze a budapesti katonai kórházat, aho-
vá „hosszú villanyosozás” után jutott
el. „Itt rettenetes ceremóniába került
a felvétel. Épp ? órát vártam a felvételi
irodán, onnan fürdõbe és fertõtlení-
tõbe kellett menni a „növendék”-ek-
nek (így hívják azokat, akik újonnan
érkeztek az állományba). Én egy kis

borravaló révén szerencsésen elkerül-
tem mindkettõt, ami igen fontos do-
log, mert a desinfectio (fertõtlenítés)
bizonyára tönkretette volna a ruhái-
mat. Károm azonban így is volt: köz-
ben kivették a mellényem zsebébõl a
szép kis reichenbergi tükrömet, amit
nagyon sajnálok.” A korabeli, már léte-
zõ borravalós rendszer mellett örül-
hetünk, hogy az akkoriban keringõ
számos betegség közül mégsem szál-
lított egyet sem Mihályhoz, mert úgy
még rövidebb lett volna az írói pálya…

Néhány hónap múlva a sors mást ho-
zott a Reviczky utca 7.-be: Török
Sophie-t, aki némi zökkenõk után gyor-
san a család tagja s buzgó levelezõje lett.
Olykor több is, mert például 1926-ban -
tíz évvel fiatalabbként! – õ ad házassági
tanácsot a 40. évén túljutott „Babits

Angela polgá-
ri iskolai ta-
nárnõ úrnõ-
nek”, azaz An-
gyalkának.
„ B o c s á s s
meg, hogy
ennyit dumá-
lok, de kevés-
bé ismerlek
ahhoz, hogy
tudjam, mire
v a g y
kíváncsi… Bi-
zonyos, hogy-
ha milliárdos
vagy fõher-

ceg kérõd akadt volna, akármilyen aljas
gazember különben, mindenki mele-
gen ajánlotta volna, hogy hozzámenj.
Vidéken az emberek túlságosan ráér-
nek mások dolgaival törõdni, s minden
unatkozó kávénénike kritikát és ítéletet
mond. Szomorú volna, ha ilyenektõl
hagynád magad befolyásolni magad! S
hogy anyika se nézi jó szemmel, ez ne
fájjon neked… Itt Pesten… sok fiatalasz-
szonytól hallottam már, hogy mennyi-
re gyûlölik már most azt a „gazembert”,
aki majd 15-20 év múlva el fogja rabol-
ni tõlük a kislányukat!”

Ezek után legalábbis kétséges az a
bölcsesség, amit egyik levelében
Dienes Valéria anyja idéz Babits anyjá-
tól: „Istenem, mily boldog az az anya,
akinek normális gyermekei vannak!”

Lanius Excubitor

Levelek mosolya
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ÓDON DERÛ 255. Ódon időben

OKTÓBER 4-ÉN

105 éve, 1905-ben meghalt
földink, Borovszky Ernõ ’48-as
százados, borjádi kasznár.
OKTÓBER 5-ÉN

145 éve, 1865-ben az új keszt-
helyi gazdászati intézet állatorvosi
tanára Szekszárd fia, Tormay Bé-
la lett.
OKTÓBER 6-ÁN

150 éve, 1860-ban Garay János
Honvéd halála címû költeménye
jelent meg.
OKTÓBER 7-ÉN

120 éve, 1890-ben vármegyei ki-
adónk almafája a Remetén „nem-
csak másodszor is kivirágzott, ha-
nem 15 gyümölcsöt is érlelt".
OKTÓBER 8-ÁN

135 éve, 1875-ben a jövõ évre
nyomdába került Falusi gazda
naptárában Tormay Béla a serté-
sekrõl írt.
OKTÓBER 9-ÉN

120 éve, 1890-ben lemondott
filoxérabiztosunk, dr. Roboz Zol-
tán a sajtóban írta meg, miként
védte meg szõlõinket. 115 éve,
1895-ben Dõry Pál alispán a Ba-
logh-fa fenntartására utasította fõ-
szolgabírónkat.
OKTÓBER 10-ÉN

135 éve, 1875-ben ideérkezett
Perczel Béla igazságügy-minisz-
ter. 115 éve, 1895-ben a Garay-
szoborbizottság nem fogadta el a
mûvész mintáit, mert „a lábak el-
helyezése és kidolgozása nem si-
került”.

