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A VAGÁNYSÁGOT
HIÁNYOLJA AZ ELNÖK
JÁTÉKOSAIBÓL 

MUNKA, GYAKORLÁS,
JÁTÉK: EGY KUTYA 11. OLDAL

A szerdán és csütörtökön is ki-
tartó égi áldásnak köszönhetően
közel tíz centiméter hó hullott a
városra. Az Alisca Terra Kft. gé-
pei folyamatosan takarították,
sózták az utakat, így a közleke-
désben fennakadás nem volt.

A kommunális cég gépei és munka-
társai a forgalmasabb utcák járdáit is
tisztították, de péntekig érthetõen
mindenhova nem juthattak el. Azért,
hogy a havas, jeges járdák ne okozza-
nak kellemetlen meglepetést, mi ma-
gunk is tehetünk, ha a saját házunk,

üzletünk, vállalkozásunk elõtt letisztít-
juk, felszórjuk az adott járdaszakaszt.

A karácsony helyett január negye-
dik hetében megérkezett hónak fel-
hõtlenül csak a gyerekek örültek, akik
azonnal kihasználták a lehetõséget
egy kis havas játékra.

Hólepel alatt a város
A kitartó havazás ellenére nem volt fennakadás a közlekedésben

MESÉKKEL EMLÉKEZTEK
MÉSZÖLY MIKLÓSRA
AZ EMLÉKNAPON 4. OLDAL 5. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

A nagy hónak felhõtlenül csak a gyerekek örülnek. Képünk a Kölcsey oviban készült
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Szerdán a lakosság, csütörtökön
a vállalkozók számára megrende-
zett fórumon adott számot a
szekszárdi városvezetés az eltelt
három évben végzett munkáról.

Gy. L.

Mint Ács Rezsõ alpolgármester el-
mondta: a közgyûlés mûködésének
alapelvei közé tartozik a párbeszéd a la-
kossággal, a városban mûködõ vállalko-
zásokkal. A csütörtöki vállalkozói fóru-
mon a száz legnagyobb adófizetõ cég
képviselõje vett részt, amelynek az is
célja volt, hogy a gazdaság vezetõi is el-
mondhassák véleményüket a város fej-
lõdésérõl. Horváth István polgármes-
ter köszönetet mondott a vállalkozók-
nak azon erõfeszítéseikért, hogy a
pénzügyi és gazdasági válságban is
megõrizték a munkahelyeket a megye-
székhelyen, majd a partnerség, az
együttmûködés fontosságát emelte ki.

Ács Rezsõ alpolgármester a város
gazdálkodását bemutató elõadásában
elõbb összehasonlította a 2002–2006-
os és a 2007–2010-es ciklus adatait,
melyekbõl kitûnt: a regnáló városveze-
tés felelõsen gazdálkodik a közpénzzel.

– A 2006 óta bekövetkezett közel
500 millió forintos állami normatíva-

csökkenés ellenére sikerült elérnünk
céljainkat, vagyis megtartani a megye-
székhely méretéhez képest nagy in-
tézményrendszert, s közben stabili-
zálni az 1,4 milliárdos hiánnyal meg-
örökölt város gazdálkodását – mondta
az alpolgármester.

Ács Rezsõ szerint fontos lépés volt,
hogy az elsõsorban szekszárdi vállal-
kozások felé fennálló, félmilliárdot
meghaladó tartozását radikálisan
csökkenteni tudta az önkormányzat.
A sikeres cégeknek köszönhetõen

egyre nagyobb a helyi iparûzési adó
aránya a költségvetésben, ami jobb
tervezhetõséget jelent. Az alpolgár-
mester kiemelte: 2006 óta évrõl évre
több pénzt fordítottak városüzemelte-
tésre, valamint a civil szervezetek tá-
mogatására, s ezen akkor sem kíván-
nak változtatni, ha a 2010-es esztendõ
a korábbinál is nehezebbnek ígérke-
zik. Ács Rezsõ hangsúlyozta: úgy érték
el ezeket az eredményeket, hogy az
elõzõ vezetéssel szemben nem herdál-
ták el a város vagyonát.

Az alpolgármesterhez csatlakozva
Horváth István kiemelte: az élet bebi-
zonyította, hogy az önkormányzat is
lehet jó tulajdonos, hiszen a városi tu-
lajdonú cégek – a visszavásároltak és
az újonan alapítottak egyaránt – ered-
ményesen mûködnek. Az Alisca Terra
növelte árbevételét, Szerbiában to-
vább terjeszkedik, míg a Vízmû Kft.
nyereségébõl az ivó- és szennyvízve-
zetékek cseréje mellett fürdõfejlesz-
tésre is fordíthat.

A nagy projektekkel kapcsolatban
a polgármester kijelentette: mind az
Agóra programhoz, mind a város-re-
habilitációhoz rendelkeznek a szük-
séges önerõvel, de az állam idõhúzása
miatt még nem bírnak aláírt szerzõ-
déssel, s így a beruházásokat sem
kezdhették el.

