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Mint már hírt adtunk róla, dr.
Braun Mártont, városunk és kör-
nyéke országgyűlési képviselőjét
egyhangúan választotta meg a
több mint negyven ország képvi-
selője az Európa Tanács (ET) 82
tagú Gazdasági és Fejlesztési Bi-
zottsága elnökévé. Az emberi jo-
gokkal és a demokrácia kérdései-
vel foglalkozó strasbourgi szék-
helyű tanács egyetlen magyar bi-
zottsági elnöke Braun Márton.

Míg idehaza a parla-
ment választja meg a
bizottsági elnököket
és a tagokat, az ET-
ban a bizottság első
embereinek szemé-
lyéről maguk a bi-
zottság tagjai dönte-
nek.

– Óriási megtisztel-
tetést jelent bizottsági
elnöknek lenni, bár
számos indok szólha-
tott megválasztása
mellett, mint felké-
szültsége, illetve ta-
pasztalata.

– Valóban nagy elis-
merés. S ha már szó-
ba hozta, elmondom,
hogy kilencévi bizott-
sági tagsággal – felte-
hetően – csak én ren-
delkezem. Helyettes-
ként már vezettem bi-
zottsági üléseket, de
többször voltam je-
lentéstevő… De érde-
mes hangsúlyozni azt
is, hogy ebben a felál-
lásban nemzeti érde-
keinket erősebben
tudjuk érvényesíteni.
Hiszen az ET közvet-
len vezetéséhez im-
már ketten tartozunk
Eőrsi Mátyással, a li-
berális frakció vezető-
jével együtt.

– Mi szerint működik a bizottság,
amelynek élére két évre megválasz-
tották?

– Európán belül és kívül a gazda-
sági és fejlesztési kérdésekkel fog-
lalkozó bizottságnak meghatáro-
zott mandátuma van. Az említettek
mellett foglalkoznunk kell a fej-
lesztési és együttműködési lehető-
ségekkel a gazdag és szegény or-
szágok vonatkozásában – az
észak–dél közötti kooperációval,
az európai közlekedési és energia-
politikákkal, valamint a turizmus-
fejlesztéssel. Feladataink közé tar-
tozik továbbá a szervezet költség-
vetésének véleményezése. Kötele-
zettségeink része az OECD-vel és
az EBRD-vel való kapcsolattartás.
Munkájukról évente jelentést kell
készítenünk: az OECD kapcsán a
világgazdaság helyzetét is elemez-
zük, az EBRD kapcsán a bank fej-
lesztési politikáját taglaljuk, fóku-
szálva a dél- és kelet-európai terü-
letekre, illetve Európa keleti pe-
remterületeire. A banknak három-
évente jelentést kell készítenie az
úgynevezett Bretton Woods-i intéz-
ményekről: a Világbankról és a
Nemzetközi Valutaalapról. 

Folytatás a 3. oldalon.

Dr. Braun Mártont választották az Európa
Tanács gazdasági bizottsága elnökévé

A politikus nem híve a köz-
szolgáltatások eladásának

NÉPSZAVAZÁS MÁRCIUS 9-ÉN
Tisztelt Választópolgárok, Kedves Szekszárdiak!

2008. március 9-én ügydöntő népszavazás lesz,
melynek eredménye az Alkotmány értelmében köte-
lező az Országgyűlésre nézve.

Szekszárd Megyei Jogú Város közgyűlésének felha-
talmazásával, tisztelettel kérem Önöket: március 9-
én menjenek el szavazni, és mondjanak véleményt a
tandíj, a vizitdíj és a kórházi napidíj kérdésében!

Horváth István
polgármester
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

1% a Zöldtársnak, nagy lépés a
környezetvédelemnek!

Kérjük adója 1%-ával támogassa a Zöldtárs Környezetvédelmi Alapít-
ványt, hogy Mi támogathassuk Önt és közösen megtisztíthassuk kör-
nyezetünket.
Az Ön  támogatását a következõ két területen fogjuk  felhasználni:
1. Kedvezményes lakossági komposztláda program folytatása Tolna

megyében.
2. Illegális hulladéklerakók felmérése és megszüntetése Tolna megyé-

ben.
Korábbi és jelenlegi programjainkról tájékozódhat a www.zoldtars.hu

honlapon.

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ 1 SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma: 18864810-1-17
A kedvezményezett neve: Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú

Alapítvány

HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester

Február 21. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

(II. sz. választókerület) 
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (volt 2. Számú Általános
Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78.

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

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester

Február 21. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda

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

ÁCS REZSŐ 
alpolgármester

A hónap harmadik és negyedik
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület 

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

Február 14.
csütörtökön 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Február 18. 
(hétfő) 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

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

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap harmadik csütörtökén

16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon (17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

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

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap harmadik 
keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, 
Szekszárd, Rákóczi u. 69.

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

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

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

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

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

A Vakok és Gyengénlátók
Tolna Megyei Egyesülete

Szegénységben élő vak és gyengénlátó emberek megsegítése érdekében a
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete szívesen elfogadna jó
szándékú embertársainktól vegyes és fatüzelésű kályhát, sparheltet, gáz-
tűzhelyet, centrifugát, ruhaneműt. 
Címünk: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. (kérésre házhoz is megyünk). Te-
lefon: 74/512-355 vagy Telefon/fax: 74/512-356. 
Bankszámla száma: 71900058-10004074. Adószámunk: 18864858-1-17
Előre is köszönjük a segítségüket! 

* * *
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete farsangi teadélutánt
tart Szekszárdon, a Hunyadi u. 4. szám alatt, 2008. február 8-án, pénte-
ken 13 órától. Vidám műsor, zene, tánc, vetélkedő
Sok szeretettel várjuk kedves sorstársainkat és kísérőiket!

* * *  
Üdülési csekket, telefonos pályázatot 2008. február 1-jétől tudjuk in-
tézni látássérült sorstársainknak. VGYTME elnöksége

Az ALFA-NOVA Kft.
tájékoztatja tisztelt fogyasztóit, 

hogy az informatikai rendszer karbantartása miatt

2008. február 15-én és 18-án az ügyfélfogadás szünetel.

DR. PUSKÁS IMRE, A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE IDÉN IS MEGHIRDETTE 

„Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” és a
„Bazsonyi Arany Mecénás díj” pályázatát.

A pályázat célja annak részletes megismerése, hogy a civil szerveze-
tek milyen – a településen lakók érdekeit szolgáló – tevékenységet vé-
geztek 2007-ben, illetve működésükkel hogyan gazdagították Tolna
megye értékeit. 
A pályázatot pályázati adatlapon, a szükséges mellékletek csatolásával
postán lehet benyújtani a Tolna Megyei Önkormányzat Elnöki Kabi-
netjéhez 2008. február 29-ig.
A pályázatról bővebb információ és az adatlapok letölthetők az inter-
netről:  www.tolnamegye.hu címen.

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a 

Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas
Területi Alapszervezete 

• értesíti tagjait, hogy február 25-én (hétfő) 6.30–10 óráig akciós, ked-
vező áron füstölt áru árusítását tartja a  készlet erejéig a Hunyadi u. 4.
szám alatti épületben.
Árak: füstölt kolbász 750 Ft/kg, füstölt szalámi 900 Ft/kg, 

darabolt sonka 950 Ft/kg, füstölt csülök 600 Ft/kg, 
füstölt tarja 950 Ft/kg, nyers kolbász 650 Ft/kg,
hurkák és disznósajt 350 Ft/kg, angolszalonna 950 Ft/kg,
kolozsvári szalonna 850 Ft/kg, zsír 200 Ft/kg, 

töpörtyű 500 Ft/kg.
Az árusítás alatt az elmaradt tagdíjakat is lehet rendezni. Szeretettel
várunk minden nyugdíjas és nagycsaládos vásárlóinkat.

• értesíti tagjait, hogy 2008. február 11-től üdülési csekk igényléséhez
formanyomtatványt biztosítunk, valamint annak kitöltéséhez segít-
séget adunk, fogadónapokon: hétfő 8–12 óráig, csütörtök 8–10 óráig.

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesülete

• következő előadását 2008. február 26-án 14 órai kezdettel tartja a
szekszárdi kórház kultúrtermében.
Napirend: Az egyesület vezetőségének 2007. évi beszámolója és a
2008. évi munkaterv ismertetése és elfogadása.
Minden tagot szeretettel vár a vezetőség.

• sokoldalúan segíti a megyében élő cukorbeteg embertársaink életkö-
rülményeinek javítását, többek között betegoktatással is. 
Ehhez kérjük, hogy az adójuk 1%-ával egyesületünket támogatni szí-
veskedjenek. Ne feledjék, bárki lehet cukorbeteg!
Címünk: 7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
Adószámunk: 18855946-1-17
Számlaszámunk: 71900058-10032873-00000000



Mint ismeretes, Sólyom László
köztársasági elnök decemberben
megfontolásra visszaküldte a
parlamentnek az egészségbizto-
sítási törvényt, amit egy alkot-
mányjogász „puha vétónak” mi-
nősített.

Halmai Gáborné
(MSZP) ország-
gyűlési képviselőt
két fogadóóra kö-
zött sikerült elér-
nünk. Mint azt
h a n g s ú l yo z t a ,
ezeken a találko-
zókon is rendre

szóba kerül a törvénymódosítás.
Ám kiderül, hogy sokan hiedel-
mek alapján mondanak róla véle-
ményt. Ilyenkor a képviselő rész-
letbemenően elmagyarázza, hogy
mi várható. Az állampolgárok fél-
nek a változásoktól, mondta Hal-
mai Gáborné, ám ha „felhívom a fi-
gyelmüket az egészségügyben tör-
tént eddigi, számukra pozitív vál-
tozásokra, akkor másként véleked-
nek. Most például örülnek annak
az információnak, hogy diagnosz-
tikai központ épül Pécsen, ami a
környékünkről is egyszerűen elér-
hető.” A hozzá intézett kérdések,

illetve válaszai sorából kiemelte
azt is a képviselő, hogy a kórháza-
kat nem adják el, hogy a korábbi-
nál nem kell több biztosítást fizet-
ni, s különösen azt emelte ki, hogy
a biztosító nem válogathat a nála
jelentkezők közül, nem utasíthat
el senkit.

Horváth István
(Fidesz): 
– A kormány új
több-biztosítós
modelljét az első
fordulóban sem
szavaztam meg,
és a másodikban
is nemmel fogok

voksolni. Hogy miért, arra talán
elégséges, ha éppen az MSZP „A
józan ész nevében” címen futó
kampányának baklövéseit emlí-
tem.
A hirdetés szerint az új rendszer
életbelépésekor automatikusan a
lakóhelyünk szerinti egészségbiz-
tosítási pénztárhoz kerülünk, így
„senki sem marad ki a rendszer-
ből”. Nos, bár ugyanez áll a mintá-
ul tekintett holland törvényben is,
ám több mint 240 ezer embernek
még sincs biztosítása. A kampány
szerint továbbra is mi választhat-

juk meg a háziorvosunkat, s vele a
pénztárunknak kötelessége szer-
ződni. Ez igaz, csakhogy a házior-
vosunknak már az egészségbizto-
sítók mondják meg, melyik szakor-
voshoz, vagy kórházba küldhet to-
vább. Az MSZP dokumentuma
szerint, ha elégedetlenek vagyunk,
a Panaszirodához fordulhatunk.
Valóban, amennyiben a biztosító
olyan kórházba küldene, amelyet
mi nem szeretnénk elfogadni, ak-
kor panaszunkat 48 órán belül kell
elbírálnia. És addig mi történik?
Végül, a hirdetmény „értünk ver-
sengő biztosítókat” említ. Szögez-
zük le: a pusztán piaci alapon mű-
ködő biztosítók csak azokért ver-
senyeznek, akikből nyereségük
származhat. Egyetlen plakátot, hir-
detést sem fogunk látni, amely úgy
szólna: „Szívbeteg? Jöjjön hoz-
zánk.”

Braun Márton
(Fidesz): 
– Nemmel sza-
vaztam, hiszen
nem látom igaz-
nak, miszerint tő-
kebevonás történ-
ne az egészség-
ügybe. A befolyó

pénzekből véleményem szerint az
adminisztrációt, az infrastruktúrát

kívánja a kormány kiépíteni. Máso-
dik érvük, a hatékonyság növeke-
dése, mivel az állam rossz tulajdo-
nos. Korántsem meglepő módon
ez akkor szokott előfordulni, ami-
kor az MSZP–SZDSZ koalíció kor-
mányoz. Ezt ők általában úgy
szokták kezelni, hogy nem új veze-
tőt neveznek ki az intézmények
élére, hanem megszabadítják az
embereket közös vagyonuktól.
Nem látom be, a pénztárak mivel
lennének hatékonyabbak az álla-
minál. Egyértelmű negatívum: a
befektetőt csak profitot akarnak,
és kiindulva a nyugdíjrendszer
magánosításából, ezt el is fogják
érni: a biztosító minden esetben le-
vonja a maga hasznát.

Próbálok tájékozódni, miként mű-
ködik ez másfelé. Nos, Kanadában
egy társadalombiztosító létezik, az
Egyesült Államokban magánpénz-
tárak működnek. Nem nehéz kita-
lálni, melyik bizonyult jobbnak az
idők során, melyik nemzet polgá-
rai irigykednek a másikra. Nem vé-
letlen, hogy Arnold Schwarze-
negger, Kalifornia kormányzója
éppen az állam egészségbiztosítási
rendszerének átalakításán fárado-
zik. Persze, ő konzervatív politi-
kus, nem szocialista. Természete-
sen a második fordulóban is nem-
mel fogok voksolni az átalakításra.

Figyelemmel kísérjük az Európai
Fejlesztési Bank munkáját, s részt
veszünk az ET által létrehozott
észak–déli központ munkájában.  

– Munkájuk során ellátogatnak
az adott helyszínekre is? 

– Évente egy-egy kihelyezett bi-
zottsági ülést tartunk Londonban,
az EBRD központjában, illetve Pá-
rizsban, az OECD központjában,
ahol meghallgatjuk a vezető tiszt-
ségviselők beszámolóját. A többi
helyen pedig a bizottság által dele-
gált jelentéstevő vesz részt. Én ma-
gam is voltam az EBRD jelentéste-
vője, de a bank részvényes-közgyű-
lésén is jelen voltam, idén pedig je-
lentéstevőként vettem részt az ET
Fejlesztési Bankjának éves közgyű-
lésén Pozsonyban. 

– Hogy viseli a rengeteg repülő-
utat?

– Félelem egyáltalán nincs ben-
nem. Egyszerűen hozzátartozik a
munkámhoz. 

– Bizottsági elnökként még töb-
bet lesz távol a családjától, az or-
szágtól és Szekszárdtól.

– Így igaz, hiszen a bizottsági el-
nökök helyből tagjai a házbizott-
ságnak, ahol a következő ülések

napirendjét állítjuk össze, de olyan
témákról is születnek döntések,
amelyek nem jutottak be a parla-
menti közgyűlés elé, hiszen az ET
negyedévente csak egy-egy hétig
ülésezik.

– A házbizottsági tevékenység
mennyi elfoglaltsággal jár?

– Nem számítva a felkészülést és
az utazást, úgy látom, hogy évi há-
rom-négy alkalommal egy-egy na-
pos plusz elfoglaltságot jelent. Eze-
ket az üléseket általában az ET pá-
rizsi irodájában tartják.

– Az új vezetéssel hatékonyabbá
válik a bizottsági munka? 

– Ezt őszintén hiszem, ugyanis
korábban, a kényszerű vezetésvál-
tás okán is úgymond parkoló pá-
lyára került a bizottság. Most, az új
vezetésben első alelnököm egy né-
met hölgy lett, a második helyre
egy angol konzervatív úr került, s
egy ciprusi liberális hölgyet válasz-
tottunk a harmadik helyre. Az első
ülésünkön áttekintjük az elmúlt tíz
év munkáját, s megpróbáljuk a bi-
zottság tagjait aktivizálni.