Kelemen Ákos és neje…
(Zelesny Károly fényképe)

... és a kis trónörökös a
trónon – apja rajzán

„Per Mariam ad Jesu !
Márián keresztül Jézushoz!”

(Marcell atya)

Október hónapja nálunk katoliku-
soknál a Szûzanya hónapja. Ilyenkor
szerte az egész világon katolikus hí-
vek a Rózsafüzér imádsággal, még na-
gyobb szeretettel köszöntik a Boldog-
ságos Szûz Máriát, a mi Urunk Jézus
édesanyját. (A belvárosi templomban
du. negyed 6-tól.)

Október 7--e Rózsafüzér királynõjé-
nek az ünnepe. Ezt az ünnepet Szent
V. Pius pápa rendelte el a Lepantónál
kivívott török elleni tengeri gyõzelem
emlékére, amelyet a Rózsafüzér imád-
kozása révén a Szûzanya segítségének
tulajdonítottak. A pápa ugyanis felszó-
lította a Rózsafüzér imádságára az
egész keresztény világot a török ve-
szedelem megszûnéséért.

A Rózsafüzér fegyver lehet a ke-
zünkben a gonosz lélek ellen is. Amíg
hûségesen imádkozzuk a Rózsafü-
zért, addig jobban távol tarjuk ma-
gunktól a sátánnak kísértéseit.

A gonoszlélek mindig azon a pon-
ton támad, ahol a leggyengébbek va-
gyunk. Mert ne felejtsük el, hogy egy
lánc annyira erõs, amennyire erõs a
leggyengébb szeme. Ezt a leggyen-
gébb pontot, láncszemet kell ma-
gunkban erõsíteni, pont az imádság,
de természetesen a lemondás, és a jó-
cselekedetek által is.

Medjugorjéban az egyik üzeneté-
ben azt mondja a Szûzanya: „Kapcsol-
játok ki a Televíziót és imádkozzátok
a Rózsafûüzért a családban.”

Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán
nem szabad tv-t nézni, inkább azt,
hogy legyen idõnk az imára is, és ne a
nap legvégére hagyjuk, amikor fárad-
tak vagyunk, és már majdnem elal-
szunk. Akkor nem lehet szívbõl imád-
kozni, mert akkor küszködni kell az-
zal, hogy el ne aludjunk.

A Rózsafüzér Királynéja után, ok-
tóber 8-án van a Magyarok Nagyasz-
szonya ünnepe. Nemcsak a naptár-
ban vannak egymás mellett, hanem
szívünkben is kell, hogy egymás mel-
lett legyenek. A Szûzanya, aki a Ró-

zsafüzért nyújtja nekünk, hogy
imádkozzuk, õ a Magyarok Nagyasz-
szonya.

Ezt az ünnepet XIII. Leó pápa en-
gedélyezte 1896-ban a honfoglalás
1000 éves ünnepére. Immár túl va-
gyunk az államiságunk 1000 eszten-
dején is, kereszténységünk 2000 esz-
tendején. A kérdés: jobbá vált ez a
nép a történelem viszontagságaiban,
a történelem viharaiban?

Az, hogy még e magyar hazában
keresztények vannak többségben –
mondhatni, túlnyomó többségben –
valamit jelent. Jelenti azt, hogy elõde-
ink jól rakták le az alapokat. Vagyis hi-
ába próbálták a történelem során le-
nyesni ennek a kereszténységnek az
ágait, a megnyesett fa kizöldül, ha
még élnek a gyökerek.

De vajon milyen lesz a jövõ? A jö-
võtõl mindenkiben van egy bizo-
nyos félelem, de ha mi most a jelen-
ben nem feledkezünk meg arról,
hogy keresztények vagyunk, és a
magyar hazának vagyunk a tagjai,
akkor van esélyünk, hogy megmara-
dunk.

Magyarok Nagyasszonya – latinul
így hangzik Magna Domina Hunga-

rorum. És valóban: a magyar nép vi-
haros történelmében mindig megta-
pasztalhatta a Szûzanya anyai pártfo-
gását. Szent István az oltalmába aján-
lott bennünket, de utána a többi ki-
rály is mindig nagy tisztelettel és bi-
zalommal volt a Magyarok Nagyasszo-
nya iránt.

Nemcsak elsõ szent királyunk
Szent István, hanem utána is hazánk
világi és egyházi vezetõi többször is
felajánlották országunkat Máriának, a
Magyarok Nagyasszonyának.