– A dolgok az állam nélkül gördülé-
kenyen is mehetnek. Erre jó példa a
két hónap alatt elkészült három mû-
füves labdarúgópálya, amelyet ta-
vasszal az addigra ugyancsak megva-
lósuló atlétikapályával együtt adunk
át Szekszárd és a régió polgárainak –
mondta Horváth István. A polgár-
mester hangsúlyozta: a válságban
sem mondtak le terveikrõl, csak lassí-
tottak a tempón, és „húztak még
egyet a nadrágszíjon”.

Sanzonest
a DBU-ban

Klubhangulatú estével várja közönsé-
gét a német színház a farsangi szezon
kezdetekor. Sanzonestjükön nemcsak
a mûfaj ismert darabjai, de varieté és
jazzdalok, továbbá musicalrészletek,
sõt rockszámok is hallhatóak lesznek,
mégpedig egyedi feldolgozásban.

A közkedvelt dalokat a DBU mûvé-
szei, Frank Ildikó, Lotz Kata, Pitz Melin-
da, Lena Stamm, Christoph Fortmann,
Gregor von Holdt és Andrei Hansel ad-
ják elõ német és magyar nyelven. Az
énekeseket a Lozsányi Tamás (zongo-
ra), Máté Zoltán (dob), Szebeni Kál-
mán (gitár), Szecsõdi István (bassgitár)
alkotta, erre az alkalomra összeállt DBU
Band kíséri. A mindössze három alka-
lommal, január 25-én, február 12-én és
13-án hallható mûsort tavasszal egy
újabb varieté-mûsor követi majd az
egykori Theatercafé, illetve „Willkom-
men im Cabaret” hangulatában. K. E.

Ábrahám-tárlat a Mûvészetek Házában
Háromszögek harmonikus egymásnak feszülése

A háromszögek ritmusa nyitja
Ábrahám Rafael kiállítását a Mű-
vészetek Házában.

Kovács Etelka

A nyolcvanesztendõs grafikusmûvész
nem a teljes pályáját bemutató életmû-
kiállítással érkezett Szekszárdra. Az
utóbbi alig több mint tíz év alkotásai-
ban mégis természetszerûleg benne
rejlik a közel ötven év szerves gondo-
lati és ezzel együtt technikai fejlõdése,
valamint az az elõtti bölcsész lét és
könyvtárosi múlt.

A krisztusi kor-
ban mûvésszé vá-
ló Ábrahám Rafa-
el kezdetben
szürrealista, gro-
teszk vízióit ábrá-
zolta magas szak-
mai színvonalon.
Az utóbbi évek-
ben szürrealistá-

nak nevezhetõ kollázsokat készített,
amelyekben organikus, és geometri-
kus elemek között új értelmet kapnak
a klasszikus mesterek mûvei, vagy az
absztrakt mûvészet példájává válik a

természet formavilága, miközben a
geometrikus szerkesztésnek köszön-
hetõen a kompozíció mindig egyen-
súlyban marad.

A nyolcvanas évek végén jelent meg
Ábrahám mûvészetében az organikus
környezetbe helyezett, térbe kilépõ
tompaszögû háromszög, amelyhez
két oldalán stabilitást adó téglalap tár-
sul. Ezek a dinamikus, feszültséggel te-
li, gazdag jelképiséget hordozó for-
mák a kétezres évek elején már fino-
man színezett faktúrákból bomlanak
ki. Az egymásnak feszülõ, rendszerint
páros számú háromszög alapú hasáb
viszonyrendszerében jelenik meg a lí-
rai geometrikus mûvek mély, érzel-
mekkel telített gondolatisága. A kétez-
res évek második felében a visszafo-
gott színek erõssé válnak, a forma tér-
belisége már nem csak illúzió, együtt
hat Tér-forma-szín.

A legújabb alkotásokban, amelyek a
kiállítást nyitják, fontos szerep jut a
mozgásnak. Ezekben a kollázsokban
szélforgószerûen rendezõdnek el egy
négyszögformán a háromszög alapú
hasábok hol világos, hol sötét alapon.
Finom színharmóniák jelennek meg
az eleinte festõi grafikákat, majd színes

nyomatokat készítõ grafikusból kiváló
színérzékkel rendelkezõ festõmûvész-
szé is váló Ábrahám Rafael mûvein.

A szekszárdi közönség eddig is kö-
vethette Ábrahám folyamatosan meg-
újuló mûvészetét, hiszen rendszere-
sen szerepel a városunkban megren-
dezett csoportos tárlatokon. Egyéni ki-
állítása február 27-ig tekinthetõ meg a
Mûvészetek Házában. 

„Kiegyensúlyozottság”

Ábrahám Rafael

Helyesbítés
Lapunk január 17-i számában, a Don-
kanyar hõseirõl megemlékezõ írá-
sunkban tévesen állítottuk, hogy Vitéz
Jány Gusztáv vezérezredes királyi
titkos tanácsos volt. A hibáért az érin-
tettek szíves elnézését kérjük!