– Milyen kérdéseket helyez fó-
kuszba a bizottság?

– Fontosak lesznek a gazdasági
kérdések, hiszen a világgazdaság-
ban meglehetősen érdekes két év

várható, s már benne is vagyunk
ebben az iszonyatos fluktuáció-
ban. 

– Milyen területekért próbál lob-
bizni?

– Érdeklődési körömnek megfe-
lelően elég sok gazdaságpolitikai
könyvet olvasok, amelyek kapcsán
is egyre erősödik bennem a neoli-
beralizmus-ellenesség. Ezt az
irányvonalat képviselik azok az in-
tézmények is, amelyeket nekünk
ellenőriznünk kell. Tehát kicsit
megpróbálom más irányba befo-
lyásolni a gondolkodásmódjukat.
Hogy ezzel mennyire leszek nép-
szerű, majd meglátjuk. A ma diva-
tosnak is mondható irányzat képvi-
selői szerint hasznos eladni a köz-
szolgáltatásokat, aminek én ma-
gam nem vagyok a híve. E szem-
pontból teljes mértékben egyetér-
tek Szekszárd vezetésével, azzal,
hogy visszavásárolták a vízművet
és a szemétszállítást. Véleményem
szerint a gázt, a villanyáramot, a vi-
zet, a tömegközlekedést állami
kézben kellene tartani, hiszen
mindezek állami feladatok. Én er-
ről így gondolkodom. A neolibera-
lizmus kedvenc szlogenje, hogy a
piac láthatatlan keze irányítja a fo-
lyamatokat, s mindent helyre tesz.

Erre mondta egy híres közgazdász:
a piac láthatatlan keze azért látha-
tatlan, mert nincs.

– Az Európa Tanács képes hatni a
különböző politikai, vagy akár gaz-
dasági tendenciákra? 

– A parlament ajánlásokat fogal-
maz meg és tesz a különböző kor-
mányok képviselői alkotta minisz-
terek tanácsának. Például egy tu-
risztikai jelentés az adott ország
szaktárcájának vezetője elé kerül.
Az éppen most készülő anyagunk
címe a Fenntartható fejlődés a tu-
rizmusban, illetve Irány a minőségi
növekedés felé.

– Rengeteg lehet a munkája.
Mennyi időt tölt távol családjától?

– Strasbourgban negyedévente
egy hetet töltök. Idén tíz bizottsági
ülést tartunk. Ezek egy-egy napo-
sak, de az utazás miatt két-két na-
pot jelentenek. Idehaza az ország-
gyűlés szavazási napjain minden-
képpen Budapesten kell lennem,
ahogyan a bizottsági ülések alkal-
mával is. Általában péntek délután-
tól, beleértve a hétvégéket is, a vá-
lasztókörzetem rendezvényeire já-
rok. Mondhatom, hogy nagyrészt
kiszámíthatatlanok az elfoglaltsá-
gaim. 

De amennyi időt csak lehet,
együtt töltök a családommal, amit
magam is keveslek. De arra nagyon
figyelek, hogy járjunk el együtt ki-
rándulni, s a közös nyaralásról so-
ha nem mondunk le.

V. Horváth Mária
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A politikus nem híve

a közszolgáltatások eladásának

Ki hogyan szavaz? 

Folytatás az 1. oldalról.
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének bizottságait be-
mutató sorozatunk utolsó előtti
részében a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság munkáját, felada-
tait tárjuk olvasóink elé.

A dr. Tóth Gyula elnök vezette,
hét tagú Szociális és Egészségügyi
Bizottságnak – amely a közgyűlés-
hez igazodva minden hónap utolsó
keddjén tartja üléseit – döntési, vé-
leményezési és javaslat tételi lehe-
tősége van. Dönt például a szociá-
lis és egészségügyi alap felhaszná-
lásáról, a Fecskeházban megürese-
dett lakások bérlőjének kijelölésé-
ről, a lakbértámogatások odaítélé-
séről, a szociális rendeletben meg-
határozott kérelmekről, az egész-
ségügyi és szociális intézmények
működési szabályzatáról. Javasla-
tot tesz a Szekszárd területén mű-
ködő háziorvosi, gyermekorvosi és
fogorvosi körzetek megállapításá-
ra, a szociális rendelet módosításá-
ra, továbbá véleményezi a szociális
és egészségügyi kérdéseket érintő
közgyűlési előterjesztéseket, elbí-
rálja a szociális bérlakásokra beér-
kezett pályázatokat, illetve dönthet
a lakásbérleti jogviszony meghosz-
szabbításáról.

A bizottság rendszeresen átte-
kinti a szociális, gyermekjóléti és
egészségügyi szolgáltatásokat. A
közelmúltban előbbi két szolgálta-
tás kiterjesztésére került sor a
Szekszárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulással kötött megál-
lapodások alapján. Ez a környék 13
települését érinti, többek között ki-
terjed a jelzőrendszeres házi segít-

ségnyújtásra, amely immár 111 ké-
szülékekkel működik. A szociális
központ és a tolnai idősek otthona
közötti megállapodás értelmében
mind Szekszárdon, mind Tolnán
férőhelybővítés történt. A társulás
előnye, hogy a normatív állami tá-
mogatásokból több hívható le.
Ugyancsak a környékbeli települé-
sekkel összefogva háziorvosi ügye-
leti társulás jött létre, s ezzel egyi-
dejűleg az ügyeleti idő meghosz-
szabbításra került. A bizottság ja-
vaslata alapján áthelyezésre kerül a
Kadarka utcai háziorvosi rendelő.
A szociális központ szolgáltatásai
között meg kell említeni a nappali
intézményeket. Idősek klubjából
négy működik a városban (Mérey
u., Pollack u., Rákóczi u., Mikes
u.), a déli városrészben feltétlen
bővítésre van szükség.

A szociális és egészségügyi bi-
zottság hagyományosan pályázatot
ír ki a pécsi egyetemi kollégiumi fé-
rőhelyekre, amelynek keretében
szociális indokok alapján 5 pályá-
zónak tud férőhelyet biztosítani. A
2000 óta működő Bursa Hungarica
felsőoktatási önkormányzati ösz-

töndíj-rendszerre a 2008-as költ-
ségvetés 6 millió forintot biztosít.
2007-ben kilenc felvételi előtt álló,
illetve 182 főiskolai és egyetemi
hallgató nyert el – szociális rászo-
rultság alapján – havi 3500–6000 Ft
közötti összeget.

Hangsúlyos szerepet kap a szo-
ciális és gyermekjóléti, valamint
egészségügyi szolgáltatásokban az
önkormányzat szerepét átvállalva,
illetve azt kiegészítve működő a ci-
vil szervezetek támogatása. Ezek
rendszeresen beszámolnak tevé-
kenységükről, a közgyűlés pedig a
bizottság javaslata alapján számos
szervezetet támogatásban részesít
(pl. Mentálhigiénés Műhely, RÉV
Alapítvány, Kék Madár Alapít-
vány). A bizottság a saját kerete ter-
hére pályázatot ír ki működési tá-
mogatásra, 2007-ben ez az összeg
elérte a 4,1 millió Ft-ot.

– Bizottságunk nehéz feladat
előtt áll, amikor szociális ellátások-
ról, vagy lakáskiutalásokról kell
döntenie – mondja dr. Tóth Gyula
elnök. – A támogatási és segélyezé-
si kérelmek mögött minden alka-
lommal nehéz emberi sorsok rajzo-
lódnak ki. Jelenleg a város 281 la-
kással rendelkezik, közte a Fecske-
ház 34 lakása. Ebből 210 összkom-
fortos, 45 komfortos, és 26 komfort
nélküli bérlakás van Szekszárdon.
A pályázók száma mindig magas.
Legutóbb hatvanan jelentkeztek, s
több mint fele jogosult is lett volna.

Szociális ellátások múlt évi mér-
legét megvonva elmondható, hogy
a normatív ellátásokra kapott 253,5
millió forintot a városnak 24 millió-
val kellett kiegészítenie. Az önkor-

mányzat további 62,7 millió forin-
tot költött segélyekre, támogatások-
ra, így a Bursa Hungarica 6 milliójá-
val együtt összesen 92,7 millió fo-
rintot fordított szociális ellátásokra. 

– Komoly problémát jelent a
költségvetési források beszűkülése
– teszi hozzá a bizottság elnöke. –
Reméljük, hogy az idei, megszorí-
tásokkal teli költségvetés lehetősé-
get ad arra, hogy az eddigi támoga-
tásokat mind az önkormányzat in-
tézményeinek, mind a civil szerve-
zeteknek, mind az arra rászoruló
magánszemélyeknek biztosítani
tudjuk. (fl)

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium (ÖTM) kiírta, s február elsejével
elindította az Új Magyarország Lakás-felújítá-
si program három pályázatát, amelyeknek
beadási határideje szeptember 30, illetve ok-
tóber 31. A programban az épületek tűzvédel-
me a korábbinál hangsúlyosabb szerepet kap.
Részletes információk a szaktárca honlapján
– www.otm.gov.hu – találhatóak.

A három pályázat egyike az iparosított tech-
nológiával épült lakóépületek energiatakarékos
felújítása, közismert néven a panel-program. Er-
re szeptember 30-ig lehet beadni a pályázatokat.
A támogatási összeg százezer forinttal nőtt, így
lakásonként 500 ezer forintra lehet pályázni. Az
új kiírás szerint a lakóközösségeknek a pályázat
benyújtásához csatolniuk kell a tűzoltóság szak-

véleményét, ha a felújításkor az épületen belül
és kívül utólagos hőszigetelést, a gépészeti
rendszerek felújítását, a fűtött és fűtetlen terek
elválasztását szolgáló nyílászárók beépítését
végzik el. 

Finanszírozott elemként jelenik meg a szellő-
zőrendszerek tisztítása. Ugyancsak fontos válto-
zás, hogy az épületek felújítása során csak a tűz-
védelmi szempontból is minősített anyagok és
technológiák használhatóak. (A hivatásos ön-
kormányzati tűzoltóságok a kivitelezés teljes fo-
lyamatát ellenőrizhetik.) A kormány az elmúlt
hat évben 34,4 milliárd forintot fordított a panel-
programra, ám 2008-tól kezdve minden eszten-
dőben tízmilliárd forinttal támogatja a lakásfel-
újításokat. 

Október 31-i határidővel lehet benyújtani a
pályázatokat a távfűtött lakások fűtési rendsze-

rének felújítására, egyedi szabályozására és mé-
résére. A programnak erre a részére idén másfél
milliárd forint áll rendelkezésre.

A pályázati konstrukció harmadik része, ami-
re idén 200 millió forint a támogatás, a megúju-
ló energia-felhasználás növelésére és az egycsa-
tornás gyűjtőkémények – Termofor kémények –
felújítása. Ezen pályázatok benyújtási határide-
je szeptember 30.

Mi történt eddig és mi várható Szekszárdon?
Sáth József, a Polgármesteri Hivatal energeti-

kusa arról számolt be, hogy városunkban a
6546 panellakás közül eddig a „panelprogram”
5077 lakást érintett. Ebbe tartozik annak a 25
háznak a 923 lakása, amelyeknek korszerűsíté-
se tavaly kezdődött el, s idén fejeződik be. A
szóban forgó 25 épület közül a város 13-at támo-
gatott.

Az energetikus elmondta azt is, hogy ebben
az esztendőben a város nem tud támogatást
nyújtani az iparosított technológiával épült la-
kóépületek energiatakarékos felújítására. Vi-
szont felhívta a figyelmet a nyílászárók cseréjé-
nek fontosságára, aminek költségéből kilencven
százalékot a lakóknak kell finanszírozniuk. Egy
átlagos lakás esetében ez a költség 500 ezer fo-
rint körül van. V.H.M.

Emelkedett a panelprogram 
támogatási összege

Kiírták a lakás-felújítási program három pályázatát

A Szociális és Egészségügyi
Bizottság tagjai:

Elnök: Dr. Tóth Gyula (Fidesz)

Tagok: Csillagné Szántó Polixéna
(Fidesz) – Horváth Jánosné, Edit
(Újvárosi Római Katolikus
Társaskör) – Dr. Gaál Zsuzsanna
(MSZP) – Ilosfai Gábor (MSZP)

Külsős tagok: Maller Béla,
Sárközi János József

ISMÉT ELNÖKI
TISZTSÉGBEN

A bizottság el-
nöke, dr. Tóth
Gyula a Garay
Gimnázium és a
Pécsi Orvostu-
dományi Egye-
temen elvégzése
után, 1969 októ-
berében kezdett

dolgozni a Balassa János kórház-
ban. A kórbonctani osztályon 12
évet töltött, 1981 óta a II. számú
belgyógyászat gastroenterológiai
osztályán dolgozik – immár
nyugdíj mellett. Kórbonctanból,
belgyógyászatból és gastroen-
terológiából szerzett szakképesí-
tést. Felesége nyugdíjas pedagó-
gus, fia és lánya családjukkal Bu-
dapesten élnek. Dr. Tóth Gyula, a
VI. számú választókörzet képvi-
selője, 1998 óta tagja Szekszárd
önkormányzatának. Az első négy
évben és a jelenlegi ciklusban is a
szociális és egészségügyi bizott-
ság elnöke. Hobbija a sport, sza-
badidejét szívesen tölti a Remete
kápolnához közeli telkén.

BEMUTATKOZIK A SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

Nehéz emberi sorsok a kérelmek mögött
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Osztályán az Országos
Reuma és Fizioterápiás
Intézetben mindig is
katonás rend volt. A
Tolna megyei betegek
húsz éven keresztül
tartoztak részlegéhez.
Ugyanennyi ideig gyó-
gyított osztályvezető fő-
orvosként. Munkája
alatt folyamatosan a be-
tegek érdekét tartotta
szem előtt. Mindennek
ellenére – mivel pácien-
seit a drasztikus egészségügyi át-
alakítások következtében nem
volt hajlandó az utcára kirakni –,
2007. december 31-én nyugdíjaz-
ták. Most, január 31-én  Szek-
szárdon, a régi Vármegyeháza
dísztermében előadást tartott az
egészségügy több-biztosítós át-
alakításának drasztikus követ-
kezményeiről. Ő Dr. Bene Éva.

Az Álmos-Szkítia könyvesboltot
működtető Parrag-házaspár és a
Szekszárdi Védegylet szervezésé-
ben létrejött előadáson a főorvos
asszony elmondta: jelenleg egész-
ségügyünkben a rombolás idejét
éljük, épp ezért mindenkinek saját
kötelességének kell éreznie a nép-
szavazást! Az egészségügy az utol-
só bástyája az országnak, így eb-
ben a témában a közöny nem en-
gedhető meg. Népünk legnagyobb
baja – mint mondta –, hogy elsza-
kadt Istentől. A betegek és a szak-
dolgozók ügyében álcázott, vérte-

len, önkezű folyamat
zajlik, ami indirekt
népirtásként fogható
fel! – tette hozzá. Mi
sem jellemzőbb a
kormánypártokra,
mint hogy egy, a Ká-
dár-rendszer végén,
1988-ban, egy Cse-
hák Judit általi – a vi-
lágbanktól való gaz-
dasági-politikai füg-
gés miatt kidolgozott
– privatizációs prog-

rammal állnak most újra elő. Prob-
léma továbbá, hogy a kórházakban
hiányzik a felsőbb szintű ellenőr-
zés, s ez a több-biztosítós rendszer-
ben csak még rosszabb lehet. Dr.
Bene Éva hangsúlyozta, először
Mikola István kezdett bele helyes
irányú változtatásokba. Ő vette ész-
re, hogy a rendszerváltás után be-
vezetett teljesítmény-arányos ellátó
rendszer sem tökéletes, mivel az
egyes ellátó részlegek aszerint kap-
nak pénzt, melyik diagnózis fizet
többet, így kényszerítve osztályuk
érdekében csalásra az orvosokat.