Szemben a volt miniszterelnökkel,
aki még sportminiszter korában ki-
nyilvánította, hogy Magyarország
nem Mária országa, mert Mária levet-
te kezét a magyar néprõl. Pedig ez
nem igaz, hanem sajnos sokan elen-
gedték Mária kezét, és elfordultak tõ-
le, ezért kell nekünk egyre jobban
tisztelnünk és szeretnünk õt.

Kérjük Máriát, Boldogasszony
anyánkat hogy ne feledkezzen el ró-
lunk, e magyar földön élõ népekrõl,
mert hisszük azt, hogy most van talán
a legnagyobb szükségünk az õ anyai
pártfogására, hogy ennek a népnek
szebb jövõje legyen. Ámen.

Bacsmai László plébános

EVANGÉLIUM
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Barátja mindaz, ami szép és ízléses
Hunyadi Ferenc: „Ennyi idõ után képtelenség kiszállni e nyüzsgéssel járó szép szakmából”

Baka Györgynek, a Zöldtárs Kör-
nyezetvédelmi Alapítvány kurató-
riumi elnökének a választása Hu-
nyadi Ferenc építőipari vállalko-
zóra esett. Hogy miért? Mint fo-
galmazott, rá nem jellemző, hogy
menet közben feltornássza az
árakat. Sőt! A megállapodott ösz-
szegért olykor többet is végez,
mint amit a szerződésben rögzí-
tettek. 

V. Horváth Mária

– Mi a szakmája?
– Építész vagyok, de olyan, aki vé-

gigjárta a ranglétra minden fokát. Mi-
után végeztem, Szekszárdon, a Terve-
zõ Vállalatnál kezdtem dolgozni 1969-
ben, de nem tudtam nagyon megme-
legedni, mert 27 hónapra magához
szólított a határõrség.

– Miután leszerelt, ismét beállt 
a tervezõkhöz?

– Nem, mivel nagyon rosszul fizet-
tek. Egy tolnai cégnél helyezkedtem
el, s tíz évet húztam le mindenféle be-
osztásban: voltam telepvezetõ, építõ-
ipari részlegvezetõ… Ezután ismét
Szekszárd következett: a Szakály-
testvérek Építõipari Szövetkezet ter-
melésvezetõje lettem.

– Mikor és miért alapította meg cé-
gét, a H&H Bau Építõipari Kft.-t?

– Elõbb egy komoly kitérõmet em-
lítem, ami a nyolcéves magánvállalko-
zói tevékenységemet jelentette, ami-
kor kõmûves munkákat végeztem.
Majd 1993-ban a nejemmel közösen
alapítottuk meg a kft.-t, ami változatla-
nul kettõnk tulajdonában van. A sok
év alatt rengeteg szakemberrel ismer-
kedtem meg, tehát pontosan tudtam,
kik azok a megbízható, jól teljesítõ
kollegák, akiknek munkát adhatok a
cégnél alvállalkozókként. Ezt a formát
idõvel kinõttük, hiszen ilyen felállás-
ban nem lehetett rugalmasan alkal-
mazkodni a piachoz. Ugyanis ha vala-
ki megrendelt egy sürgõs munkát,
azonnal nem tudtunk embereket sze-
rezni. Elkezdtük hát felfejleszteni a cé-
get: vettünk fel kõmûvest, festõt, és
így tovább. Egy ideje már nem végzek
fizikai munkát, hanem a szervezés, a
szerzõdéskötések a feladatom. 

– Még most is komoly recessziót
élünk meg, ami az építõipart külö-
nösen sújtja. Önökre milyen hatás-
sal van? 

– A recessziós folyamatból tavaly
mi szerencsére semmit nem érzékel-
tünk. Annyira nem, hogy két, vagy há-
rom embert kellett fölvennünk. Vi-
szont most már számunkra is érezhe-
tõ a gazdasági válság, de csak annyi-

ban, hogy már nem dúskálunk a mun-
kákban.

– Vagyis a megbízások között újab-
ban nem válogatnak?

– Szerencsére nem ezt jelenti,
ugyanis mi már a kezdetekben sem
tettünk munka és munka között kü-
lönbséget: apróbb – ötven, vagy száz-
ezer forintos – munkákat is elvállal-
tunk. Nyilván ennek is köszönhetjük,
hogy a nehéz esztendõket is túléltük, s
remélem, ez így is folytatódik, s azt is,
hogy mielõbb megérjük a fellendülést. 