Párbeszéd a lakossággal, a vállalkozókkal
Évértékelõ fórumokat tartott a szekszárdi városvezetés a Babitsban

A város legjelentõsebb vállalkozásainak képviselõi megtöltötték a
mûvelõdési ház márványtermét
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Ahogy országszerte 176-ból 176-
ban, úgy Tolna megyében ötből
öt választókerületben szeretne a
Fidesz sikerrel járni az ország-
gyűlési választásokon – hangsú-
lyozta Kubatov Gábor, a Fidesz -
Magyar Polgári Szövetség párt-
igazgatója a megyei szervezet
szekszárdi sajtótájékoztatóján. 

H. É.

Az igazgató részvételével tartotta meg
ülését a megyei vezetõség, Potápi Ár-
pád János, Hirt Ferenc, Horváth Ist-
ván, Tóth Ferenc és Braun Márton – az
országgyûlési választásokra való elõké-
szület jegyében.

Kubatov Gábor kiemelte: a párt ol-
dalán a megyébõl felkészült emberek
fogják megmérettetni magukat, a
mostani kormány pedig már bizonyí-
totta alkalmatlanságát. A pártigazgató
meglátása szerint nem tudják kivezet-
ni az országot a válságból, noha a kör-
nyezõ államok többsége már megta-
lálta a kiutat, ugyanakkor hosszan le-
het sorolni a korrupciós, illetve gya-
nús ügyeket. 

A FIDESZ kampánya rövid és inten-
zív lesz, legfeljebb 40 napos. Jelenleg
a felvezetõ szakaszban tartanak, akti-
vistákat toboroznak. Eddig körülbe-
lül tízezren jelentkeztek. A program
többek között a kisebb parlamentet
és önkormányzatokat, a gyes és a
gyed visszaállítását, a munkahelyte-
remtést, az erõs rendõrséget, a kis- és
középvállalkozások támogatását he-
lyezi a fókuszba.

Ötbõl öt gyõzelem a céljuk
A Fidesz megvédi a nyugdíjasokat, megõrzi a nyugdíjak reálértékét

Meghívó
A Szekszárdi Klímakör

január 25-én, 15.00 órától
a Polgármesteri Hivatal

Konferencia termében tartja
évnyitó ülését, melyre ezúton

hívják az érdeklõdõket.
Program:

A fórumot megnyitja:
Horváth István polgármester

Kõvári László, Szekszárd
MJV Gazdasági és Mezõgazdasá-

gi Bizottságának elnöke tájé-
koztatót tart az elmúlt 35 év

meteorológiai megfigyeléseirõl
Az ülésen vendég lesz Antal.

Z. László, a MTA Szociológiai
Kutatóintézet tudományos fõ-
munkatársa, a Klímabarát Tele-
pülések Szövetségének elnöke.

Minden érdeklõdõt szeretet-
tel várnak!

Info: szdklimakor@gmail.com,
tel: 74/414-217

Kubatov Gábor pártigazgató a FIDESZ megyei jelöltjeivel

Szülõi tréning
autista gyereket

nevelõknek
A Csiga-Biga Mozgás- és Képességfej-
lesztõ Alapítvány szülõi tréning et szer-
vez január 29–30-án autizmus spekt-
rum zavart mutató gyermekek szülei-
nek, pedagógusoknak és a téma iránt
érdeklõdõknek. Prekop Csilla gyógy-
pedagógus, a Budapest Vadaskert Ala-
pítvány szakembere tart elõadást az
esélyek Házában (Béla király tér 6.).
Témák: „Mi az autizmus?”, „Környezet
kommunikációja a gyermekkel” és a
„Nehézségek az autizmusban”.

A tréningen való részvétel ingye-
nes! Az alapítvány a helyszínen játszó-
házat biztosít a tréningen részt vevõ
szülõk gyermekei részére. Érdeklõd-
ni, jelentkezni lehet: Töttõsiné Törõ
Anita (06-20/222-5485), vagy Lovas
Ilona (06-70/944-9383).

HÍRSÁV

ÉLELMISZER-CSOMAGOK. A Ma-
gyar Baptista Szeretetszolgálat jóvol-
tából 23 mázsa tésztát továbbított
az újvárosi társaskör, a Humán
Szolgáltató Központ és a nyugdíjas
érdekszövetség nehéz sorsú ember-
társaink részére. A csomagok osztá-
sát Horváth Jánosné Edit önkor-
mányzati képviselõ koordinálta.

HANGVERSENY. A Garay János Ál-
talános Iskola és AMI Liszt Ferenc
Zeneiskolája fúvószenekara önálló
hangversenyt tart január 30-án, 16
órakor a Garay gimnázium dísz-
termében. Vezényel: Kovács Zsolt. A
belépés díjtalan.

Horváth István országgyûlési képvi-
selõ a sajtótájékoztató után lapunk-
nak elmondta, hogy a Gyurcsány-
Bajnai korszak kormányai tönkre-
tették a nyugdíjasokat.

– Évek óta csökken a nyugdíjak
reálértéke, az MSZP-kormány 2009-
ben elvette a 13. havi nyugdíjat. Az
áremelések elsõ számú vesztesei
szintén a nyugdíjasok voltak, vala-
mint az idei költségvetéssel a kor-
mány elvette a fûtéstámogatást is –
mondta Horváth István.