A professzorasszony szerint ma
egyáltalán nem beszélhetünk re-
formról, mivel az átalakítás mindig
pénzkivonással, az ellátás szűkíté-
sével, több adminisztrációval kerül
mindenkinek jóval több pénzbe!
Ahogy fogalmazott, a Horn–éra
alatt végezték el a kórházakon az
első „amputációt”, mikor 16 ezer
ággyal faragták meg a kórházi ellá-

tást.  Az 1996-os I. ütem során 96
ezer ágyból csupán 80 ezer maradt
meg. Tavaly a második Gyurcsány-
kormány 9000 ágyat számolt fel,
ami szintén súlyos következmé-
nyekkel járt. Így került most a
Lipótmezőről 850 elmebeteg köz-
vetlenül az utcára! – jegyezte meg a
doktornő.

A több-biztosítós rendszer követ-
kezménye, mint mondta, hogy a
várólista egyben „halálozási lista”
is lesz. A beteg csupán úgy kerül-
het előrébb, ha azt megfizeti. Épp
ezért nincs esélyegyenlőség, s a
szegény embert pedig folyamato-
san hátrébb tolják. Akarjuk mi ezt?
– tette fel a kérdést dr. Bene Éva.
Miközben az MSZP–SZDSZ-es kor-
mány milliárdokat költ reklámfü-
zetekre, teljes gőzerővel folyik a
szemfényvesztés. Az sem feltűnő,
hogy mind Molnár Lajos, mind
Horváth Ágnes decemberi idő-
pontokra tűzte ki a társadalombiz-
tosítás átalakításáról szóló tör-
vényt, hiszen ilyenkor mindenki a
családjával foglalatoskodik – muta-
tott rá a főorvosnő. Sólyom László
köztársasági elnök ugyanakkor
megteheti, hogy a parlament által
véglegesen megszavazott törvényt
sem írja alá, mivel korábban a mé-
diatörvénnyel kapcsolatban Göncz
Árpád is ezt tette.

Tragikus, hogy a jelenlegi kor-
mány alacsony munkabérért vásá-
rolja meg a szakdolgozóktól azt az
ellátást, amit évtizedekig fizettek

az állampolgárok. Hozzátette: az
üzleti biztosító nem irgalmas sza-
maritánus. A magánkézben lévő
kórházaknál így már most látható,
hogy – profitnövekedés mellett –
továbbra is emelik a járulékot, s
szűkítik az ellátást, növelve ezzel
tovább a beteg terheit. Az USA-ban
40 millió embernek épp emiatt
nincs üzleti biztosítása, a botrány
pedig óriási. Mint folytatta, ott kü-
lön cégek szakosodtak arra, hogy
megmagyarázzák, miért ne fizesse-
nek a biztosítók a betegnek, bizo-
nyos esetekben pedig gyógyszer-
maffia működteti a kórházakat. A
doktornő elmondta: a több-biztosí-
tós rendszerben egyrészt növelik
az alapbiztosítási járulékot, más-
részt plusz belekényszerítik a bete-
get az üzleti biztosításba. Ehhez
jönne még a közalkalmazotti bér-
tábla megvonása, s ez nyilván sen-
kinek sem kell.

Amely országokban bevezették
a rendszert, kimutatták, hogy adott
kórház menedzserének fizetése
növekedett, szakdolgozóié viszont
csökkent. Kórházaikban ugyanak-
kor 9%-kal magasabb lett a halálo-
zások aránya a hagyományos kór-
házakhoz mérten, ellenőrzés pedig
semmilyen szinten nincs.

Dr. Bene Éva szerint ma igen sú-
lyos értékrendi válságról beszélhe-
tünk. Nincs szolidaritás, esély-
egyenlőség, s helyette a kíméletlen
önzés lett úrrá mindenen. Ezen a
morális válságon csak az segíthet,
ha Istent „visszahelyezik méltó he-
lyére!” – fogalmazott. Mindenki-
nek el kell menni szavazni. Ebben
nem maradhatunk közömbösek,
mert fel kell vállalni közös dolgain-
kat! – fejezte be előadását a reuma-
tológus főorvosnő.

Gyimóthy Levente

„A szegény ember ki  fog szorulni
a kórházi ellátásból!”

Városunk vendége volt dr. Bene Éva reumatológus-radiológus szakorvos

2007 novemberében a RÉV Szol-
gálat ingyenes és anonim Hepati-
tis B; C; illetve HIV-szűrést vég-
zett, melyen 114 fő jelent meg. A
mintavételt az Országos Epidemio-
lógiai Központ (OEK) támogatta
intravénás szerhasználók szűrésé-
re. Az előzetes kalkuláció során 15
főre számítottunk, hiszen a kábító-
szer-használók között magas a lá-
tencia, s tudomásunk szerint az
intravénás szerhasználók száma
alacsony Szekszárdon. Így mi ma-
gunk, a Szolgálat dolgozói is meg-
lepődtünk, hogy ilyen nagy számú
embernek van szüksége a HIV- és
Hepatitis-szűrésre. A megjelentek -
bevallás alapján – túlnyomórészt
alkoholproblémával küzdenek (28
fő), magas a droghasználók száma
(23 fő), és ebből 17 fő intravénás
szerhasználó. Az intravénás szer-

használat ártalmai (közös tű, fecs-
kendő) mellett nem elhanyagolha-
tóak a legális szerek használatá-
hoz kapcsolódó ártalmak sem, hi-
szen szerhatás alatt gyakrabban, s
könnyebben létesítenek az érintet-
tek szexuális kapcsolatot, mely a
védekezés hiányában elősegíti a
fertőző megbetegedések terjedé-
sét. 

A RÉV Szolgálat elsődleges fel-
adata a szenvedélybetegek, illetve
hozzátartozóik segítése, kezelésbe
vétele. E mellett az ártalomcsök-
kentő programok, pl. a szűrővizs-
gálatok végzése az elmúlt években
egyre erőteljesebben megjelent. A
kábítószer-használók többsége
nem képes lemondani a szerről,
azonban a járulékos ártalmak
megjelennek, melyek megelőzése
költséghatékonyabb az egészség-

ügyi ellátásnál. A szűrővizsgálatok
ezért az egyéni és társadalmi koc-
kázatokat is csökkentik.

A szűrésre megjelent szemé-
lyek, eddig a RÉV látókörén kívül
estek, ők veszélyeztetett helyzet-
ben vannak, ezért felvettük a terü-
letünkön működő ÁNTSZ–el a
kapcsolatot, a későbbi együttmű-
ködés érdekében. Sajnos velük, és
az OEK segítségével sem sikerült
eddig megnyugtató megoldást ta-
lálnunk erre a problémára.  Ennek
oka, hogy a szűrés költsége magas,
s minden intézmény forráshiány-
nyal küzd. A lehetőségek keresése
folyamatos, s amennyiben megol-
dást találunk hírt adunk róla.

Addig is kérjük, hogy lehetősé-
geik szerint támogassák adójuk
1%-val a RÉV munkáját, valamint a
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
tevékenységét.
Adószámunk:18856356-1-17
Elérhetőségeink: 
Szekszárd, Munkácsy u. 7/A
Telefon: 74/413-037, 20/9915-495 
Internetcím:
www.revkaritasz.hu

„Itt a farsang áll a bál,
Az Ötösben Téged vár a Suli-Vár!”

2008. február 13-án
(szerdán) 17–19 óráig

a gyerekeknek 
JÁTSZÓ az aulában

(sportruházat és tornacipõ szükséges),

a szülõknek FÓRUM,
tájékoztató az iskolánkról,
az induló elsõ osztályokról.

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.

A program meglepetéssel
zárul!

Tanítók és iskolavezetés
5. Sz. Általános Iskola,

Szekszárd

Hepatitis-szűrés tapasztalatai
a RÉV Szolgálatban
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A népszerű televíziós sze-
mélyiség, Szily Nóra a va-
lódi szépségért kampány-
oló kozmetikai cég köve-
teként tartott előadást a
nőiességről, szépségről,
idősödésről, valamint ön-
magunk elfogadásáról. A
„miNőség”című program
keretében szervezett elő-
adással egybekötött klub-
estet a Kék Madár Alapít-
vány szervezte, a program
az Európai Unió társfinanszírozá-
sával a Nemzeti Fejlesztési Terv
keretében valósult meg. A Művé-
szetek Házába sokan eljöttek
meghallgatni a képernyőről is-
mert hölgyet, az elégedett és mo-
solygós arcok pedig arról árul-
kodtak: érdemes volt. 

Indításként mindenekelőtt szen-
teljünk pár gondolatot a következő
jelenségnek: televízióban, rádió-
ban, internetes fórumokon nem
egy ismert és elismert műsorveze-
tővel, íróval, újságíróval és pszi-
chiáterrel találkozni, akik fennhan-
gon hirdetik: ők, férfiak igenis
negyven és hetven között virulnak
leginkább. Ezt pedig el kell fogadni
azoknak a nőknek, akik szülés
után úgyis elvesztik az alakjukat,

átrendeződik testük.
A brutális alázásnak
csúcspontja egy nyi-
latkozat volt, ahol
vagy harminc tizen-
hat és hatvanhat kö-
zött lévő nő előtt je-
lentette ki a magát
bonvivánnak vélő
„úriember”: egy nő
addig titokzatos,
ameddig nem asz-
szony. Örök igazság,

hogy egy huszonéves nő vonzóbb
és érdekesebb, mint egy harmin-
cas, és így tovább… Őt meg hát
egyre jobban körülrajongják a fia-
tal lányok érett és egyébként is de-
lejes egyénisége, hírneve, biztonsá-
got sugárzó őszes halántéka és
mackós termete miatt. Önbiza-
lomért mindenesetre nem kellett a
szomszédba mennie. Elképesztő,
mekkora egóval rendelkeznek ezek
a férfiak, már ha esetükben alkal-
mazható egyáltalán a férfi jelző…
Meg hogy azt mire építik fel… Reá-
lisan nézve: a pénzükre, mások ön-
becsülésének rombolására, mázsa
fölötti testsúlyukra, süket szövege-
lésükre és egyre inkább a bizonyta-
lan kimenetel felé kacsintgató élet-
korukra. Az érzékenyebb és bi-
zonytalanabb nők pedig ilyen becs-

mérlő szavakra lesznek teli kétel-
lyel, megvetik önmagukat, bele-
erőltetik testüket a drága pénzért
megvett textilekbe, mind jobban és
vakon válnak áldozataivá a mai fo-
gyasztói társadalom rémének. Va-
lójában olyan emberek csodálatára
vágynak, akikhez az égvilágon
semmi közül nincsen. Döbbenetes.

Szily Nóra jelenleg negyvenkét
éves, elvált, két gyermeke van. Egy-
re több szabadidejében sorra való-
sítja meg korábbi terveit, másfél
éve sportol rendszeresen egészsé-
ge megóvásáért, franciául tanul he-
ti két alkalommal, fiúktól és érett
férfiaktól kap levélben csodálato-
san romantikus bókokat, miköz-
ben a televízióban azt kérik tőle,
ugyan már győzze meg a vezetősé-
get, hogy lejárt lemezként ennyi
idősen is lehet vonzó valaki! Még
őt sem kerülik hát el a kegyetlenke-
dések, az ostoba emberek sikítóan
primitív megjegyzései. Pedig ő is-
mert, neki van pénze a legújabb
ráncfeltöltő, zsíreltüntető, testfor-
máló, méregtelenítő, fiatalító cso-
daszereket megvenni, magára ken-
ni, meginni és a jó ég tudja mit
még. Mi ez, ha nem a legfényesebb
bizonyítéka a hozzánk is mind job-
ban beszivárgó fogyasztói őrület-
nek? 

Kik diktálják a szépséget? Hány
gyermek és felnőtt ember haljon
még bele a fogyókúrába, a hízókú-
rába, az önhánytatásba, a kény-
szerevésbe, hány szív és belső
szerv elégelje meg az esztelen

igénybevételt, mire társadalmi
szinten odafigyelnek a pusztító,
ránk vadászó piac fenyegetésére?
Szily Nóra Vámos Miklóssal be-
szélgetett, aki frappánsan mondta
ki a lényeget: a nők maguk tehet-
nek arról, hogy tönkremennek. Ad-
dig, ameddig száz szellemileg, lel-
kileg és igenis molett testtel is érté-
kes nő közül egy mindig akad, aki
prostiként adja el a testét a kame-
ráknak, addig nem lesz vége ennek
a fajta öngyilkolászásnak. Ha a
nőkben lenne egymással szemben
szolidaritás, mindez nem történne
meg. Más kérdés persze, hogy a
magát legjámborabbnak is feltün-
tető férfi a legröhejesebb magyará-
zatokat eszeli ki, ha azért rendesen
megbámulja a mindenét kirakó
„úrinőt” a címlapokon, beszerzi a
képeket, tárolja, rejtegeti, bevallja,
lebukik… a sort hosszan lehetne
folytatni. 

Még szerencse, hogy ma már
vannak hasonló pucérkodó maga-
zinok nőknek is, ahol szenzációs
testű férfiakat lehet bámulni feszü-
lős kisgatyókban vagy anélkül,
meg aztán ott az internet, szóval
széles a lehetőségek tárháza. Las-
sacskán így majdcsak tönkremen-
nek a kapcsolatok, az emberek po-
rig alázzák egymást és magukat,
önvigasztalásképp még utoljára le-
veszik a polcról a legújabb fogyasz-
tó szereket, karácsonyra botox in-
jekciókat kérnek a húsukba, kopa-
szodó fejükbe idegenek hajhagy-
máit és szőrszálait ültetik… P.

„Életre vagyunk ítélve!”
Szily Nóra nőként a nőkért…

„A művészek kifestik magukból,
napjainkból az érzéseket, gyötrel-
meket, s könnyebbé teszik a világ
bajának elviselését” – e szavakkal
nyitotta meg Csillagné Szántó Po-
lixéna, Szekszárd Város Művelő-
dési Bizottságának elnök asszo-
nya február 1-jén este az immá-
ron húszéves az Art’999 Tolna
megyei Képző- és Iparművészeti
Egyesület jubiláló kiállítását a
Babits művház átépített részlegé-
ben. 

A számtalan kiállító fiatalabb és
korosabb művész alkotásainak
megnyitóját nem kis érdeklődés kí-
sérte. A szervezők a jeles alkalom-
ból versmondóval, citerás produk-
cióval, valamint svédasztallal is
kedveskedtek a korántsem kevés
megjelent művészetpártolónak,
műkedvelőnek. Csillagné Szántó
Polixéna elmondta (képünkön),
nagy megtiszteltetés számára,
hogy e megnyitón jelen lehet.
Minthogy a huszadik év a legszebb
kor az ember életében, úgy az Art

’999 Egyesület is számvetésében
méltán büszkélkedhet eddigi ered-
ményeire. A rengeteg küzdelem,
amit az amatőr művészekért tett a
szervezet, a kiállítások leszervezé-
se az emberek segítségével lassan,
de biztosan elérte célját. Fontos
ugyanakkor, hogy képesek legyünk
értékelni a szépet, kicsit többet
időzni a művek előtt, tüzetesen
megvizsgálni azt, amit a művészek
kiéreznek világunkból – hangsú-

lyozta a Művelődési Bizottság el-
nöknője.

Balog Jenőtől, az egyesület elnö-
kétől megtudhattuk, annak ellené-
re, hogy rengeteg kudarc és méreg
kísérte a szervezet eddigi működé-
sét, örömökből is kijutott azért az
eltelt idő alatt.