– Kollegám felvetésére közölte,
hogy fõként magasépítészettel fog-
lalkoznak...

– Igen, de elvégzünk kisebb mély-
építõ munkákat is. Nagyrészt komp-
lett generálépítkezéseket csinálunk,
melyekbe – általunk jól ismert, meg-
bízható – alvállalkozókat is bevonunk.
Megjegyzem, cégünk kizárólag gene-
rálkivitelezõként mûködik, soha nem
voltunk alvállalkozók. Sõt, munkaszer-
zés céljából még soha nem adtunk fel
hirdetést. Hitvallásunk, hogy volt és
jelenlegi megbízóink szóbeli ajánlása
– elvégzett munkánk bemutatásával
párosulva – a legjobb reklám.

– Leggyakrabban milyen munkák-
ra kérik föl a céget?

– Leginkább felújításokat, átalakítá-
sokat végzünk, de szívesen építünk
családi házakat. Örömünkre szép
számmal vannak visszatérõ megren-
delõink, akik egyik esztendõben há-
zuk, lakásuk egyik részét újíttatják fel,
a következõben a másikat. Az sem rit-
ka, hogy a tulajdonos elutazik két hét
nyaralásra, s ez idõ alatt elvégezzük

otthona komplett felújítását a parket-
tacsiszolástól a mázolásig. Ami hoz-
zám a legközelebb áll: az öreg házak
újjávarázsolása, és egyáltalán, minden,
ami szép, ami ízléses, az a barátom. Er-
rõl jut eszembe, dolgoztam én Mako-
vecz Imrének is itt a megyében. Arra
a házra is szívesen gondolok. 

– Hunyadiék családi házban lak-
nak, sõt 350 négyszögöl szõlõs-
kertjükhöz tanya is tartozik. Saját
építésû mindkettõ?

– Mondhatnám, hogy igen. Magam
terveztem a házunkat, s egyedül kezd-
tem felépíteni, de sokasodó munkám
mellett rákényszerültem, hogy isme-
rõs kõmûveseket és más vállalkozókat
is bevonjak a munkálatokba. 

– Mi a helyzet a körbetartozással?
– Hála Istennek, ez soha nem érin-

tett bennünket, hiszen, mint említet-
tem, a vezetésem alatt álló cég gene-
rálkivitelezõ. Az alvállalkozóinkat pe-
dig mindig a szerzõdésben foglalt idõ-
pontig (8-30 nap) kifizetjük.

– Felesége, egyben tulajdonostársa
mivel foglalkozik?

– A Találka téri munkaügyi kiren-
deltségen dolgozott, de velem együtt
õ is nyugdíjas, s viszi a háztartást, illet-
ve besegít közös vállalkozásunk admi-
nisztrációjába. A családnál tartva el-
mondom, hogy van egy fiúnk, aki fele-
ségével és 3 éves unokánkkal immár
hat esztendeje Németországban él.

– Mikorra tervezi igazi nyugdíjba
vonulását?

– Ez az, amirõl fogalmam sincs.
Igazság szerint aki ebben a szép szak-

mában és a nyüzsgésben ennyi évet,
pontosan 44-et eltöltött, az képtelen
csak úgy kiszállni. Komolyan így ér-
zem. Amikor valóságos bolondokháza
van, amikor öt helyen dolgozunk, s a
helyszíneket naponta végig kell járni,
miközben az anyagbeszerzésrõl és
más egyebekrõl is gondoskodni kell, a
nejem rendre megemlíti, hogy le kel-
lene állnom, vagy legalábbis keveseb-
bet kellene vállalnom. Nem megy,
egyszerûen képtelenség.

– Szavaiból arra következtetek,
hogy nemcsak cégvezetõ, hanem
mûszaki ellenõr is, miközben lelke-
sen szõlészkedik is.

– Bizony, magam végzem a mûsza-
ki ellenõrzést, de ez nem zárja ki,
hogy szeressem a földet, különösen a
szõlõmûvelést. Igaz, az utóbbira egy-
re kevesebb idõm jut, de amit lehe-
tett, azt gépesítettük. A terület megvé-
telét követõ évben, 1984-ben építet-
tem föl a tanyát. Akkoriban tömbház-
ban laktunk, így felüdülést jelentett
péntektõl vasárnap estig odakint lak-
ni, élvezni a természetet. 