Az országgyûlési képviselõ hang-
súlyozta: a FIDESZ garantálja, hogy
állami kézben tartja a nyugdíjalapot,
megõrzi a nyugdíjak reálértékét, és

lehetõvé teszi,
hogy minden
nõ – életkortól
függetlenül –
negyvenévnyi
m u n k a v i -
szony után
nyugdíjba vo-
nulhasson, ha
akar.

– Azt kérjük az MSZP-s képvise-
lõjelöltektõl, hogy mielõtt bármit is
mondanak a nyugdíjasokról, adja-
nak választ a következõ kérdésre:
hogyan szavaztak a 13. havi nyug-
díj elvételérõl? – tette fel a kérdés
Horváth István.

„A FIDESZ megvédi a nyugdíjakat”

Horváth István

Üdülési csekk
a Tourinformnál

n Januártól az üdülési csekk az egyet-
len olyan munkáltató által biztosítható
természetbeni juttatás, ami kedvezmé-
nyesen adható a munkavállalóknak, il-
letve azok közeli hozzátartozóinak. A
támogatott üdülés a családok azon tag-
jaira is kiterjed, akiknek már, vagy még
nincs munkahelyük, illetve cégük e
célra nem tud áldozni. Január elsejétõl
minden munkavállaló, és a közeli hoz-
zátartozói személyenként évente 
73 500 forint kedvezményes adózású
üdülési csekkhez juthatnak.

Az alacsony jövedelmû nyugdíjasok,
a fogyatékossággal élõk, a legalább két
gyermeket nevelõ munkavállalók és a
szakiskolai tanulók pályázhatnak üdü-
lési csekkre december 1. és 2010. janu-
ár 31. között. Formanyomtatvány és
további információ beszerezhetõ a
Tourinform irodában (Béla király
tér 7., telefon: 74/315-198), illetve a
www.udulesicsekk.hu weboldalról.
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Mesés Mészöly Miklós-emléknap
Hetedik alkalommal adták át a szekszárdi író emlékét õrzõ díjat és érmet

„Mesebeli alkalomnak” nevezte
az idei, január 19-i Mészöly-em-
léknapot Horváth István a ren-
dezvénynek ezúttal otthont adó
Garay János Gimnázium díszter-
mében. Mint azt a polgármester
kiemelte: a Pécs 2010 Európa
Kulturális Fővárosa (EKF) rendez-
vénysorozat befogadta az ese-
ményt, s annak részeként kezeli.

Gyimóthy Levente

Horváth István hozzátette: a nagy író
közelmúltban elhunyt özvegye, hagya-
téka ápolója, Polcz Alaine is örülne, ha
látná, mivel „idén Mészöly Miklós élet-
mûvét új oldaláról, a mesékérõl tekint-
heti meg az érdeklõdõ közönség”. Be-
bizonyosodott, hogy a gyerekeket is be
lehetett vonni munkásságának bemu-
tatásába az általa létrehívott mesék vi-
lágán keresztül.

A Mészöly Miklós meséinek drama-
tizálására kiírt pályázatra 63 diák és
felnõtt pályázótól 54 pályamû érke-
zett be, melyet négytagú zsûri (köz-
tük a színház- és filmmûvészeti egye-
temen végzettek) bíráltak el. A polgár-
mester megköszönte az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár dolgozóinak a ma-
gas színvonalú szervezést, valamint a -
határon túlról is érkezõ díjazottak, a
gyermekrajz-pályázók, s az alkalmi
színjátszó társulatok munkáját, hogy
„a Mészöly-titok 2010-ben is útra kel-
hetett”.

Heilmann Józsefné, a Garay gimná-
zium igazgatónõje köszöntõjében el-
mondta: kötelességüknek érzik, hogy
diákjaik megismerjék azon híres
egyéniségeket – így Mészölyt is –,
akik a gimnázium lépcsõit és padjait
koptatták valaha. Éppen ezért intéz-

ményük vezetése kiemelten kezeli a
szûkebb/tágabb közösséghez való tar-
tozás fontosságát. Mészöly az
1938/39-es tanévben érettségizett az
iskola falai közt, emiatt is tartották
fontosnak az emléknap befogadását –
fûzte hozzá.

Dr. N. Horváth Béla, a Pécsi Tudo-
mányegyetem rektor-helyettese emlé-
keztetett: ünneppé vált január 19. Volt
idõ, mikor Mészölyt kitiltották a me-
gyébõl, mivel a kommunista hatalom
nem tûrte személyét. Késõbb vissza-
járt Szekszárdra, vonzotta a város. Mé-
szöly Miklósnak a „Közép-
Európaiság” volt a metaforája. Szelle-
mi térképet rajzolt, s kérdés, mennyi-
re járjuk be e térkép helyszíneit.