Amíg a rendezők a kiállító terem
közepéből svédasztalt varázsoltak,
a szomszéd előadóteremben Ju-
hász Gyula Szonett-jét, a neves köl-
tő gondolatait a tűnő alkonyat re-
ményteljes visszfényeiről hallgat-
hattuk meg Finta Viktor autentikus
előadásában. Őt egy fiatal tehetség,
Juhász Kitti követte, aki citerán ját-
szott el népdalokat meglepően jó
énekhanggal felruházva. 

Az egyes művészek festményein,
szobrain a táj egyéni leképeződé-

seivel, felfogásával, a színek inten-
zív használatával, öröm és fájda-
lom sokszor döbbenetes miszticiz-
musba, már-már démoni közegbe
is áthajló „kitöréseivel” találkozha-
tunk. Egy csokor virág, óvárosi
napkelte, egy erdőrészlet, dombos
tájkép templomrommal, lovak ro-
hanása a pusztában, Matula bácsi
tekintete, a Talány címmel ellátott
üvegplasztika, Mária a kis Jézus-
sal, vagy éppen egy idős asszony
távolodó körvonalai mind arról
árulkodnak, tehetségben megyénk
változatlanul nem szégyenkezhet.

A kiállítás csupán február 20-ig,
hétköznap 10–13 óráig, s délután
14–18 óráig tekinthető meg. Érde-
mes megszemlélni!

A kiállító művészek sorrendben:
Ambrus Gyula, Bakó László, Ba-
logh Jenő, Bozsányi Margit, Braun
Gábor, Czvitkovics Márta, Csabai
Zsuzsanna, Csiki János, Fusz Kata-
lin, Gábori Sándor, Gyenis István,
Győrffy József, Hammer Andrásné,
Horváth Marianna, Horváth Zsu-
zsanna, Hucker Ferenc, Kádár
Krisztina, Keller Jolán, Könyv Ist-
ván János, Könyv Kata, májer Zsó-
fia, N. Gécseg Erzsébet, Németh Ist-
ván, Pék Borbála, Pribenszky Má-
ria, Rotkay Zsuzsanna, Sipos Nor-
bert, Sütő károly, Szabó Dóra, vala-
mint Szinger Zsuzsanna.

Gyimóthy Levente

„Akadnak még visszfényei a tűnő alkonyatnak!”

Kiállítás Tolna megyei
művészek alkotásaiból
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Nem régen jelent meg
az Alexandra Kiadó gon-
dozásában Marcus
Meadow ötödik könyve,
a Könnyek városa. Az iz-
galmas krimi néhány
napon belül fölkerült az
Alexandra thriller el-
adási TOP 100-as listájá-
nak hetedik helyére,
majd az ötödikre, illetve
a negyedikre. Szóval a
szigorú számok – min-
den belemagyarázás és
trükközés nélkül – hűen tükrözik
az olvasók érdeklődését, egyben
tetszésnyilvánítását. 

A könyvvásárlók persze nem
nyúlnak mellé, s nem véletlenül,
vagy kipróbálásból veszik és viszik
Marcus Meadow kötetét, ugyanis az
elmúlt három esztendő során a mű-
faj kedvelői megbizonyosodhattak
arról, hogy tuti nem csalódnak. A
szerző első könyve, a Vér a vérem-
ből 2005 őszén jelent meg, amit a
Halál háromszöge követett, ezután
a Neuralgikus ponty című úgy-
mond novellás kötet – írója szerint
egy kis „marháskodás” – látott nap-
világot, majd jött a Kaméleon című
regény, most pedig a Könnyek váro-
sa.

S most következzék az, ami eddig
titok volt. Még Szekszárdon is csak
kevesen tudják, kit takar az említett
írói név. Íme, bemutatom dr. Réti
László alezredest, a Szekszárdi
Rendőrkapitányság bűnügyi osz-

tályvezetőjét – aki
rendszeresen tájékoz-
tatja olvasóinkat kü-
lönböző bűncselek-
ményekről például az
„Egyperces krimi” ro-
vatunkban.

Az eredetileg Buda-
pest környéki Réti
doktor 1992-ben
kezdte meg tanulmá-
nyait a rendőrtiszti fő-
iskolán, majd a szere-
lem Szekszárdra vezé-

relte. Megnősült, két aranyos kislá-
nyuk van: a hatéves Szofi és a négy
esztendős Blanka.

Arra a kérdésre, hogy témáinak
magja mennyiben alapul a valóság-
ban megtörténteken, így válaszolt a
termékeny szerző: 

– Van, amelyik részben, vagy kis
részben nem kitaláció, de nem ez a
jellemző. De fogalmazhatok úgy is,
hogy történeteim kiindulópontja
egy-egy megtörtént eset, ami kínál-
ja az elkanyarodás, a kibontás lehe-
tőségét.

– A krimik írásában mennyiben
segíti a rendőrségi munkája?

– Annyiban, hogy én tudom, mi-
ről írok. Gyakran olvasok, vagy lá-
tok olyan krimit, amiről számomra
nyomban kiderül: a dolog abban a
formában nem működik, nem mű-
ködhet.

– Ezért is vállal szaklektori felada-
tokat?

– Az egyik kiadónak szívességi
alapon besegítek bizonyos kézira-

tok lektorálásába – különös tekin-
tettel a szakmai szempontokra.
Nem egyszer fordult elő, hogy egy-
egy jó sztorit azért kellett visszakül-
deni a szerzőnek, mert amin a tör-
ténet alapul, az a leírt formában
egyszerűen nem létezik. A nyomo-
zás, a vizsgálat, bármi… Ezeket jó,
hogy én kiszűröm, de száz olvasó-
ból legalább egy szintén kiböki. 

– Kérem, az új könyvéről mondjon
pár mondatot kvázi kedvcsináló-
nak.

– A kiindulópont egy gyerekrab-
lás-sorozat, ami egy orosz városban
játszódik. A gyerekek vagy élve ke-
rülnek elő, vagy nem. Az illető úgy
szórakozik a rendőrséggel, hogy
rejtvényeket ad fel a gyerekek hollé-
téről. Megjegyzem, az eddigi regé-
nyeim közül ez a legnaturálisabb.

– Könyveiről nagyon sok visszajel-
zést kap az olvasóktól e-mailen, pos-
tai úton. De negatív véleményt még
soha, beleértve a hivatásos kritiku-
sokat is. Válaszol az olvasóinak?

– Hogyne. Nem vagyok olyan hí-
res, hogy fizikailag képtelen lennék
válaszolni.

– Honnan ered az írói neve?
– Az első könyvem főszereplője

Marcus Abrams volt. Talán a
Marcust onnan vettem, a Meadow
pedig angolul nagyjából fedi a
vezetéknevemet… De igazából az
alliteráció volt a lényeg. Hozzáte-
szem, azért jó az álnév, mert így
nyugodtan tudom élni az életemet.

– Viszont a napi sikerekről lema-
rad.

– Olykor járok író–olvasó találko-
zókra. Hamarosan megyek Debre-
cenbe, február 28-án este hétkor pe-
dig a Nyugati téri Alexandra Könyv-
áruház pódiumbeszélgetésének le-
szek a vendége, aminek a moderá-
tori tisztét Doszpod Péter vállalta.

– Lehet, hogy csacska a kérdés…
Mikor és miből jött rá: van írói véná-
ja. Mert hogy van, az tagadhatat-
lan.

– Nálam a mai napig az írás vegy-
tisztán hobbi. Amikor mások olvas-
nak, vagy tévét néznek, én leülök ír-
ni. S olyanokat írok, amit olvasó-
ként szívesen fogadnék. Szerencsé-
re tíz ujjal gépelek, tehát elég gyor-
san haladok.

– A gyorsaságot illetően az agya,
vagy a keze „győz”?

– Elég jól fedik egymást. Bár meg-
jegyzem, addig neki sem kezdek az
írásnak, amíg nincs egy fejezetekre
bontott nyolc–tíz oldalas vázlatom. 

– Jól hallottam, hogy tervezik
könyveit lefordítani angol nyelvre?

– Az még odébb van. De leszer-
ződtem egy magyar lektort is foglal-
koztató olasz irodalmi ügynökség-
gel, s ők „házalnak” a könyveimmel
nyugaton, illetve Dél-Amerikában.
Az angolra fordítással kapcsolatban
valóban nem zörög a haraszt…
ugyanis az ügynökség igyekszik
olyan kiadót keresni, amelyik lát
fantáziát a könyveimben, vagyis le-
fordíttat egyet, kettőt…

– Szívből kívánom, hogy hármat,
négyet, tizet…

V. Horváth Mária

MARCUS MEADOW: KÖNNYEK VÁROSA (KRIMI)

Titok, hogy a szerző szekszárdi rendőr alezredes

Az országos sajtótájékoztatót kö-
vetően sorra látogatnak el a megye-
székhelyekre a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány (MNÜA) mun-
katársai. Szekszárdon szerdán ta-
lálkoztak a Tourinform-irodák, ci-
vil szervezetek, önkormányzati
képviselők, valamint a sajtó képvi-
selőivel, s beszámoltak e fizetőesz-
köznek számító természetbeni jut-
tatás folyamatosan növekvő nép-
szerűségéről. 

Lapunkat Bodor Anna, az MNÜA
tanácsadója arról tájékoztatta,
hogy Tolna megyében tavaly 482
millió forintért vásároltak üdülési
csekket, ami azt is jelenti, hogy
2006-hoz képest 171 százalékos
növekedés történt. De az elfogadó
helyeknél is 170 százalékos növe-
kedést, azaz 283 millió forint
„csekkes bevételt” regisztráltak.

Szintén tavalyi adat: megyénkben
16 341-en jutottak üdülési csekk-
hez. Ezen felül 2007-ben az alapít-
vány pályázatán 1379 fő részesült
támogatásban.

Bodor Anna felhívta a figyelmet,
hogy a munkáltató a munkavállaló-
nak és annak közeli hozzátartozó-
jának is vehet adó- és járulékmen-
tes üdülési csekket. Tudni kell,
hogy személyi jövedelemadó tör-
vény szerint egy személynek 400
ezer forint a természetbeni juttatás
adómentes határa.

Az újdonságokat illetően a szak-
ember elmondta, megpróbálják az
elfogadó helyeket arra ösztönözni,
hogy forgalmuk növelése érdeké-
ben az üdülési csekkel fizetőknek
nyújtsanak plusz szolgáltatást. Ad-
janak akár plusz egy éjszakát, vagy
tíz százalék kedvezményt…

A pályázatokról megtudtuk a ta-
nácsadótól, hogy az alapítvány erre
az évre négy célcsoportot jelölt
meg. A nyugdíjasokat, a fogyaték-
kal élőket, az alacsony jövedelem-
mel rendelkező családosokat, vala-
mint a szakiskolai tanulókat. A pá-
lyázaton azok a nyugdíjasok vehet-
nek részt, akik betöltötték a 62.
életévüket, az ellátásuk összege
nem haladja meg a 75 ezer forintot.
A fogyatékossággal élőknek a pá-
lyázati adatlaphoz mellékelniük
kell a Magyar Államkincstár hatá-
rozatát, amelyben megállapítják a
fogyatékosságot. A családosoknál
az a kitétel, hogy legalább két – 18
év alatti – gyermekük legyen, s a
munkavállaló-pályázónak a száz-
ezer forintot nem haladja meg a jö-
vedelme. A szakmunkás tanulók
esetében az iskolák és a civil szer-
vezetek pályázhatnak legalább
húsz fővel. Előnyt élveznek, akik
összegyűjtik a pályázatokat – civil
szervezetek, klubok, szerveződé-
sek – amelyeket csoportosan kül-
denek be. A támogatásra a pályáza-
tokat április 15-ig kell benyújtani.

– hm –

EGYRE NÉPSZERŰBB ÜDÜLÉSI CSEKK

Újdonságok, pályázatok,
forgalmi adatok

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

FEBRUÁR 13- Á N, 
SZERDÁN 8–16 óráig

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

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

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

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



lalásától a személyi és a tech-
nikai feltételekig, teljesen új
utat kellett bejárni. Ellenlába-
sai is voltak az ügynek, külö-
nösen a választott székhely, a
lehetséges fenntartók és az
anyagi támogatás mértéke,
valamint a színházi produkci-
ók szervezésének, vezetésé-
nek személyi kérdéseiben.
Ilyen vitákkal telt év után,
1982-ben indult meg az érde-
mi munka. 

Újszerű feladat előtt állt a
művelődési ház. A saját ható-
körén túl, dél-dunántúli, sőt
országos kitekintésű program
szervezésére kellett vállalkoz-
nia, de nem minden előzmény
nélkül. Támaszkodhatott az
1970 óta jó színházi kapcsola-
tainak tapasztalataira, az in-
tézményben működő Német
Nemzetiségiek Baráti Körének
kórusára. Évente 150 résztve-
vője volt a német nyelvtanfo-
lyamoknak. A művelődési
házhoz szerződő Földessy
hozzálátott a szervezéshez.
Gyermekelőadásokra készült
pécsi óvónőképzős diákokkal.
Betanulták Jakob és Wilhelm

Grimm Brémai muzsikusok című
művét,  tájolásra alkalmas formá-
ban. Iglódi István, a budapesti Jó-
zsef Attila Színház főrendezője né-
met nyelvű műsor színpadra állítá-
sát vállalta. Színészválogatás és
próbák során kialakult az első, be-
mutatkozó előadás műsora.

Országos hírverést kapott az ese-
mény: 1982. november 11-én, Jo-
hann Wolfgang Goethe halálának
150. évfordulója alkalmából, meg-
tartotta első német nyelvű előadá-
sát Szekszárdon a Magyarországi
Német Bemutató Színpad. Színész
és operaénekes szereplői voltak
Feleki Sári, Gera Zoltán, Németh
Alíz, Sólyom Nagy Sándor, Sütő
Irén, Tanai Bella, Terebessy Éva és
Zillich Beatrix. A kultúrpolitikai és
színháztörténeti sikerként emlege-
tett szekszárdi előadás után Bony-

hád, Gyönk és Tamási következett.
A művelődési ház bemutató szín-
pada 1989-ben Deutsche Bühne,
Német Színház néven folytatta
munkáját, majd 1994-ben átköltö-
zött a hajdan Világ Mozgónak, mo-
zinak készült épületbe. Tolna me-
gye és székhelye egyedülálló kultu-
rális intézménnyel gazdagodott.
Azóta a szekszárdi német nyelvű
színjátszás szakmai vezetői és a
színházlátogató közönség, itthon
és külföldön is bizonyították a 25
évvel ezelőtti gondolat létjogosult-
ságát. 

Göncz Árpád köztársasági elnök
színházépületet avató beszédéből
idézve: „...új korszak kezdődött
1982–83-ban a német nemzetiség
életében, amikor először hangzott
fel saját anyanyelvükön színielő-
adás a városban.” 

Kaczián János
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GYÓGYSZER KÜLFÖLDRŐL
A PHARMAFUTÁR a magánszemélyek részére receptre felírt
külföldi gyógyszert Ausztriából és Németországból – a beteg
helyett – gyógyszertárból megszerzi. 
A humán gyógyszereken kívül homeopátiás készítményeket, ál-
latgyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket rendelő vé-
nyeket is kiváltunk.

Szolgáltatásaink díja: 2500 Ft
Címünk: 1021 Budapest II., Budakeszi u. 1.

Telefon/fax: 06-1/2001-882, 392-5498, 392-5499
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 9–17 óra, péntek: 9–15 óra
Éjjel-nappal postaláda és üzenetrögzítő!

Csöndes jubileum, huszonötödik
évforduló. Emlékszem dr.
Földessy Dénes pécsi újságíró és
színházi szakember meggyőző
előterjesztésére, amelyben javas-
latot tett német nyelvű színházi
előadások szervezésére. A követ-
kező néhány sorban csupán az el-
ső lépések felidézésére van mód. 