– Kérem, sorolja tovább, hogy
még mindennel foglalkozik, mi a
hobbija?

– Valamikor futballoztam, asztalite-
niszeztem, súlyt emeltem, vagyis éle-
tem fontos része volt a sport. Most is
az, mindennap úszom, hiszen a moz-
gásnak, testedzésnek változatlanul
szükségét érzem. Emellett nyolc éve
tiszteletbeli elnöke vagyok a Szek-
szárd AC-nek, az iparkamaránál pedig
a mestervizsga-bizottság tagjaként
rendszeresen vizsgáztatom az építõ-
ipari szakembereket. Hasonló „ügyek-
ben” járok szakmunkásokhoz és tech-
nikusokhoz egyaránt. 

– Baka Györgytõl tudom, hogy
gyakran többet teljesít a cége 
a megállapodásnál. 

– Sok esetben ez így van. Zömé-
ben akkor fordul elõ, amikor az adott
munkát nem fedezi az árajánlatom-
ban szereplõ összeg. Ilyenkor grátisz
végezzük el a munkát, még akkor is,
ha ráfizetünk. Természetesen nem
horribilis összegekrõl van szó, az el-
járás inkább szakmai korrektség.
Persze, ez akkor nem áll, ha az ügyfél
menet közben plusz munkákat ren-
del meg. 

– Ki kövesse ezeken a hasábokon?
– Illés László nyugalmazott alezre-

desre voksolok, aki két város rendõr-
kapitánya is volt, elõtte pedig a me-
gyei közlekedésbiztonsági osztály irá-
nyította. Most sincs egyetlen szabad
perce: könyvet írt, több társadalmi
megbízatásnak tesz eleget.

Hunyadi Ferenc munka és munka között nem tesz különbséget
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

GA-ZSI – zsibvásár a Garay téren
minden hónap elsõ szombatján, 8

és 12 óra között. Helyfoglalás
elõzetesen a mûvelõdési házban.
Információ: 74/ 529-610

Október 5. (kedd) 13.30-16 óra
Idõsek Napja alkalmából tanács-

adással egybekötött ingyenes szûrést
rendez a Mentálhigiénés Mûhely
nyugdíjas tagozata .

Október 8. (péntek) 17 óra
Csiribiri – Halász Judit elõadása

gyermekeknek és felnõtteknek. Belé-
põjegy: 2000 Ft

Október 9. (szombat) 9-12 óráig
Játékvár-lak az üvegteremben –

angol mesék, játékok kicsiknek, 10
órától bábelõadás a Helen Doron
Nyelviskolával.

Belépõjegy: 400 Ft a gyereknek,
200 Ft a felnõtt kísérõnek.

Ugyanekkor Gyermekholmi Börze
a mozi elõcsarnokában. Asztalfoglalás
szeptember 27-tõl a mûvelõdési ház-
ban. Az árusítás díja: 1000 Ft.

Október 12. (kedd) 19 óra
Wass Albert-est az Ismerõs Arcok

zenekarral. 
Belépõ: elõvételben 1500 Ft, a hely-

színen: 2000 Ft. A színházi jegypénz-
tár nyitva hétfõtõl péntekig 14.00-
18.00 óra között.

Október 13. (szerda) 10 és 11 óra
Takarékoskodjunk az energiá-

val! – kilojoulok és megawattok nyo-
mában. A Zöldtárs Környezetvédelmi
Közhasznú Alapítvány közösségi kör-
nyezeti nevelési programja a Termé-
szeti Katasztrófák Csökkentésének
Napja alkalmából (TÁMOP 3.2.3. Szó-
lítsuk meg a jövõ generációját!)

Elõadók: Baka György, környezet-
védelmi szakmérnök, a Zöldtárs Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke és Gaál
Zsófi környezetmérnök.

Mûvészetek Háza
Színek és formák Tolna megyé-
ben. Tolna megyében élõ, alkotó és el-
származott képzõmûvészek tárlata. A
kiállítás megtekinthetõ: október 31-ig,

vasárnap és hétfõ kivételével naponta
9-17 óráig. Jegy: 400 Ft, diákoknak,
nyugdíjasoknak 200 Ft. Diákoknak
csoportos látogatás esetén a belépés
díjmentes.
Október 4. (hétfõ) 16 óra
Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi
Alapszervezet szervezésében a Korai
felismeréssel a rák gyógyítható cí-
mû kiállítás megnyitója. 