A köszöntõk után Szörényi László,
a Mészöly Miklós Egyesület elnöke a
dramatizált mese pályázat eredmény-
hirdetése során Kishalmi Editnek il-
lusztrációiért, a tatabányai Marsovsz-
ki Viktóriának pedig drámapedagógi-
ai munkájáért nyújtott át különdíjat,
miképp a debreceni Radnainé Fülep
Ildikónak. Mese-dramatizálásért Kere-
kes Nikolett (Pusztaszabolcs), Simo-
nyi Zoltán (Miskolc), Kovács Imre At-
tila (Bodajk), Báló Marianna (Szek-
szárd) kapott könyvjutalmat. Mesék
dramatizálásáért Jabronka Richárd
(Pápa), és a szekszárdi Rubányi Anita
és Müller Klaudia kapott jutalmat. A
tanárok közül Németh Ervin (Pápa),
Bozai Éva (Székesfehérvár), Váraljai
Katalin (Budapest) nyert díjat.

A Mészöly-mesék dramatizálására
kiírt pályázaton harmadik lett Kocsu-
bej Alexander („Hovámész”), máso-
dik a vajdasági Topolyáról érkezett
Petrás Ármin (Hiú Cserép-királykis-
asszony), az elsõ díjat pedig a balaton-
füredi Fabacsovics Lili (Lencsefia) ér-
demelte ki. Bíró Dénes, a zsûri elnöke
felhívta a figyelmet arra: külön érté-
kelték, ha valaki saját maga írt a me-
sékhez dalokat, egyes karaktereket
mozdulatsorral jelenített meg, olykor
narrátort alkalmazott a színpadon,
vagy adott esetben kiragadta a mese
világát, s áttette a mába.

A dramatizált meséket bonyhádi és
szekszárdi színjátszó csoportok adták
elõ nagy közönségsikert aratva.

Új kiállítás nyílt
az Irodalom Házában

Az elõadások után a Mészöly-em-
lékplakett átadására került sor, melyet
idén Pócs Margit, városi közmûvelõ-

dési referens vehetett át az emléknap
megszervezéséért. A díjat dr. Haag
Éva alpolgármester adta át. Idén, hato-
dik alkalommal kapott egy hazai író
Mészöly Miklós-díjat, melyet ezúttal
az 1991 óta publikáló Péterfy Gergely
érdemelt ki „Halál Budán” címû regé-
nyéért. Péterfy történelmi regényé-
ben a posztmodernitás játékossága je-
lenik meg, mészölyi jelleggel átitatva,
abszurdba hajló epizódokkal, Buda vá-
rának 1686-os felszabadításának ide-
jét megjelenítve. A hanghordozás
visszafogása, a részletek precíz ábrá-
zolása, követve a Duna menti várost-
romok állomásait, amely közegben –
a csaták téli szünetében – a hõst meg-
kísérti a szerelem.

A délután folyamán Mészöly Miklós
szülõháza, a Bezerédj utca 2. falán el-
helyezett emléktáblát koszorúzták
meg az író tisztelõi Gacsályi József
költõ közremûködésével. Az emlék-
nap résztvevõit ezt követõen „beszél-
getõ, legendázó délután” várta az Iro-
dalom Háza Mészöly Miklós Múzeum-
ban, ahol felújított kiállítás, forralt bor
és pogácsa várta a vendégeket.

A vadonatúj tárlatot a Babits Ház ki-
állításáért korábban nívódíjat kapott
Lovas Csilla mûvészettörténész gon-
dolta újra. A kiállítást E. Csorba Csilla,
a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgató-
ja és Wernitzer Júlia fõigazgató-he-
lyettes nyitotta meg. Utóbbi elmond-
ta: Mészöly Miklóstól elválaszthatatlan
volt a Pannon-táj. Mûveiben az aprólé-
kos vízrajz, topográfia teljesedik ki, s
hangsúlyt kapnak a közép-európai je-
gyek. „A természet némaságából is
szeretnék kikódolni valamit” – idézte
Mészöly szavait. A kiállítás mozdulat-
lanságba nyúló lelassult létezés, mely-
re egyetlen szavunk lehet: szép! – tet-
te hozzá a PIM fõigazgató-helyettese.

A megnyitót követõ beszélgetést
Csordás Gábor, a Jelenkor Kiadó igaz-
gatója és Szilágyi Márton irodalomtör-
ténész vezette Szörényi László iroda-
lomtörténésszel és Koszta Gabriella
színésznõ-rendezõvel. A Mészöly-em-
léknap tombolasorsolással zárult, me-
lyen értékes könyvjutalmak találtak
gazdára.

A Mészöly Miklós-emlékérem idei díjazottját, Pócs Margitot (elöl
jobbról) is soraiban tudó alkalmi színjátszó csoport adta elõ a Hiú
Cserép-királykisasszonyt

A rajzpályázat
eredménye
1. helyezett: Straubinger Gréta. 2.
helyezett: Negyedik Orsolya. 3.
helyezett (megosztva): Bódog Bar-
bara és Horváth Petra. Különdíja-
sok: Pesti Alexandra, Patkós Orso-
lya, Pápai Martin, Kovács Frideri-
ka, Brassnyó Judit. A díjakat Fusz
György, a PTE Illyés Gyula Fõisko-
lai Kar fõigazgatója adta át.Az Irodalom Házában látható Mészöly Miklós-kiállítás anyagát

Lovas Csilla mûvészettörténész gondolta újra
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Munka, gyakorlás, játék: egy kutya 
A szolgálati eb fegyverként alkalmazható

Az idegen léptekre, de a legcse-
kélyebb mozgásra is hangos uga-
tással reagál a Szekszárdi Rend-
őrkapitányság állományába tar-
tozó nyolc szolgálati kutya, a hét
németjuhász és a kaukázusi né-
metjuhász. Nigi mély, Zéta (a
kedvencem) rekedtes hangja ki-
tűnik a hangzavarból. A kutyave-
zetőktől megtudom, hogy ők a
karakánabb, keményebb és han-
gosabb ebeket szeretik. Ám a
munkát abszolút nesztelenül vég-
zik a kutyák.