Földessy dr. kidolgozta az ún.
hangmemória-színház módszerét
iskolás gyermekek számára, és ez-
zel egy mozgó nemzetiségi kama-
raszínház alapelveit. Kezdésként a
német nyelven megszólaló színhá-
zi előadások hangfelvételét szánta
iskoláknak. Az előadások szövegé-
nek és élményének felidézésével
kívánta segíteni a német nyelv szé-
lesebb körű terjesztését. Műsorter-
vét a világirodalom klasszikusaira,
a német nemzeti irodalom nagyjai-
ra, és a magyar alkotások német
nyelvű megszólaltatására építette.
Javaslatában gondolt a hazai dél-
szlávokra, sőt magyar nyelven
megszólaló produkciókra is, a szín-
házi előadással ellátatlan falvak-
ban. Elképzelésének országos köz-
pontjaként Szekszárdot vélte lehet-
ségesnek. A statisztikai adatok is e
mellett szóltak; a német ajkúak
számarányát és földrajzi elhelyez-
kedését tekintve Tolna megye és
székhelye jól reprezentálta a hazai
németséget. Az országosan 1,6%-
hoz viszonyítva Tolnában 7% volt a

nemzetiségiek aránya. Óvodákban,
iskolákban 31 helyen folyt német
nyelvtanítás, és gazdag tapaszta-
latok álltak rendelkezésre a nem-
zetiségi hagyományok ápolása, az
anyanyelvű könyvekkel való
könyvtári ellátás, de a tárgyi emlé-

kek gyűjtése és emlékház alapítása
terén is. 

Tolna megye akkori vezetői jól
fogadták Földessy Dénes javaslatát.
A Babits Mihály Megyei Művelődé-
si Központra bízták a szervezési te-

endőket, a Művelődésügyi Minisz-
térium és a Magyarországi Néme-
tek Demokratikus Szövetsége pe-
dig támogatásáról biztosították az
ügyet. 

Számos kérdés várt azonban
tisztázásra, hiszen a költségek vál-

Bernd von Bömches
a Kék herceg című előadásban.

Szerző: Eugenio Griffero. Rendező: Elie
Malka, a párizsi Európai Színház Unió

igazgatója. Ősbemutató 2005.

„Itt egy világnyelv kap színpadot”
Huszonöt éve született Szekszárdon Magyarország német színháza



Rezső Bácsi örökre
elbúcsúzott

Mayer Rezső (1923–2008)
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Jézus böjtje
Jézus böjtje negyvennapos volt, mint Mózesé a Sínai-hegyen. Isten

szövetséget kötött ott egy néppel, szövetsége jeléül adta a kőtáblára írt
tíz parancsolatot. Az Újszövetség kötése során fiában Jézus Krisztus-
ban minden népre kiterjesztette kegyelmét, bűnbocsátó szeretetét és
áldásait.

A jézusi böjtértelmezés az ézsaiási isteni üzenetre épül: „az éhező-
nek szegd meg kenyered, a szegény bujdosót házadba bevigyed, ha
meztelent látsz felruházzad, és testvéred elől el ne rejtsd magad.”

Mennyire aktuálisak napjainkban e cselekvésre késztető Igék. Alka-
lom adódik bőven – nap mint nap egyre több – az Istennek tetsző böjt
megélésére. Jézus mondja: „amennyiben megcselekedtétek ezeket
eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.”
Mindig tudta és tudja azonosítani magát a segítségre szoruló ember-
rel, mert egész élete – tanításai, tettei – mind ezt ábrázolják. Ebből
adódóan az ő követőit is erre a cselekvő szeretetre kéri, és ennek vég-
hezvitelében őket lelkével megerősíti. Jézus a böjtöt nem a külsőségek
látványos jeleivel kísért lelkigyakorlatnak tartja, hanem a lélekben va-
ló megtisztulás és ezáltal az újjászületés nagy lehetőségének. Példáza-
tot is mond erre, mikor Keresztelő János tanítványai számon kérik raj-
ta a hagyománytól való eltérés okát. Így szól: „Vajjon szomorkodhat e
a násznép amíg velük van a vőlegény?” A lakodalmas háznép öröme
árad a Krisztus közelében lévő, élő, emberi életre. Fontossá teszi a to-
vábbiakban két szemléletes gondolattal, tudjuk elválasztani az ót az
újtól. Új bornak új tömlő kell… – Az általa hirdetett új igazságok befo-
gadására megújult szív és engedelmes lélek. Ahogy a különböző faj-
súlyú anyagok egymással nem keverhetők össze, úgy a bűn sem a ke-
gyelemmel, az engedetlen élet az engedelmessel, a hit a hitetlenség-
gel. Az értékeket rosszul értelmező, sokszor egymással felcserélő vilá-
gunkban adjon Isten tiszta látást a jó és szép, a Tőle való dolgok meg-
látására, elfogadására és a testnek és léleknek ártó dolgok elvetésére.

Balázsi Zoltán
református lelkész

Kedves Rezső Bácsi, ugye
megbocsátja a „bácsizást”,
de mindig így szólítottam,
hát most miért tennék
másképp. És az a rengeteg
szekszárdi és Tolna me-
gyei is – minden bizonnyal
a tisztelet okán – szintén
így tett, s emlékeiben így
tesz. Előttem van, amikor
egyszer, csak úgy az utcán
beszélgettünk, és „csóko-
lommal, tiszteletemmel”
csatlakozott hozzánk egy
férfi, akit bizony Rezső Bá-
csinál idősebbnek, maxi-
mum kortársának talál-
tam. Mégis a megszokott
„bácsi” megszólítást hasz-
nálta, mire Mayer Rezső-
nek a szeme se rebbent.
Hát így volt ez természe-
tes. De azon sem csodálkozott
senki, hogy haláláról szinte órák
leforgása alatt értesült majd min-
den városlakó, s az utcákon, üz-
letekben megrendülten kérdez-
ték egymástól az emberek: „Hal-
lottad?”

Nem vagyok egyedül, akinek
Rezső bácsi iránti tisztelete,
nagyrabecsülése abból ered,
hogy ő több ezer nyelven beszélt.
Mindenkivel meglelte a szót,
amit ki-ki a maga módján értett,
értékelt. Annak idején, a nyolcva-
nas években – a Népbolt Vállalat
függetlenített szakszervezeti tit-
káraként nem egyszer láthattuk,
amint vigasztalja, nyugtatgatja a
pityergő boltos kisasszonyt, mi-
ként azt is, amint elismerően cso-
dálja kollégája, kolléganője kis-
babáját, vagy éppen szívhez szó-
ló beszédet mond a névadó ün-
nepségen, illetve saját versét sza-
valja sokak örömére. No, persze,
ha kellett, a legkülönbözőbb tes-
tületekben, bizottságokban ke-
ményen érvelt – de soha nem ön-
maga érdekében.

Fáradhatatlan volt, nem pa-
naszkodott – önként vállalt fel-
adatai sokaságára, még röviddel
súlyos betegsége előtt is szerve-
zett, mások ügyeit intézte, ren-
dezvényeken szót kért és szót
emelt másokért. De mindig pon-
tosan tudta, meddig lehet „el-
menni” az eredmény érdekében.
Azzal sem mondok újat, hogy a
kilencvenes években tagja volt a
Tolna Megyei Közgyűlésnek, so-
kan tudják, hogy a Megyei Mun-
kaügyi Bíróság népi ülnökeként

is áldásos volt a ténykedése. És
ami nyugdíjas társai számára
óriási dolognak számított, ő volt
az értelmi szerzője, megálmodó-
ja a rendszeresen megtartott ked-
vezményes vásároknak, ahol az
idős emberek a bolti árnál jóval
olcsóbban vásárolhatták meg a
csirkét, a száraz tésztát, vagy a
húsvéti sonkát, tojást. Ilyenkor a
vásárlók szeretettel szorították
meg a kezét, ő pedig „rezsőbá-
csis” mosollyal tért ki a hálálko-
dás elől, s témát váltva máris a
közelgő – nagyszabású – nyugdí-
jas találkozóról tartott „előze-
test”. Mert ugye tudjuk, 1993-tól
alapító elnökként ő irányította a
Tolna Megyei Nyugdíjas Szerve-
zetek Érdekszövetségének mun-
káját. És persze, ahogyan sok
más tevékenységét, ezt sem a bu-
sás díjazás reményében vállalta,
hanem önzetlenül tette a dolgát
azért, hogy szebb, gondtalanabb
karácsonya legyen tíz–húsz–száz
idős házaspárnak, vagy egyedül-
álló kisnyugdíjasnak.

Az óriási vitalitású férfiú igazi
közéleti ember volt. Mintegy ti-
zenöt éven át volt elnöke a Szek-
szárdi Izraelita Hitközségnek,
alapítója és alelnöke volt a Szek-
szárdi Magyar–Izraeli Baráti Tár-
saságnak. De neki nem a címek
számítottak, kizárólag a munka
és az eredmények lelkesítették.
Szóval Rezső bácsi ilyennek szü-
letett, s így élte felnőtt és koros
életét.

Tisztelettel búcsúzik Tőle a
szerkesztőség nevében: 

V. Horváth Mária

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA
Szekszárd, Szent István tér 10.

FOGLALKOZTATÁSI
INFORMÁCIÓS PONT

MŰKÖDIK IRODÁNKBAN.
Munkatársunk várja kérdéseit!

Információnyújtás:
• diákmunka lehetőségek
• munkalehetőségek

pályakezdőknek
• alkalmi munkavállalás lehetőségei
• Start kártya – első munkahely
• önéletrajz-készítés 

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

tankönyv, akár az interneten is.
Telefon/fax: 74/510-797

Mobil: 30/93-79-204
E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu

P A S I N S Z K I
AUTÓSISKOLA

Gyorsított és
hagyományos
tanfolyamok

HETENTE!
RÉSZLETFIZETÉS!

TAVASZI KEDVEZMÉNYEK! 
TANSEGÉDLETET BIZTOSÍTUNK.

Szekszárd, Batthyány u. 44/A
30/304-52-16

Kérjük, támogassa a KINYÚJ-
TOTT KÉZ ALAPÍTVÁNY mun-
káját, adója 1%-val. Alapítvá-
nyunk célja a hátrányos helyze-
tű gyermekek testi, szellemi, er-
kölcsi fejlődését szolgáló bizton-
ság kialakítása. 
Adószám: 18854471-1-17 0. 
Előre is köszönjük segítségüket.

A Kinyújtott Kéz Alapítvány
képviseletében köszönetet mon-
dok mindazoknak, akik az SZJA
1%-ával támogattak bennünket.
A támogatást  a hátrányos hely-
zetű tanulóink és családjuk
megsegítésére fordítottuk. 
Kérjük további szíves támogatá-
sukat: Németh Györgyi

kuratóriumi elnök



2008. FEBRUÁR 10.11110000 MOZAIK

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

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, teremt-

sen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.
KT-Dinamic Kft.

Rehabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 74/315-103

Egy jellemző párbeszédrészlet,
ami rámutat arra: mitől is felettébb
sikeres futóatléta edző Németh
Gyula, immáron 1976-tól, amióta
Budapestről az atlétika okán Szek-
szárdra került. A magyar férfi kö-
zép- és hosszútávfutó válogatott
központi edzőtáborainak megszer-
vezését bízták rá évekkel ezelőtt, a
szövetségi funkcionárius őt erről
az oldaláról nem ismerve félve kér-
dezte:

– Gyula, akkor beszéljünk arról,
mennyiért is vállalod? Tudod, már
erre a feladatra is alig van kere-
tünk.

– Mi az, hogy mennyiért? – kér-
dez vissza a Szekszárdi AC a meg-
szállott trénerek között is unikum-
nak számító edzője, aki, ha nem is
mutatta ki, de belülről égve majd
elhalt a gyönyörűségtől, hogy lesz
egy-egy évben néhány alkalom,
amikor a legtehetségesebb gyere-
kek, felnőttek munkáját megter-
vezheti, irányíthatja a MASZ köz-
ponti edzőtáboraiban.

– Na mondj egy összeget – zárná
rövidre a dolgot a fontos ember.

– Van hol aludnom, van mit en-
nem? Ha igen, akkor már meg is
egyeztünk, én ezt egy fillér ellen-
szolgáltatás nélkül örömmel válla-
lom.

A kérdező eltűnődve továbblé-
pett, talán azt gondolta, hogy ide-
tévedt „Marslakóval” van dolga.

– Gyula, neked mi a fizetség, mit
vársz el anyagi értelemben attól,
amit csinálsz? Mégis csak az or-
szág egyik legjobb, legreményesebb
középtávfutó edzője vagy, ez vitat-
hatatlan.

– Nem volt soha nagyobb vá-
gyam, mint az, hogy tudjak szeré-
nyen megélni belőle. Ez megada-
tott még a Dózsánál, ahol megala-
poztuk a sikereket. Aztán a rend-
szerváltozás után már nehezebb
idők jártak, csökkentett munkaké-
pességű emberként el kellett men-
nem dolgozni, mert az edzői járan-
dóság kevés lett volna a létezés-
hez. Nos, ehhez képest eljött szá-

momra az ideális állapot: újra az
atlétikából és annak is élek. Ezért
nagy hálás vagyok a szekszárdi
klub elnökének, Takács László-
nak, hogy abban az időszakban,
amikor a magyar atlétikában hátor-
szági szinten országos viszonylat-
ban egy igen siralmas leépülés
ment végbe, fő sportági bázisokon
bocsátottak el edzőket, nos ő
szembe menve a negatív folyama-
tokkal, ránk építve bennünket
helyzetbe hozva, de lehetőséget te-
remtve más szakágak versenyzői-
nek is, mondhatom ideális feltéte-
leket teremtett.

Az új generációs bajnok
kvartett

A középtávfutók persze igyekez-
nek megszolgálni a lehetőséget.
Voltak a nyolcvanas évek elején
Balogh Gyuláék, jött Sárközi, Ván-
csa, Kófiás, jött az új generáció a
kilencvenes években: Csillag Ba-
lázzsal, Német Mátéval a reflektor-

fényben. Nincs űr 32 év elteltével,
minőségi, de mennyiségi értelem-
ben sem, mert ki ne látná, hogy itt
van már a mester egy korábbi in-
farktus okán akkoriban csúnyán
megbetegedett szívét továbbgyó-
gyító új generáció: a rendszervál-
tozás után pár évvel születettek,
akik – ha nem jön közbe semmi
rendkívüli, újabb évtizedre garan-
tálhatják ettől a szakágtól megszo-
kott országos elsőségek garmadá-
jában testet öltő sikereket. Persze,
ha nem jön közbe semmi a pálya-
futásoknak idejekorán véget vető
szerencsétlenség. Lelkendezve be-
szél a tinikről, akik nem csak te-
hetségesek, hanem céltudatosak, s
a civilizációs ártalmakat leküzdi
náluk a sportbeli érvényesülés, föl-
pörögnek arra a hullámhosszra,
amire a mester állítja magát.

– Papp Máté átlagon felüli gyors
gyerek, a leendő 800-as és 1500-as
bajnokot látom benne. Tizenöt
évesen már válogatott volt, azóta
csak fejlődött. Zsigmond Előd. Két-

A váltó tagjai egyenként is roppant sikeresek
A XXI. század is jól kezdődik a Németh Gyula futóiskolában

A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY ÖNKÉNTES KÖZPONT
NYUGDÍJAS TAGOZATA
tisztelettel meghívja

Szekszárd város és környéke nyugdíjasait
2008 március 7-én (pénteken) 14 órára

a Babits Mihály Művelődési Ház színháztermében tartandó

TAVASZVÁRÓ
NŐNAPI AJÁNDÉKMŰSORÁRA.