Elõadás: prof. Dr.  Simon Tamás, a
Magyar Rákellenes Liga elnöke: „A rák
korántsem olyan sorscsapás, mint
ahogyan az emberek tudatában él”.
Mûsor: 8 figyelmeztetõ jel címû kisfilm
vetítése; „ANITÁSOK” gyógyászati se-
gédeszközök bemutatója.
Közremûködik: Lozsányi Tamás (or-
gona), Korsós Gergõ (vers, próza). Mû-
sorközlõ: Csötönyi László.

Október 7. (csütörtök) 19 óra
Egy koncert kékben – látványkon-
cert Rákász Gergely koncertorgonis-
tával. Gershwin, Ravel, Strauss mûvei
különleges vizuális effektusokkal. A
nagyszabású budapesti premier után
Szekszárdon is! Jegyárak: felnõtt: 1990,
nyugdíjas, diák: 1490 Ft.

Október 31-ig a Mûvész Presszóban lát-
hatóak Szatmári Juhos László szob-
rászmûvész festményei.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM
Október 7-13.

17.30: Shrek a vége, fuss el véle –
amerikai animációs film.
20.00: Rémálom az Elm utcában –
feliratos amerikai thriller.

ART TEREM
Október 7-13.

17.00: Bogyó és Babóca – magyar ani-
mációs film.
19.00: Mission London – bolgár film-
vígjáték.

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Továbbra is várjuk bérleteseinket a
Hegedûs-, a Sárdy-, Micimackó- és
Süsü-bérletek elõadásaira.

Sárdy-bérlet: I. elõadás, okt. 27.
Ken Ludwig: Botrány az operában –
avagy a két tenor (bohózat). A Pan-
non Várszínház elõadása október 27-
én (szerda) 19 órakor.
II. ea., nov. 26.: Michael Parker: A
szerelmes nagykövet (bohózat két
részben), FOGI Színház elõadása.

Hegedûs-bérlet: I. ea., nov. 9.:
Huszka Jenõ-Bakonyi Károly-Mar-
tos Ferenc: Bob herceg – regényes
nagyoperett 3 felvonásban. A Sopro-
ni Petõfi Színház elõadásban.
II. ea., nov. 24.: Sarkadi Imre: Elve-

szett Paradicsom – a Száguldó Or-
feum elõadásában.

Bérletárak 2010/2011 évadra:
Sárdy- és Hegedûs-bérlet: I. helyes
bérlet 4000, II. helyes 3800 Ft. Sza-
badjegy: 2500 Ft.
Régi bérletek megújíthatók október
8-ig. Új bérletek válthatóak: október
11. és október 15. között, hétköznap
10-12-ig, és 13-17 óráig. Információ:
Csabai Zsuzsanna 74/529-610.

Micimackó-bérlet (óvodásoknak,
kisiskolásoknak) I.ea., nov. 10., 10
óra: A jóságos óriás – a Bóbita Báb-
színház elõadásában. II. ea., dec. 1.:
Szivárvány szép kapujában – mese-
játék. A Forrás Színház elõadásában.

Pinokkió-bérlet (iskolás korú gyer-
mekeknek): I. ea., nov. 8.: Csipkeró-
zsika – mesemusical a Gergely
Theáter elõadásában.
II. ea., nov. 22.: Rigócsõr király –
zenés mesejáték a FOGI Színház
elõadásában.

Gyerekbérlet árak 2010-re:
Micimackó- és Pinokkió-bérlet
Bérletár: 1200 Ft
Szabadjegy: 700 Ft

Gyerekbérletek válthatóak: október
8-ig a Babits Mihály Mûvelõdési Ház-
ban, hétköznap 8-tól 12 óráig vala-
mint 13-tól 16 óráig
Információ: Herrné Szabadi Judit
74/529-610

Kedves Színházbarátok!