V. Horváth Mária

A pazar küllemû, számos jó tulajdonság-
gal megáldott állatok a Tartsay utcai
rendõrségi részleg kutyaházakkal fel-
szerelt kenneljeiben laknak. Persze, ak-
kor boldogok, ha elhagyhatják „örökla-
kásaikat”, és dolgozni indulhatnak. Meg-
lehetõsen sok a munkájuk. Ha meg ép-
pen nincs, akkor élvezettel gyakorol-
nak, vagy játszanak gazdáikkal. A német-
juhász nagyszerû fajta, a jóltartásnak –
minõségi kutyatáp, fõtt hús és sok moz-
gás – köszönhetõen bámulatos a formá-
juk, kitartásuk, munkabírásuk.

– Számukra munka a gyakorlás, a
gyakorlás pedig munka, ahogyan a já-
ték is. A sikeres teljesítményért pré-
mium jár, így kollegáim rendre juta-
lomfalatokkal megpakolt zsebekkel
indulnak a terepre – mondja Szabó
Zoltán õrnagy, a 21 tagú bûnügyi
technikai és helyszínelõ osztály veze-
tõje. – A kutyákat a rendõrség duna-
keszi központjában képezik ki, s csak
ezután kerülnek a kapitányságokra.
Baluka – még a fõnök is szeretettel
becézi Balut és valamennyi ebet – a
járõrkutya, a többiek a járóõrszolgá-
lat mellett elsõsorban bûnügyi terüle-

ten dolgoznak. Két szagazonosító,
egy kábítószer-keresõ, három általá-
nos rendõr (járõr és nyomkövetõ),
valamint egy nyomkövetõ (nyomo-
zó) kutyánk van.

Az osztályvezetõ természetesen a
négy kiképzett kutyavezetõrõl is
szólt, akik között baráti és bajtársi a
nexus: Eszlátyi Mihály törzsõrmester,
Hortobágyi Attila fõtörzsõrmester,
Máté Levente törzsõrmester és
Putnoki Krisztián fõtörzsõrmester
több képzést is bevállalt már.

A kutyabirodalom irányítói ke-
mény, szigorú és roppant kitartó fér-
fiak. Azért elárulom, hogy mindez fel-
tehetõen csak a munka frontjára igaz.
Amúgy melegszívû, állatbarát embe-
rek, akik a kennelek közelében álló
épületük helyiségeit legalább száz ku-
tyafotóval dekoráltak ki, s apró dol-
gokkal tették lakályossá irodájukat, s a
kis melegítõkonyhát, ahol amúgy re-
mek teát fõznek.

– Õ Slapika – mutat a Slapecrõl ké-
szült kedves fotóra Hortobágyi Attila.
– Sajnos tíz esztendõsen elpusztult...
Hat évig dolgoztunk együtt, kiváló ká-
bítószer-keresõ kutyus volt. Roppant
fegyelmezetten és szisztematikusan
dolgozott, ahogyan a többiek is – ma-
gyaráz csöppet sem érzelem nélkül a
jó humorú kutyavezetõ.

– A kifejezetten rendõrségi szolgá-
latra kitenyésztett németjuhászok
okosak, sokoldalúak és igen jó az alkal-
mazkodó-képességük. A megfelelõen
kiképzett kutyák pótolhatatlanok a
bûnüldözésben és a vagyonvédelem-
ben – emeli ki Szabó Zoltán.

A karácsonyi vásárban találkoztam
Eszlátyi Mihállyal és Zétával. A kutya
rövid pórázon, szorosan gazdája mel-
lett lépdelt büszkén és magabiztosan.
Mintha tudta volna, hogy jelenlétük
„nyugit” parancsol a zsebeseknek.

A városlakók olykor hiányolják a
rendszeres kutyás-járõrözést – vetet-

tem föl, amire Szabó Zoltántól kap-
tam a választ.

– Igaz, a városban is viszonylagos
rendszerességgel járõröznek a ku-
tyás-szolgálat tagjai, ám a kutyák elsõ-
sorban a bûnügyi munkában vesznek
részt, éppen az állampolgárok érdeké-
ben. Mostanában több tanyabetörés
történt, ezért gyakran járõröznek a
szõlõskertekben. Komoly segítséget
nyújtanak a kábítószer-keresésben, il-
letve a nyomkövetésben. Helyszínelõ-
ink, valamint bûnügyi kutyás-szolgála-
tunk a megye területén elkövetett, ki-
emelt bûncselekmények felderítését,
illetve feldolgozását is végzik. Az elkö-
vetõk kézre-kerítésében, azaz a forró-
nyomos üldözésben is részt vesznek a
kutyák, de nagy szerepük van a külön-
bözõ szagok összehasonlításában –
magyarázza az osztályvezetõ, majd
megmutatja a szagminta raktárt, illet-
ve a speciális kutyaszállító utánfutót.
Persze egy-egy kutyát a gépkocsi hát-
só ülésén is utaztatnak.