Ünnepi köszöntőt mond:
Horváth István Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere

Műsorvezető: Sas Erzsébet újságíró
A műsorban fellépnek: 

MINDEN NYUGDÍJAST SZERETETTEL VÁRUNK!
A rendezvény támogatói: Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza, Csontos
Mihály vállalkozó, L & M virágbolt, valamint a fellépő előadók és csoportok.

Zádor Béláné, a rendezvény szervezője

• Bartina Néptánc Egyesület
Gyermekcsoportja

• Tücsök Zenés Színpad 
szólistái

• Ifjú Szív Táncegyüttes
• Pattantyúkok 

ugróköteles csoportja
• Gemenc Tánccsoport Egyesület

gyermekcsoportja
• Garay Általános Iskola Kamara

Kórusa

• Sebestyén István 
székely mesemondó

• Swing Mazsorett csoport
• Bogár István Hagyományőrző

Együttes, Őcsény
• Székely Zsuzsanna, vers
• Paksi Elevenek Twirling Sport

Egyesülete
• Pedagógus Kórus
• Babits Klub Sólya Istvánné vers
• Platán Klub ének

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KÓRHÁZA és a
GEMENC TERMÉSZETVÉDELMI ÉS SPORT EGYESÜLET FOTÓKLUBJA

meghív minden érdeklõdõt 

Kirchné Máté Réka ERDÉLY ARCAI
címû fotókiállításának megnyitójára,

melyet 2008. február 15-én 17 órakor tartunk 
a szekszárdi kórház fõigazgatóságának a folyosóján.

A kiállítást megnyitja: S. Szabó Gabriella, a Fortuna Rádió szerkesztõ riportere.
A megnyitó után Máté Réka vetítést tart a kórház tárgyalótermében. 

A rendezvény nyitott és ingyenes, minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
A kiállítás körülbelül 1 hónapig lesz megtekinthetõ. A kiállítás és a vetítés

helyszíne a szülészet Wesselényi utcai portája felõl közelíthetõ meg.
Az alkotó önmagáról: „Számomra családi örökség a fotózás, a pillanat megörökí-
tésének igénye. Édesapám hobbifotós volt és a bonyhádi Fotókör vezetõje, bá-
tyám hivatásának választotta a fotózást. Jómagam az évek során dolgoztam újság-
nál, rádiónál, televíziónál – vagyis mindig a média világában. Ehhez számomra
hozzátartozik az események képi megörökítése is. Sokszor csak magamnak archi-
válok, de 1993 óta egyéni és csoportos fotókiállításokon is szerepelek alkotása-
immal, rendszeresen jelennek meg fotóim kiadványokban. 
A Gyõri Fotóklub tagjaival már két alkalommal jártam Erdélyben. 2007-ben
Gyergyószentmiklós és környéke volt az úticélunk. Az ott készült fotóimból láthat-
nak most ízelítõt.”

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ-, PAPLAN- ÉS
FÜGGÖNYVÁSÁR

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

FEBRUÁR 13-ÁN, SZERDÁN
8–14 óráig

• Pamut, krepp, szatén, frottír, flanel, damaszt
ágyneműk, lepedők

• Törölközök, párnák, plédek, ágytakarók,
anginok

• Kis- és nagypárnahuzatok, köntösök,
kötények

• Függönyök (vitrázs, jackard, voile, organza ...
stb.) széles választékban

• Téli mosható paplanok 2 600 Ft
• Téli, gyapjúval töltött paplanok 3 800 Ft
• Mágneses derékalj 12 500 Ft

Folytatás a 12. oldalon.
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ÓDON
IDŐBEN

Február 11-én 110 éve, 1898-ban
Szekszárdon született Dánné
Molnár Rózsi színésznő.

Február 12-én 115 éve, 1893-ban
a Tolnavármegye vezércikke
kórtünetnek látta, hogy „a ha-
zaszeretetet egyesek pártmo-
nopóliumnak tartják”.

Február 13-án 120 éve, 1888-
ban közel 700-an vettek részt
az elöljáróság szegények javára
rendezett bálján.

Február 14-én 85 éve, 1923-ban
született a költő szülőházában
Vendel-Mohay Lajosné, a Ba-
bits Múzeum és -gyűjtemény
létrehozója.

Február 15-én 105 éve, 1903-ban
vezércikk bírálta a szekszárdi
esküdtbíróságot: „rövid fönnál-
lása óta máris az a híre van,
hogy könnyen fölment, s ha
büntet is, enyhén”.

Február 16-án 120 éve 1888-ban
a Szekszárd Vidéke nehezmé-
nyezte, hogy a gőzfürdő csak
akkor működik, ha 12 vendég
akad.

Február 17-én 115 éve, 1893-ban
egy szekszárdi üres bírói állás-
ra 40 pályázó akadt. 95 éve,
1913-ban Bécsben elhunyt gróf
Széchényi Sándor, 1884-től 22
évig megyénk főispánja, ki
alatt számos jelentős középü-
let, intézmény létesült.

Jámbor és jó szándékú emberek a
történelmet az élet tanítómesteré-
nek szokták nevezni, azzal a ne-
mes meggondolással, hogy aki ezt
tanulmányozza, bizonyosan elke-
rüli majd azokat a buktatókat,
amelyekbe elődei sorra-rendre be-
leléptek. Ha tömören akarunk fo-
galmazni, akkor ez egyszerűen
nem igaz.

Nem ez lenne az első olyan el-
képzelés, amely hamis volta ellené-
re befolyásolná a gondolkodást, de
a helyzet ennél sokkal bonyolul-
tabb. Nem tudni miért, de már a
történelem hajnalán – vegyük ezt
most európai léptékkel
mérve a homéroszi epo-
szok idejének – ott mun-
kált a szereplőkben az
igény, hogy a Trója elleni
törzsi rabló hadjáratot
magasztos hellén össze-
fogásként hagyomá-
nyozzák az utókorra. Ez
nagyjából sikerült is. De
hát mi közünk nekünk
Trójához? Több mint
gondolnánk: Wosinsky
Mór 120 éve befejezett
lengyeli ásatásain a tró-
jai tárgyak édes testvérei
kerültek napvilágra ná-
lunk. A tudós régész-pap oldalakon
keresztül ábrákkal bizonyítja az
egyértelmű hasonlóságot, amiért
aztán a leghíresebb kutatók jöttek
ide tanulmányútra.

A következő, a római korból
származik az első biztos – és ve-
lünk is kapcsolatos – adat: augusz-

tus harmadikán 2000 éve, 8-ban a
breukok letették a fegyvert, főnö-
kük, Bato pannon király lett.
(Cserna Károly műtárgyrajzán jól
láthatjuk, mennyire saját dicsősé-
gének igényelte ezt Augustus, aki
pedig csak hírből értesült Tiberius
diadaláról.)

Ennek a Pannoniának, amely ek-
kor még Velence tőszomszédságá-
ban van, csak a későbbiekben
nyúlnak területei megyénkig, de ez
a Bato, ha torzított formában is, itt
van történelmünkben. Dr. Gaál At-
tila és Kőhegyi Mihály közzétette
Tolna megye Pesthy Frigyes hely-

névtárában című tanulmányát,
amelyben 1865-ből Báta öntudato-
san fejtegeti nevének történelmi
eredetét. 

„A községet hajdan Rómaiak bír-
ták a kiktől a hagyomány szerént
Bathan vezér foglalta el seregével;
Bathan ugyanis a róna Bácskaságot
elfoglalván ajánlkozott seregével a
Dunán áthatolni, s innét a Rómaia-
kat kiűzni, mire katonái azon ígé-
retet tevék neki: hogy az 1ső meg-

hódított községet örökös tulajdo-
nává teszik; s így történt hogy a Ró-
maiak az áttöréskor megunván már
az őket nyomasztó igát, – Bathan-
nak hódoltak; – főbbjeik pedig kik
a hódolatot megtagadták, felakasz-
tattak s legyilkoltattak. A község
tehát Bathan vezértől neveztetik
Bátának. Ő magtalan ember lévén,
a község később papok kezére
került…”

Nem baj, ha pontosan nem ért-
jük, mi is volt ezzel a vezérrel: elég
azt látnunk, hogy Sümegi István
bátai bíró hét esküdttel – javukra
legyen mondva, mindannyian írás-
tudók! – Csankó Károly hites jegy-
ző megörökítésében részesedni kí-
vánt a történeti hagyományból.
(Mennyivel sivárabb ennél a való-
ság, a szláv eredetű báta közszó,
amely pocsolyát, tócsát jelent.)

Vegyük fel azonban a történelem
elejtett fonalát, hiszen Báta kegy-
ura – atyja után – az a Mátyás ki-
rály, akit 550 éve, 1458. január 24-
én a Duna jegén kiáltottak ki ki-
rállyá, öt év múlva pedig a tolnai
országgyűlésen hozza a hazánk
sorsát döntően befolyásoló határo-
zatot a török elleni állandó haderő,
későbbi néven: a fekete sereg léte-
sítéséről. Felesége a szeptember
12-én 500 éve, 1508-ban meghalt
Beatrix királyné, akinek egyetlen
dunántúli birtoka Simontornya
volt. (Az idegenforgalom által rene-
szánsz emlékeknek szentelt esz-
tendőben az igazán kerek évfordu-
ló az észak-tolnai városkát különö-
sebben nem ösztönzi holmi meg-
emlékezésre…) 

Az uralkodó párt az egyik Corvi-
nában, a Vatikánban őrzött breviá-
riumban is viszontláthatjuk. Némi
történelmi anakronizmus, hogy –
karddal a kezében – éppen Szent
Pál prédikál nekik (képünkön).
Aligha arról, amit a korinthusbe-

lieknek írt: „Csak a levegőbe fogtok
beszélni.” Ne legyen kétségünk: az
olykor több falu áráért készült kó-
dexbe nem véletlenül került ez a
díszes ábrázolás. A reneszánsz tel-
jességigény éppúgy benne rejlik,
mint a részvételi szándék.

Természetesen követhetnénk
mindezt a későbbi korokban me-
gyénkben is, és eljuthatnánk az
1708-as kölesdi győzelemig, a ’48-
as szabadságharc ozorai diadaláig.
No meg a 125 éve született Babits
Mihályig s Csengey Dénesig, aki
csupán 55 éves lenne, de már örök-
re fiatal maradt… Sorsuk ugyan-
csak a részvét(el) erejét példázza.
Ez a könyv, amely minden napra
tartogat érdekes, nevezetes ese-
ményt, róluk is meg a részvét(el)
szándékáról is szól. Az (együtt)ér-
zés nyomán nem véletlenül hihet-
jük: van valami, ami a paksi Csao
Kung apátot temető Sanghajtól az
itt nyaralt gyerekeken keresztül Bé-
csig, Bátától Szekszárdig összeköt
bennünket, de egyáltalán nem
mindegy, hogy tudatosan, vagy ön-
tudatlanul.
Szekszárd, 2008 januárjában

Dr. Töttős Gábor

A részvét(el) igénye*

* A hamarosan megjelenő Emlékezetre
méltó Tolna megyei évfordulók 2008-ban
című könyv előszava.



ezer akadályon már országos má-
sodik volt, az idén akár borítékol-
hatom is, hogy a korosztályában
megver mindenkit. 15 km-en már
bajnok, öt ember akarata ötvöző-
dik benne: 32 éves edzői pályafu-
tásom alatt kevés ilyen állhatatos,
szinte megszakíthatatlan verseny-
zővel találkoztam. Hogy akadály-
futásban szerez-e majd magának
nevet?! Nem gondolnám. Én a jövő
10 ezer méteres versenyzőjét, mi
több a nagy maratonisát látom
benne.

– Folytassa a névsorolvasást!
– A 4×1500m-es váltó győztes

együttesében szintén ott van a rop-
pant sokoldalú még kiforróban le-
vő nagyon céltudatos Szőke Gergő.
Talán ő is ötezren produkálhat a
legtöbbet… Asztalos Dénesnél az
1500 métertől 5000-ig bármi szóba
jöhet: szerzett mezei egyéniben
ezüstérmet, kismaratonon negye-
dik helyet, tagja ő is az országos el-
ső váltónak. Remélem egy kis ra-
vaszságot, csibészséget fölszed
magára a későbbiek során.

– Ki lesz a szíve csücskének szá-
mító 3000 akadályon az utódjelölt,
amely számban ön versenyző korá-
ban és fia Németh Máté is felnőtt
országos bajnoki címeket szerzett?

– Ez azért fogas kérdés. Minden-
esetre a 15 éves korosztályban a
92-es születésű Kustos Gergő ré-
vén van már akadályfutó bajno-
kunk, így hát reménykedjünk. Ab-
ban is, hogy két, már a fiúukhoz
hasonlóan bizonyító lányverseny-
zőnknek, már a válogatottba is be-
került, ezüstöket, bronzokat pro-
dukáló Ohn Kingának és Ranga Vi-
kinek szintén jó éve lesz. Azt sem
elképzelhetetlen, hogy kettőjük
külön csatájából kerül ki valame-
lyik igen rangos versenyen a győz-
tes. Van még egy név, szeretném
ha szerepelne a cikkben, akinek
sokat köszönhetek, aki meggyőző-
désből sportág szeretetből figyeli a
gyerekeket, fölhívja a figyelme-
met, küldi a gyerekeket, foglalko-
zik velük. Ő Koleszár Ildikó testne-
velő, aki révén a Babits Mihály Ál-
talános Iskola a bázisunk, lelőhe-
lyünk, és ez roppant fontos a folya-
matosság szempontjából.

Csillag Balázs
új-mexikói magaslaton 

– Pekingért

Minden idők legeredményesebb
atlétája, Csillag Balázs is itt bonto-
gatta szárnyait atléta palántaként,
aki több mint egy tucatnyi orszá-
gos felnőtt magyar bajnoksággal,
egy magyar csúccsal, egy felnőtt Eb
hetedik hellyel büszkélkedhet, akit

2003-tól évekre átnyúló sérülések,
betegségek hátráltattak a további
fejlődésben. 2006–2007-re került
egyenesbe, de ekkor pécsi, illetve
pesti illetőségű hazai új hullámo-
sok egynémelyike le tudta győzni a
ma már a 30. életéve felé közelítő
szekszárdi sztáratlétát. Aki ugyan
1500 méteren újra viszszakapasz-
kodott a trónra, de a hőn óhajtott
nagy cél az olimpiai szereplés öt-
ezer méteren még erősen képlé-
keny dolog. Ehhez nyárra saját or-
szágos rekordját kéne elővezetnie
Balázsnak. Persze, az olimpiai sze-
replés, Peking még sincs olyan tá-
vol, mint amilyennek tűnik. Három
perc negyvenegyhármat tud 1500-
on a mi fiunk, ez pedig alig több
mint két másodpercre van a ma-
gyar szövetség által meghatározott
kiküldetési szinttől. Mostanság hi-
ába keressük az AC Szekszárd nu-
mero egyét, alárendelve mindent
az ötkarikás részvételnek, jelenleg
Új-Mexikóban Santa Fében az igazi
magaslaton növeli vörösvértest-
jeinek számát egy veszprémi atléta
különítményhez csatlakozva, akik
közül többen ebben a magaslati
edzőtáborban, illetve az ide törté-
nő tavaszi visszatérésben látják a
pekingi olimpiai stadionba vezető
út zálogát. A mester és tanítványa
az internet segítségével napi kap-
csolatban áll egymással.

– Természetesen az én edzéster-
vem alapján dolgozik most is. Írja,
hogy a versenyzőtársak is vélemé-
nyezték, többen is e szerint dol-
goznak – újságolja Németh Gyula.
– Balázs nagyszerű állapotban van,
olyan munkát képes elvégezni,
amit itthon, de Európában, vagy
bárhol a világon aligha. Ha időará-
nyosan így halad, no és később ő is
visszatér, akkor... El tud indulni
olyan nemzetközi szintű nagy ver-
senyeken, ahol a mezőny, no és
önmaga kihozza azokat az ered-
ményeket, amivel meg lehetnek a
szintidők.