Október 4., hétfõ: 16.00 óra,  Mûvésze-
tek Háza

„A rák korántsem olyan sorscsapás,
mint ahogy az emberek tudatában él.” 
Elõadó: prof. Dr. Simon Tamás, a Ma-
gyar Rákellenes Liga elnöke

„Lélekkel a visszaúton”
Köszöntõt mond: Pócs Margit, a Men-
tálhigiénés Mûhely elnöke

Október 5., kedd: 17.00 óra, MÁV-Civil
Közösségi Tér (Vasútállomás)

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyez-
tetõ Fórum és a Mentálhigiénés Mû-
hely közös programja.

„Apró dolgok” – magyar kisfilm ve-
títése.

A film levetítése után kötetlen be-
szélgetés a film szakmai tanácsadójá-
val, Kály-Kullai Károly drogszakértõ-

vel, a Sziget Droginformációs Alapít-
vány vezetõjével 

Október 6., szerda: 17.00 óra, Civil Kö-
zösségi Tér (Vasútállomás)

„Kriminalitás – személyiség, vagy
környezet?” Elõadó: Kitanics Márk
igazságügyi pszichológus szakértõ

Október 7., csütörtök: 17.00 óra, Civil
Közösségi Tér (Vasútállomás)

„A minõségi élet lehetõsége a bör-
tönévek után”. Elõadó: Balázs Péter
bv. ezredes, intézményparancsnok
(A hét folyamán lehetõség nyílik bör-
tön-látogatásra, elõzetes bejelentkezés
alapján, maximum 10 fõs csoportok-
ban 14 és 16 óra között. Jelentkezés:
Mentálhigiénés Mûhely 06-74/ 511-
721, mental@mental.hu)

Október 8., péntek: 15.00 óra MÁV-Ci-
vil Közösségi Tér (Vasútállomás)

ÉRTED? ÉRZED? Pozitív gondola-
tok mentén. Elõadó: Farkas Éva – lé-
lektréner.

(A helyszínen lehetõség nyílik isko-
lák, intézmények, szervezetek, cégek
és egyéb vállalkozások számára a Mo-
solygós Magyarországért elnevezésû
programhoz csatlakozni.)

„Lélekkel a visszaúton” – lélekedzés
zenés meditációval. Felvezeti és le-
csengeti: Pócs Margit 

A gondolatébresztõ elõadások után
teázgatás és lecsengetõ beszélgetés az
érdeklõdõkkel.

További információ: Mentálhigié-
nés Mûhely, Holdházy Erika Szek-
szárd, Szent István tér 10. 74/511-721,
mental@mental.hu

A Pszichológiai Kultúra Hete: október 4-11.

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON városközpontban,
téglaépületben I. emeleti, 30m2-es
távfûtéses garzonlakás eladó. Érdek-
lõdni: 0620/916-52-34.

MUNKÁT KERES. Alkalmi vagy tartós
jelleggel fizikai munkát vállalok, illetve
feleségem takarítónõi vagy bármi-
lyen betanított munkára jelentkezik.
Tel.: 06/70-279-4057.

KÖZLEMÉNY

CSIRKEÁRUSÍTÁS. A Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsé-
ge és a megyei Vöröskereszt Nyug-
díjas Alapszervezete értesíti tagjait,
hogy október 11-én, hétfõn 6 órától
frissen vágott, tisztított csirke árusí-
tását tartja a készlet erejéig, a
Hunyadi u. 4. szám alatt. Elõjegyzés
a 74/319-148-as telefonon.
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Nyelvtábor tizedszer
n Tizedik alkalommal szervezte meg
nyári nyelvtáborát a Nyitott Világ Ala-
pítvány. Különös élmény és lehetõség
anyanyelvû tanároktól tanulni. Nem-
csak a kiejtést, a szókincset, a hallásér-
tést és természetesen a beszédkészsé-
get fejlesztik hihetetlenül gyors tem-
póban, hanem rajtuk keresztül egy má-
sik kultúrát, egy másik országot ismer-
hetnek meg a diákok.

Így volt ez immár tizedik alkalom-
mal a Nyitott Világ Alapítvány nyári
táborában Fadd-Domboriban, ahol a
70 résztvevõt angol és német anya-
nyelvû tanárok is tanították. Velük
csak a tanult idegen nyelven lehetett
beszélgetni, õk biztosították a nyelvta-
nulásnak azt a magas színvonalát, ami-
ért sokan külföldre utaznak, ha tehe-

tik. Minden évben teltházzal mûkö-
dik a nyelvtábor, igényes, céltudatos
tanulók jönnek angol, vagy német
nyelvet tanulni.  A beszédkészség fej-
lesztése a legfontosabb cél; a diákok
véleménye szerint sokat fejlõdik az
önbizalmuk, magabiztosabb lesz a fel-
lépésük. Ezt a mindennapi életben és
a külföldiekkel való kapcsolatterem-
téskor tudják jól kamatoztatni.