– A szolgálati kutya fegyverként al-
kalmazható – tudom meg Putnoki
Krisztiántól, valamint azt is, hogy
ilyen esetben megadásra szólítják fel
az elkövetõt, aki látva a kutyákat,
nemigen tétovázik.

A négy vezetõ és a nyolc kutya a
mindennapi teendõk mellett szívesen
és rendszeresen vállal bûnmegelõzési
feladatokat, például óvodai, iskolai be-
mutatókat a közönség örömére.

A „fiúk” pórázra kapcsolják az ebe-
ket, majd Zétával, Krisszel, Nigivel és
Baluval szép sorban indulnak a gya-
korló pályára. Kutyákhoz értõ fotós
kollégám szeme se rebben, amikor a
vegyes csapat felsorakozik elõtte. Én
azonban inkább távolról figyelem a
harmonikus produkciót, majd a „csi-
bészkedést”.

Eszlátyi Mihály Zétával (balról), Putnoki Krisztián Nigivel,
Hortobágyi Attila Krisszel és Máté Levente Baluval
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Koncerttel emlékeztek az orgonista legendára
A decemberben elhunyt sokolda-
lú orgonista legendára, Lehotka
Gáborra gazdag életművéhez
méltó koncerttel emlékeztek ja-
nuár 14-én a Művészetek Házá-
ban. Ott, ahol nélküle ma nem
lenne orgona.

Kovács Etelka

Lehotka Gábor (1938–2009) nemcsak
Az orgonista volt Magyarországon év-
tizedeken át – Bach d-moll toccata és
fúgája ma is az õ elõadásában él sok
ember emlékezetében –, de zenekari,
kamara- és kórusmûveket, zongorada-
rabokat is komponált, és három köny-
vet írt az orgonáról és az orgonataní-
tásról. Célul tûzte ki a hazai orgonamû-

vészet fejlesztését. Ennek érdekében
nyolc magyarországi orgona születé-
sét segítette elõ Vácott, Budapesten,
Szombathelyen, Kecskeméten és Szek-
szárdon, köztük hat Jehmlich-orgonáét
a drezdai céggel ápolt szoros kapcsola-
tának köszönhetõen.

Lehotka Gábor nemcsak egy orgo-
nát, de egy nagyszerû orgonamûvészt
is adott Szekszárdnak. Lozsányi Ta-
más az õ növendéke volt mind a Bar-
tók Béla Zenemûvészeti Szakközépis-
kolában, mind a Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Fõiskolán, összesen kilenc
éven át. A tanítvány átadta tudását fiá-
nak, Lozsányi Somának, aki immár a
Zeneakadémia elsõéves orgonaszakos
hallgatója. Kettejük mûsora az orgo-
namûvek legnagyobb mestere, Bach

köré csoportosult, akinek mûveit
Lehotka Gábor is gyakran adta elõ.

Kezdésként a barokk zene betetõ-
zõje legnépszerûbb mûvének elõké-
pét, Buxtehude d-moll Toccatáját ját-
szotta Soma, majd a példakép, Vivaldi

a-moll Concertója elsõ tételének
bachi orgonaátiratát adta elõ
Lozsányi Tamás. Az álomszerû d-moll
Trió szonátával mutatkozott be – a
Bach-mûvek zárásaként – a Zeneaka-
démián együtt muzsikáló fiatal kettõs.
Havasi Eszter szép fuvolajátékát,
Lozsányi Soma kísérte csemballón,
majd a Bachot újra felfedezõ Franck
és Mendelssohn egy-egy orgonada-
rabja után a legújabb korból, Dupré g-
moll Prelúdium és Fúgája szólalt meg
Lozsányi Tamás virtuóz elõadásában.
A lírai hangú ráadással volt igazán tel-
jes a koncert: Bach Esz-dúr szonátájá-
nak II. tételét, a Siciliát a három ze-
nész együtt adta elõ fuvolán,
csemballón és az 1989-ben Lehotka
Gábor által felavatott orgonán.

Lehotka Gábor
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A Pécsi Egyházmegye 1000 éves
fennállásának évében jelent meg
Schöck Gyula legújabb kötete,
melynek első példányát a szek-
szárdi stúdióvezető-kiadó XVI.
Benedek pápának ajándékozta.

Sas Erzsébet 

– A fotózás, a tördelés, a szerkesz-
tés a te igazi világod. A könyvki-
adás egy álom volt számodra...

– A Pécsi Egyházmegye története
2007-ben jelent meg, annak egy dí-
szes bõrkötésû példányát Mayer Mi-
hály püspök úr vitte ajándékba a pá-
pának. Akárcsak a második könyvet,
ami Janus Pannonius újratemetésére
készült 2008-ban. Ennek a két kötet-
nek a kiadója a pécsi püspökség volt.
A harmadik könyv a saját kiadásom-
ban jelent meg 2009-ben, és az elsõ
számozott kötetét Mayer püspök XVI.
Benedeknek adta át.