– Ötezren ez nem illúzió? Hol tart
most? Több mint fél percet is javít-
hat fél év alatt?

– Nem tudom most hol tart, de
nem is érdekel. Tél van, a medve
még alszik. Ha versenyzőm ilyen
körülmények között, ilyen eltö-
kéltséggel készül, akkor nem tar-
tom kizártnak, hogy hazai riválisa-

it újra megverje ötezer méteren, és
beállítsa vagy megdöntse az orszá-
gos csúcsot.

– Vagyis két számban is érdekelt
legyen az olimpián?

– Igen, de 1500-on csak a cu-
bertini elvnek, a részvételnek tud
megfelelni. Ötezren már más lenne
a helyzet, ha tudna újra 13:26-ot,
azzal, mint 2003-ban az Eb-n dön-
tős lehetne. Persze a pekingi
szmog miatt, mindenki 15–20 má-
sodperccel rosszabb eredményre
lesz képes, amit tud ezen a távon,
ezt prognosztizálja a szakma.

– Mi lenne a fizetség egy sikeres
olimpiai szereplés esetén az edző
számára? Én is fölteszem ezt a
kérdést, mint a szövetségi ember
anno.

– Az, hogy 32 évnyi edzősködés
után 150 országos elsőség Eb, vb-
ötödik, hatodik, hetedik helyek
után elmondhatnám, hogy olim-
piára, esetleg annak döntőjébe ju-
tott versenyzőt is fölkészítettem. S
jönne a szokásos telefon verseny-
zőmtől. Ennyi, nincs más vonzata
ennek számomra... 

B. Gy.
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IV. MÁR-KER–HORVÁTH 
SPORT XV. TÉLI 

KISPÁLYÁS TEREM-
LABDARÚGÓ KUPA

RÁJÁTSZÁS
12. forduló: R5 Pr-Trans–Agro-Tipp 7-
6, R5 Sebi-Fornetti–Iso-Komplex 9-6,
R4 Szedres SE–Argentína 8-17, R3
Balassa Mûvek–Margaréta Panzió 7-15,
R2 Mindszentek–Kisdankó 6-6, R2
Kakasd SE–Hermes 2-6, R1 Comp-
Gold–Szalon Büfé 7-11, R1 Dankó–
Ennyi 5-13.

R/1  csoport
1. Ennyi 3 3 - - 33-19 9
2. Dankó 3 2 - 1 24-26 6
3. Szalon Büfé 3 1 - 2 26-27 3
4. Comp-Gold 3 - - 3 19-30 0

R/2  csoport
1. Hermes 3 2 - 1 9-7 6
2. Kisdankó 3 1 1 1 15-14 4
3. Mindszentek 3 1 1 1 11-14 4
4. Kakasd SE 3 1 - 2 15-15 3

R/3  csoport
1. Margaréta Panzió 2 2 - - 32-15 6
2. Balassa Mûvek 2 1 - 1 15-21 3
3. Tetõfok 2 - - 2 14-25 0

R/4  csoport
1. Argentína 2 1 - 1 26-22 3
2. Szedres SE 2 1 - 1 25-26 3
3. Perfect-Phone 2 1 - 1 23-26 3

R/5  csoport
1. Pr-Trans 3 3 - - 29-7 9
2. Sebi-Fornetti 3 2 - 1 20-32 6
3. Agro-Tipp 3 1 - 2 41-20 3
4. Iso-Komplex 3 - - 3 940 0

Góllövõlista:
1. Vida Tamás (Agro-Tipp) 51 gól,
2. Kész Gábor (Pr-Trans) 36 gól,
3. Lizák Péter (Comp-Gold) 26 gól,
4. Rikkers Péter (Szedres SE) 21 gól,
5. Mosonyi Áron (Argentína) 20 gól. 

A váltó tagjai egyenként is roppant sikeresek

Az ifjú reménységek

NÕI:
1. SZEKSZÁRDI SPARTACUS
2. MÖZS
3. IREGSZEMCSE
4. SZEKSZÁRDI VASAS
Legjobb kapus: Fichterné Tóth

Mária, Spartacus játékosa
Legjobb mezõnyjátékos: 

Bagdi Józsefné, Mözs játékosa
Legjobb góllövõ: Tekauer Anita

16 góllal, Spartacus játékosa

FÉRFI:
1. DUNAFÖLDVÁR
2. DUNAÚJVÁROS
3. BAD WINDSHEIM  
4. FADD
Legjobb kapus: Gyovai Attila,

Dunaújváros játékosa
Legjobb mezõnyjátékos: Veres

Kovács Pál, Dunaföldvár játékosa
Legjobb góllövõ: Mácsik János

13 góllal, Fadd játékosa

25. Kézilabda Nosztalgia Kupa
végeredménye

Folytatás a 10. oldalról.
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A rejtvény megfejtését 2008. február 19-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A január 20-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Bomba Gyula, Fabogár.
Nyerteseink: Horváth Györgyné, Bence F. u. 56. és Hollósi Istvánné, Bottyánhegy 7. 
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Ó! Ez a nátha!
– Tudom miről beszél. – Dehogyis tudja! Magának
nem folyik állandóan a taknya-nyála, nem köhög
bele, tüsszög bele pofátlanul mások pofájába, ahe-
lyett hogy elővenné azzal a mocskos kezével leg-
alább azt a már agyontüsszögött rongyos zsebken-
dőjét, és abba köhögne, tüsszögne! – Tudom, mi-
ről beszél… – Tudja a fenét! Nem magának vacog-
tak a fogai 4 órán keresztül 39 fokos lázasan egy
háziorvosi rendelőben különböző ragályos bete-
gekkel összezsúfolva, összezárva! Ki tudja, milyen
halálos kórokozókkal, vírusokkal fertőződhettem
meg ott?! – Tudom, miről beszél... – Dehogyis tud-
ja! Maga nem látta azokat az idegesítően unintel-
ligens köhögő, prüszkölő, sóhajtózó, nyöszörgő
nyomorultakat, akik mind-mind a levegőbe liheg-
ték, krákogták a miazmás leheletüket, maga el se
tudja képzelni, mennyi rosszindulatú, kultúrem-
berként viselkedni nem tudó ember rontja egy or-
vosi rendelőben járványos időszakban azt a pár lé-
legzetvételnyi levegőt, ami még van abban a pará-
nyi váróteremben... – Tudom miről beszél, de mi
most itt ülünk kint a friss levegőn a hidegben, ha
ennyire náthás, miért nem megy haza, és otthon a
jó meleg dunyha alatt kúrálja magát forró teával,
esetleg egy új, vadonatúj nátha elleni vény nélkül
kapható gyógyszerrel? – Maga nem tudja. mit be-
szél! – állt fel a padról hirtelen halálos beteg be-
szélgetőtársam, és minden dühét, elkeseredettsé-
gét kiadva magából rettenetesen erős hangrobba-
nás kíséretében közvetlen közelről az arcomba
prüszkölt. – Na, most már legkésőbb holnap dél-
utánra biztosan tudni fogja, hogy miről beszéltem
én magának – mondta, és aztán frissen és gyorsan
elégedetten távozott.

Magamra maradva elgondolkoztam a történte-
ken, és nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy nincs
vesztegetni való időm. Minél hamarabb fel kell ke-
resnem egy politikai hirdetésekkel foglalkozó
megbízható reklámügynökséget, és fel kell ajánla-
nom megvételre ennek a reklámbeszélgetésnek a
politikai változatát: – Ó!, ez a vizitdíj! – Tudom mi-
ről beszél. – Dehogyis tudja... stb. A reklámügy-
nökségen óriási derültséggel fogadták az ötlete-
met. – Szóval maga komolyan gondolja azt, hogy
van ma Magyarországon egyetlen egy ember is,
aki elhiszi magának, hogy maga tudja azt, miről
beszél egy politikus? De aztán elkámpicsorodott
arcomat látva mégiscsak megsajnáltak: – Gyere-
kek! Van még egy dobozzal valakinél abból a leg-
újabb nátha elleni tablettákból? Volt. Így aztán
szerencsésen megúsztam a dolgot, mert ha nem
sikerült is jól jövedelmező reklámszerződést kap-
nom, de a náthát se kaptam el attól az ellenszen-
ves beszélgető partneremtől. Manapság olyan idő-
ket élünk, hogy a legkisebb jó dolognak is tudni
kell örülni. Bálint György Lajos
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

MŰVÉSZETEK HÁZA
CSUHAJ  TÜNDE tojásdíszítő és
SZATMÁRI JUHOS LÁSZLÓ szo-
brászművész KIÁLLÍTÁSA
Kiállítás megtekinthető: február 26-ig,
vasárnap és hétfő kivételével naponta
9–17 óráig.

Február 13-án, szerdán 19.30 órakor 
KECSKÉS EGYÜTTES
FARSANGI KONCERTJE
A reneszánsz emlékév jegyében hir-
detjük meg koncertünket. 550 éve lé-
pett trónra Hunyadi Mátyás, Magyar-
ország egyik legjelentősebb uralkodó-
ja. Ennek emlékét szeretnénk meg-
idézni a Kecskés Együttes Mátyás ki-
rály és a zene című előadásával.
Belépőjegy: 1000 Ft.
Zenebarát bérlettel: 500 Ft

Február 19-én, kedden 19.30 órakor 
A JAZZ-BÉRLET 4. ELŐADÁSA

LUKÁCS MIKLÓS QUINTET 
Lukács Miklós – cimbalom
Wínand Gábor – ének
Szandai Mátyás – nagybőgő
Dés András és 
Szalay Péter – ütőhangszerek
Belépőjegy: 2000 Ft
Jazz bérlettel: INGYENES!
Zenebarát bérlettel: 1000 Ft

Február 26-án, kedden 19.30 órakor 
FILHARMÓNIA–RAIFFEISEN BÉRLET
FIATAL MAGYAR TEHETSÉGEK 

SZEKSZÁRDI
KAMARAZENEKAR
Hangversenymester: Földesi Lajos
Közreműködik: Suha Tamás, Rákosi
Anna, Ganczer Barbara, Kasznai
Dóra, Sándor Zoltán, Radics Beatrix,
Pusker Ágnes, Pusker Júlia
Műsor: Vivaldi: h-moll négyhegedűs
verseny op. 3/10 RV.580
Mozart: „Adeleide” D-dúr hegedű-
verseny 1. tétel
Kabalevszkij: Hegedűverseny 1. tétel
Mendelsohn: d-moll hegedűverseny
Sarasate: Navarra-spanyol tánc két
hegedűre és zenekarra
Szólójegy ára: 1000 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Február 7–13-ig 17.30 órakor 

ANYÁD LEHETNÉK (12) 
Feliratos amerikai romantikus vígjáték  
20 órakor 
AMERIKAI GENGSZTER (16)
Színes feliratos amerikai krimi  

Február 14–20-ig 17.30 és 20 órakor 
A NEMZET ARANYA II. –
TITKOK KÖNYVE   (12)
Szinkronizált amerikai kalandfilm  

KISTEREM
Február 7–13-ig  17 és 19 órakor 

KALANDOROK (12)
Magyar vígjáték

Február 14–20-ig 17 órakor 
ADJÁTOK VISSZA A
HEGYEIMET (12)
Színes magyar film 
20 órakor AZ ISMERETLEN (16)

Színes feliratos olasz film

KIÁLLÍTÁS
Art’999 Képzőművészeti
Egyesület JUBILEUMI KIÁL-
LÍTÁSA Megtekinthető: február 20-ig
Az I. emeleti folyosógalérián 
HAÁS MÁRIA (Tamási) akvarell
tájképei, csendéletei láthatóak.

SZÍNHÁZ
Február 12-én, kedden 19 órakor
Sárdy-bérlet II. előadása 

EGY POHÁR VÍZ vígjáték, 
a Soproni Petőfi Színház előadása
Jegy: 2000 Ft

Február 28-án, csütörtökön 19 órakor
Garay-bérlet III. előadása 

ZSÁKBAMACSKA 
zenés vígjáték, a Turay Ida Színház
előadása 
Szereplők: Vásári Mónika, 
Nemcsák Károly, Bencze Ilona,
Benkő Péter, Bozsó József, Sajgál
Erika, Kiss Zoltán, Kiss József,
Szabó Anikó
Rendező: Bor József
Jegy: 2000 Ft
Mit tehet egy talpra esett vidéki kislány,
amikor megtudja, hogy imádottja – akit
egyelőre csak az újságokból ismer, és
aki a sport és technika megszállottja –
széltében-hosszában hangoztatja: a sze-
relem olyan, mint a zsákbamacska.
Számára a nők csak röpke kalandot je-
lentenek. Egy-egy hétvége, de hétfőn
már ne is kelljen nekik visszaköszönni!
Nincs más hátra, az ilyen rendíthetetlen
„machó”-t meg kell szelídíteni. A darab
végére kiderül, mi a nagyobb divat: a
sport és technika, avagy egy „elavult”
örökzöld szerelem.

Február 29-én, pénteken 19 órakor
bérletszünetes előadás 

BÉKEFFI–STELLA: JANIKA 
vígjáték, a Turay Ida Színház és a 
soproni Petőfi Színház előadásában 
Budapest legismertebb primadonnáját
15 éve férje csúnyán faképnél hagyta,
mondván egy hónapra Amerikába uta-
zik egy darabot megrendezni és azóta
sem tért vissza. A jelenlegi színigazgató
a Janika című produkció főszerepére
szeretné felkérni a gyönyörű primadon-
nát, aki meglehetősen ódzkodik a 14
éves kisfiú szerepétől. Próbaképpen gye-
rekruhába bújik, amikor is váratlanul
betoppan a hűtlen férj. Kihasználva az
alkalmat az asszony meghagyja férjét
abban a tudatban, hogy ő nem más,
mint saját fia és elhatározza, hogy visz-
szaszerzi férjét. Humorban és fordula-
tokban gazdag vígjátékot láthat a kö-
zönség igazi sztárszereposztásban! 
Szereplők: Gizi, színésznő: Pápai
Erika, Adorján, színigazgató: Szacs-
vay László / Győri Péter, Fenek Jenő
kezdő író: Cseke Péter, Malvin, az
öltöztető: Hűvösvölgyi Ildikó / Sajgál
Erika, János, színpadi szerző: 
Nemcsák Károly, Miss Betty Torday: 
Bencze Ilona / Sajgál Erika, Elemér,
Gizi apja: Benkő Péter, Mariska, Gizi
anyja: Tóth Judit, Újságíró: Szabó
Anikó, Boy: Horváth Tamás
Rendező: Cseke Péter 
Jegy: 2000 Ft

Február 18-án, hétfőn 19 órakor
SZEKSZÁRD BIG BAND
KONCERT

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB Kezdés: 20 órakor
12. Az első évad R.: Monty Phyton
14. Macskajaj R.: Emir Kusturica
19. Cigányok ideje R.: Emir Kusturica
21. Picasso kalandjai

R.: Tage Danielsson
26. Sörgyári capriccio

R.: Jiri Menzel
JAZZKLUB Kezdés: 20 órakor
13. John Scofield: Live 3 Ways
20. Manhattan Transfer
27. Jazz Classical Masters
KOMOLYZENEI KLUB 16 órakor
28. Vivaldi
ROCKKLUB Kezdés: 19 órakor
15. Dalriada, Nightwish
KONCERTEK, 
RENDEZVÉNYEK Kezdés: 21 órakor
22. Blues Company
23. Auróra
29. Vismajor Egyesület rendezvénye
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

Február 11. (hétfő) 18 óra
FILMKLUB Kortárs német filmek

Február 12. (kedd) 18 óra
Február 13. (szerda) 16 óra

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
Polgári szomorújáték
MAGYAR SZINKRONNAL!