Tudják a diákok, hogy milyen fon-
tos a használható nyelvtudás. Ezért vál-
lalják szívesen, hogy a nyári pihenõjük
egy részét kemény munkával, tanulás-
sal töltik. A tanév során, a délutáni tan-
folyamokon is sokat tanulnak, de a
nyári táborban szerzett tapasztalat
nagyban hozzájárul a közép- vagy fel-
sõfokú nyelvvizsga sikeréhez.
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A rejtvény megfejtését 2010. október 12-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Szeptember 19-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Vérfoltos vadon, elhullt a nyár a nagy vadászaton”
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VASÁRNAPI REJTVÉNY

Az idõ múlásával minden változik, miért pont a
közmondásaink lennének e törvényszerûség

alól kivételek? Minden célzatosság nélkül (a nemré-
giben tragikus hirtelenséggel váratlanul benyelt
bankkártyámtól teljesen függetlenül) megemlítenék
egyet ezek közül a legújabbkori közmondásaink kö-
zül: Nyeli, mint az ATM a bankkártyát. Nem különö-
sebben nehéz dolog kikövetkeztetni, hogy ez a köz-
mondás egy régi és elavult, nem EU-kompatibilis
(mert a kacsák tömése az EU-ban állatkínzásnak
minõsül) közmondás: „Nyeli, mint kacsa a noked-
lit” modernebb, korszerûbb és humánusabb válto-
zata. Ezen közmondás szívbemarkoló erõvel szem-
besít bennünket, halandó porszemnyi emberi lénye-
ket, büszke és magabiztos bankkártya tulajdonoso-
kat azzal az elszomorító és megcáfolhatatlan tény-
nyel, hogy nemcsak az életnek, a sorsnak, különbö-
zõ pénzintézeteknek, hanem egy egyszerû kis szür-
ke, teljesen jelentéktelen pénzkiadó automatának is
bárki, bármikor, bármiért teljesen tehetetlenül ki
van szolgáltatva, mert teljesen kiszámíthatatlanul
bármelyik alkalommal, bármelyik pillanatban (pil-
lanatnyi szeszélyétõl függõen) hukk!!, lenyelheti a
bankkártyánkat az a r.....k, nyamvadt kis szürke
bankkártyazabáló készülék...hû, de felizgattam ma-
gam... és mi csak állhatunk pislogó, csodálkozó sze-
mekkel a néma és könyörtelen készülék elõtt, mint
Bálám szamara egy ad hoc parlamenti tényfeltáró
bizottság elõtt, hogy most ilyenkor mi van?

Á ltalában egy félóra elteltével a sokkhatás
olyan mértékûre csökken, hogy képesek va-

gyunk a mobilunkat a farzsebünkbõl remegõ ke-
zünkkel elõkotorászni, aztán egy újabb félórás pró-
bálkozás után végre valaki fel is veszi a kagylót, aki
akkurátusan, szóval szinte szõrszálhasogató mó-
don alaposan kikérdez bennünket, hol és mikor tör-
tént az eset, mi a nevünk, lakcímünk, stb., stb., vé-
gül egy jelszót kér, amit nem szabad elfelejtenünk,
mert ha szerencsés esetben kb. két hét múlva vala-
honnét a fészkes fenébõl elõkerül az a nyomorult
bankkártya, és mi nem tudjuk a jelszót, amit meg-
adtunk, akkor a bankkártyánknak „annyi”, hiába
van a bankkártya hátlapjára odaírva saját kezû
aláírásunk. Természetesen ezt a tevékenységet egy
külsõ cég intézi és végzi, nyilván azért, mert így sok-
kal drágább és bonyolultabb, mint helyben elintéz-
ni a dolgot. Mi meg, többszörösen át- és megvágott
ügyfelek birkatürelemmel várunk, nem mérgelõ-
dünk, nem csodálkozunk, csak fizetünk, mint egy
békebeli snájdig katonatiszt. Lehet, hogy egyedül
csak én csodálkozom? Bálint György Lajos
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