Február 14. (csütörtök) 15 óra
Február 15. (péntek) 10 és 12 óra

MAX ÉS MÓRIC
Gézengúz történet hét csínyben

Február 16. (szombat) 18 óra
FILMKLUB Koltai Gábor életműsorozat

Február 25. (hétfő) 15 óra
ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
Polgári szomorújáték
MAGYAR SZINKRONNAL!

Február 25. (hétfő) 18 óra
FILMKLUB Kortárs német filmek

M E G H Í V Ó
A „Dicenty Dezső „Kertbarát Kör 
2008. február 11-én (hét-

fő) 17 órakor
a Babits Mihály Művelődési Köz-

pontban tartja következő rendezvé-
nyét, melynek programja:

17 órakor A kertészeti növények (szőlő,
gyümölcs, zöldség, dísznö-
vény) legkorszerűbb tápanyag-
ellátásának módszerei és ter-
mékei, növények kondíciója és
a termés minősége érdekében.

18 órakor A kertbarát köri BORVERSENY
szervezése, ezzel kapcsolatos te-
endők megbeszélése. 

A mintákat 2008. február 23-án (szomba-
ton) 8–16 óráig lehet leadni a Szent István
Házban, Szekszárd, Rákóczi út 69.

LÉLEKÉPÍTŐ
FEBRUÁR 11.
hétfő este 18 óra

„BOHÓC VÉRBEN ÉS
VASBAN”

címmel

DÓZSA LÁSZLÓ
színművész,

az 1956-os szabadságharc hőse,

valamint Borbély László író 

tartanak előadást,

azt követően dedikálják közös
könyvüket a

BABITS művelődési házban
Szekszárd, Szent István tér 10.

B E L É P É S  D Í J T A L A N

GARAY TÉRI HÍREK

2008. február 11-én, 
a Becsület Napján, este 20
órakor megemlékezés lesz

a Garay téren a 63 évvel
ezelőtti eseményekre.

1945. február 11-én este 8 órakor Bu-
dán, a Várból kb. 45 000-en – kato-
nák, civilek, sebesültek – kitörtek az
50 napos ostromgyűrűből. A Vörös
Hadsereg kb. 20 000 foglyot ejtett, kb.
5000 embernek sikerült megmene-
külnie, a többi 20 000 ember elesett.
A Várban maradtak nagy részét meg-
ölték, ill. foglyul ejtették. A Vár szikla-
kórházát berobbantották és szénné
égettek kb. 6000 beteget, asszonyt-
gyermeket. 
Az elmúlt szombaton a Garay térről 9
fő, közöttük két nő is részt vett azon a
30 km-es emléktúrán, amely a budai
hegyekben a kitörés útvonalán volt.
A hétfői megemlékezésen meghí-
vott vendégként felszólalnak a Lé-
leképítő előadói: DÓZSA LÁSZLÓ,
az 1956-os forradalom hőse, a Köztár-
saság Nagykeresztjével kitüntetett
közismert színművész, valamint
BORBÉLY LÁSZLÓ író.

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

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

FARSANGOLÓ

A Gyermeklánc Óvoda tagintézményeiben
2008. február 14-én,

csütörtökön, 9–11 óráig
szeretettel fogadjuk a leendõ
óvodásokat és szüleiket egy kis
vidám farsangi készülõdésre. 
A közösen elkészített kalapokat, szem-

üvegeket, játékokat a kicsik hazavihetik.
Lehetõség nyílik ekkor az óvoda
környezetének megismerésére,

személyes kapcsolatok kialakítására.
Mindenkit szeretettel várunk.

Óvodáink megtalálhatók:
Perczel Mór utca 2.;  Kecskés Ferenc u.
11.; Szekszárd –Szõlõhegy, Óvoda u. 5..



„Földtelen parasztok alig várják
már a tavaszt, hogy reggelenként
kimenjenek az utakra akácfavirá-
got enni. Külvárosok munkásai bü-
dös rongyokban járnak, munkanél-
küliek százezrei krumplin tengőd-
ve szédülten támolyognak.” No-
csak! Mely korban járunk? A XIX-
XX. század fordulóján, a világhábo-
rúk idején, netán a jelenben? Ezek
a zsurnalisztikai közhelyek semmi
fogódzót nem nyújtanak hát...
Hangzatos sorok, másra úgy sem
jók… Ki gondol odafönt jelentésük-
be? A magyarázkodás, az megy
szüntelen. Nagy Lajos mélyen be-
legondolt a gyakorló nyomorban
élők összes tudományával. És mit
tanítanak ma róla az iskolákban?
Jó ha előkerül neve, igen, a Nyu-
gatnál volt... Volt… Éljen! Könyvel-
jük el mord osztályharcosnak, „kü-
lönös emberkének”, aki minden
korban jelen van, aki odatartja há-
tát, akit elő lehet kapni szószóló-
nak, miközben a „többiek” sunyva
összesomolyognak mögötte… Ma-
gyarországon üdvözítő a magyar
irodalom írójának lenni, mialatt
„magyar irodalmi alakok” toppant-
ják donga lábuk az ajtó és a küszöb
közé! Az életben és a halál után
egyaránt. 

Nézzük csak, milyen arcképnek
kellene vázolódnia a tankönyvek-
ben! Tehát: Nagy Lajos háromszo-
ros Baumgarten-díjas  író-publicis-
ta. A körből kizárva – tehetetlen
csecsemőként is, egy cselédlány
házasságon kívül született fiaként.
Bölcsészettudományok, jog- és ál-
lamtudomány, alkalmi munkák,
megrázó élmények házitanítósko-
dása alatt, szolgabíró, az első elbe-
szélés a Népszavában, első kötet,
ideggyengeség miatti leszerelés,
1921–29-ben a Nyugat főmunkatár-
sa, Esti Kurír, biztosítótársaságnál
tisztségviselő, kapcsolat a bécsi
baloldali emigráns csoportokkal,
Illyés Gyulával a moszkvai író-
kongresszuson, folyóiratai csupán
minimális számot érnek meg,
1941-től pici könyvesbolt fenntartá-
sával próbál biztos jövedelemhez
jutni, a német megszállás után zsi-
dó származású feleségével bujkál-
nak vidéken és a fővárosban, rá-

adásként 1950-től a dogmatikus
irodalompolitika háttérbe szorítja,
mellőzi és támadja. Hányatott élet-
út ez, senki nem kívánhatja magá-
énak. Alkotni az irodalmi élettől lé-
nyegében teljesen elszigetelten,
munkásságát az irodalomtörténet
feljegyzései alapján jóformán két
személy: József Attila és Bálint
György ismerte el. A kiváló megfi-
gyelőképességgel rendelkező fia-

talember írásaiban jobbára a re-
ménytelen szerelmi vággyal ötvö-
ződő nyomort és életfájdalmat áb-
rázolta. Ami ebből következik:
nem állt tőle távol a szatirikus, „sö-
tét” humor sem. Szép számú elbe-
szélései közül talán legismerteb-
bek: Mariska és János, A szoba-
lány, A három éhenkórász, Falu,
Tanyai történet. Regényeire, alakjá-
ra Kosztolányi Dezső, József Attila,
Bálint György, Gellért Oszkár emlé-
kezik, hogy csak a legismertebb
neveket említsük. 

De térjünk vissza Társadalom-
szemlélet a magyar irodalomban

vagy dugjuk a fejünket a homokba
című esszéjéhez! „A felszín tartja
magát, aki rongyos, az otthon ma-
rad, vagy mellékutcákon a fal mel-
lett búvik; járda, kávéház, étterem,
színház bizonyos eleganciát mutat-
nak, sőt csalókán nyugodtak az ar-
cok; a gond, a nyomor, a kétség-
beesés szégyenli magát, jaj, csak
senki ne tudjon róla (…) a jólét ki-
világított zenés hajója úszik tovább

a vigasztalanul üvöltő sok-
milliók fölött, s arra többé a
mélységből fölkapaszkodni
nem lehet (…) az esett ember
hibásnak érzi magát, hibás-
nak még ma is, amikor a tár-
sadalmi törvények kérlelhe-
tetlen ereje már a vaknak is
mutatkozik, de azért váltig
hibásnak érzi magát, titkolja
»bűnét«, s boldogtalanul azt
hiszi, hogy az élet a »tehet-
ségesebbeké«, az »erőseké«.” 

Sokat vitatott kérdés, hogy
az igazi írónak szólnia kell-e
róla, bele kell-e folynia a poli-
tikába. Közelmúltunkat s
másutt élő magyarságunkat
szemügyre véve, aki szólni
akart, de különböző okokból
nem tehette elképzeléseinek
megfelelően, az politizálni
kezdett/kezd. Lelke legmé-
lyén ő tudta/tudja csak, mit
áldozott/áldoz föl miért. Má-
sok egy ország jólelkű tanító-
jává lesznek, próbálnak átad-
ni valami örökérvényűt, vala-
mi szentet és hitből fakadót,
valami használhatót. Ami
szűken értelmezve megint

csak nem szépirodalom. Kikerül-
hetetlen persze a mag, az határoz-
za meg napi kiadásaink, a vacso-
ránk meglétét vagy hiányát, köny-
veinket a polcon, arcunk barázdáit,
hogy miképp szólunk embertársa-
inkhoz, s a többi. Mi mindent! A

választóvonalat talán az ajkak szó-
ra nyílásakor, a motiváltságnál le-
hetne meghúzni. Nagy Lajos korá-
ban a prózát mind jobban áthatotta
az irodalmi szociográfia térhódítá-
sa, aztán a szocializmus irodalmi
„megcsinálása”, folyamatosan és
személyére vonatkoztatva az útta-
lanság, ami körülfolyta. Még eze-
ken a megoldásokon kívül áll az es-
hetőség: van, akik puszta tolako-
dásból, hangjuk öncélú, ostoba
hallatásáért ragadnak zászlót, kér-
nek szót. Kapnak szót… Nagy La-
jos nyilvánvalóan őket, e népszító
balgákat látta maga előtt, mikor a
következő sorokat írta: „Legkeve-
sebbet tud pedig az író. A magyar
író világképe valami olyanféle kró-
nikussá vált szubjektív állapotból
támadt, amely hasonlatos a struc-
céhoz, amikor az a fejét a homokba
dugja. (…) Az emberek már régen
eladták fejük alul a vánkost, ami-
kor az ő írásaikban még perzsasző-
nyeggel van borítva a padló, s a fa-
lakon eredeti festmények függe-
nek, miként a gazdag miliőben tu-
dott francia és angol mintaképeik-
nél. Az anyák már régóta siratják
síró gyermekeiket, mert nem tud-
nak a szegényeknek enni adni,
amikor az ő asszonyaik még szerel-
mi viszonyokat szőnek. (…) Uram-
isten, a zsír kilója harmincötezer
korona, s a költő azt írja, hogy a
szellő susog a fűszálaknak! Itt a ha-
zugság!”

Nagy kimondja: ezeknek az ala-
koknak van közönségük, akik
megbuktatják a Szent Johannát, a
Cseresnyéskertet, mert vak és sü-
ket írókat kedvelnek bárgyún,
őbennük látván igazolva önnön
magukat. Ám mindannyiunk igen
nagy szerencséjére léteznek igazi
írók és költők, „valóban világító
fáklyák és vezető elmék”, akik éle-
tével a magyar irodalom közeli jö-
vője nem reménytelen.

Vajon ha Nagy Lajos betérne egy
mai könyvesboltba?  Panyi Zita 
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A Kossuth-díjas, nagyszüleinél
nevelkedett író legjobb barátjával: tollával

Literátori bölcsesség
Nagy Lajos tulajdonképpen lényegre törően fogalmazta meg anno a
mi huszonegyedik századunk általános jelenségének okát, nevezete-
sen, hogy miért engednek ennyi szennyet a könyvesboltok polcaira
gyakran a szépirodalom felirat alá címkézve. Manapság akárki csinál-
hat, igen, csinálhat könyvet. Tévések, pornósok, valóvilágosok, sik-
kasztók, rablók, álirodalmárok, irodalmáriaskodók, meg még sokan.
Kemény és puhafedeles művecskék ezek, fényképpel vagy rejtőzve,
lényeg az, hogy határozottan fizetniük kell ezreket vásárlóiknak. Akik
erre gyűjtenek…. Nézzük, mit gondolt az első irodalmi szociográfia
megalkotója! „Az olvasó, mivelhogy olvasni már csak az olvas, aki
még mindig kétes boldogságú utasa a jólét hajójának – a hajótöröttek
számára nincs, nem adatik ma olvasnivaló – az olvasó falja, mohón
falja a vak és süket irodalmat, mert azt hiszi, hogy ha az olyan kiváló
ember, mint amilyennek ő az írót a régi irodalomtörténetekben tanul-
ta, ennyire nem tud semmiről, akkor talán mégiscsak a világ örök for-
mája az, amelyben ő él.” 
Milyen bájos és naiv tudat ez a mához viszonyítva Nagy részéről,
hogy a könyv írójának az ÍRÓT tekinti! Ezt kizárólag egy nagy-nagy
mosollyal vehetjük tudomásul, hogy igen, régen ez bizony így volt.
VOLT.  PZ

A fej, a homok és az okok…
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Opel Astra H 1.6 B
Klíma, szervok., ABS, szervok., 
4 légzsák, elektromos ablak, cent-
rálzár, elektromos tükör, r.magnó. 
Évj.: 2004/8. Mûszaki: 2008/8.

Ár: 2 449 000 Ft 

Citroën C3 1.4 HDI 
Klíma, szervokormány, ABS, 
4 légzsák, elektromos ablak, cent-
rálzár, CD, szervizkönyv. 
Évj.: 2004/7. Mûszaki: friss 

Ár: 2 419 000 Ft 

Peugeot Partner 1.7 D 
Szervokormány, állítható kormány-
magasság, indításgátló. 
Évj.: 1999/7.  Mûszaki: 2008/9.

Ár: 699 000 Ft
+20% áfa 

Ford Orion 1.8 D 
Rádiósmagnó, vonóhorog. 
Évj.: 1989
Mûszaki: 2009/8.

Ár: 199 000 Ft 

Volvo V40 1.9 D 
Klíma, ABS, szervokormány, 
2 légzsák, elektromos ablak,
centrálzár, riasztó.
Évj: 1999 Mûszaki: 2009/7.

Ár: 1 699 000 Ft

Fiat Punto 1.2 B 
Szervokormány, vezetõ oldali
légzsák, elektromos ablak, 
r. magnó, 10%-tól elvihetõ.
Évj.: 2003/03    Mûszaki 2009/3.

Ár: 1 249 000 Ft

KERESKEDÕK, VÁLLALKOZÓK TOLNA
MEGYEI SZERVEZETE (KISOSZ)

7100 Szekszárd, Arany János u. 17–21. • Regisztrációs
szám: 17-0145-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0248

KÖZALKALMAZOTTAK FIGYELEM!
HA MUNKAHELYE MEGSZÛNT, VAGY VÁRHATÓAN 

1 ÉVEN BELÜL MEGSZÛNIK INGYENES KÉPZÉSI LEHETÕSÉGRE
JELENTKEZHET A KISOSZ-NÁL

A KERESKEDELEM ÉS VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN.
JELENTKEZNI ÉS ÉRDEKLÕDNI LEHET:

KISOSZ Szekszárd, Arany J. u. 17-21. KISOSZ Tamási, Szabadság u. 27.
Telefon: (74) 414-227, (74) 312-847 Telefon: (74) 470-163

KISOSZ Bonyhád, Rákóczi u. 6. KISOSZ Dombóvár, Teleki u. 9.
Telefon: 30-637-0072 Telefon: (74) 565-100,

KISOSZ Paks, Kereszt u. 2. KISOSZ Dunaföldvár, Tavasz u. 2.
Telefon: (75) 417-117 Telefon: (75) 541-130