– Ez utóbbiról mit kell tudnunk?
– Az eredetijét 1499-ben nyomták

Velencében. Ez egy misekönyv, ame-
lyet az akkori pécsi püspök, Ernuszt
Zsigmond rendelt meg. Négy példá-
nya maradt fenn, egy papírra, három
pergamenre nyomtatva. Két példányt

a Széchényi Könyvtár, egyet-egyet pe-
dig a pécsi püspökség és a Pannon-
halmi Apátság õriz.

– Te is kint voltál a pápánál a
könyv átadásakor...

– Novemberben jártam Rómában
egy papi zarándoklat keretén belül, s
az audencián is jelen lehettem, ami-
kor a könyvemet a pápa átvette. Meg-
ható és felemelõ élmény volt.

– A misekönyv formai jellemzõirõl
is mondanál valamit?

– Ez a misekönyv
egy hasonmás kö-
tet, azaz faximile.
Magyarországon,
ilyen technológiával
még nem készült ki-
advány. Érdekesség,
hogy mind a négy
fennmaradt példány
hiányos. A Pécsen
õrzött kötet hiány-
zó oldalait az OSZK
példányából pótol-
tuk, így az én kiad-
ványom az egyetlen
hiánytalan a világon.
Már a fotózáskor
ügyeltünk a tökéle-

tes hasonlóságra, a könyv papírjának
textúrája, borítójának anyaga, a vere-
tek mind megegyeznek az eredetivel.
A könyv és a hozzá tartozó tanul-
mánykötet – Fedeles Tamás, Török Jó-
zsef és Pohánka Éva kutatásainak
eredményei – egy fadobozban került
elhelyezésre. A gyûjtõk táborában a
megjelenés pillanata óta nagy a nép-
szerûsége, hiszen a kis példányszám-
nak és az eredetihez hû megjelenés-
nek, tartalomnak köszönhetõen érté-
ke növekszik. A könyv megjelenése
mind a könyvtudomány képviselõi

körében, mind a nyomdász szakmá-
ban elismerést aratott. 

– Hány példányban jelent meg? 
– Ötszáz kézzel számozott példány-

ban. A második kötetet Mayer Mihály
megyéspüspöknek, a harmadik-ötödik
példányt pedig a három gyermekem-
nek ajándékoztam. Az Országos Szé-
chényi Könyvtárnak – a köteles példá-
nyokon kívül – még négyet adtam. A
többit a Pécsi Püspökségen, illetve a
Schöck Kft.-n keresztül lehet megvásá-
rolni, de kapható a Szt. István Társulat-
nál is. Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani a püspök úrnak, és Wolf Gyu-
la atyának önzetlen támogatásukért.

– Olyan bemutató elõtt állsz, mely
minden könyvkiadó álma...

– Az Országos Széchényi Könyvtár-
ban február 2-án lesz a kötet országos
bemutatója, ahol Monok István, az
OSZK volt igazgatója a könyvet, Sarbak
Gábor, a Szt. István Társulat elnöke pe-
dig a liturgikus részt mutatja be.
– Tovább „álmodod” ezt az egye-
dülálló vállalkozást?

– Sorozatot tervezek, évente szeret-
nék két új kötettel jelentkezni. Remé-
nyeim szerint a vevõk, a gyûjtõk és a
közgyûjtemények örömére.

Schöck Gyula könyvérõl szóltak a vatikáni hírek 

Shöck Gyula és a kötet egy oldala
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Vendégeim a Nemzetközi Újságíró Világnap alkalmából egy férfi és
egy nő. Bálint György és Venter Marianna nemcsak évtizedek óta
ismert és elismert újságírók, de házastársak is. A Világnapon az
1665-ben szentté avatott Szalézi Szent Ferenc genfi püspökre em-
lékezünk, akit XI. Piusz 1923-ban nevezett ki az újságírók védő-
szentjének. A püspök mesterien tudta szavakba önteni gondolata-
it, legfőbb elve pedig az volt: „több legyet lehet fogni egy kanál
mézzel, mint egy akó ecettel.”

Egy férfi:
Bálint György

Egy nõ:
Venter Marianna

– Mikor és miért választottad hi-
vatásul az újságírást, s azon belül
is a sportújságírást?

– Egy átlagos gyereknél jobban érde-
kelt a sport, ezen belül is jó ideig csak a
futball. Õcsényben nõttem fel, s a szüle-
im 10 éves koromtól elõfizettek a Ké-
pes Sportra. A legkedvesebb olvasmá-
nyom volt, sokat tanultam belõle. Akko-
riban nagy elismerésnek számított, ha
valaki meghívást kapott az ifjúsági,
majd a felnõtt csapathoz. A bal lábam-
nak, s úgy általában a technikámnak kö-
szönhetõen felfigyeltek rám, s amikor a
serdülõkor végén megnyúltam, a Szek-
szárdi Dózsa ificsapata számára is érde-
kes lettem. Sajnos az „egylábasságom”
miatt a futballista karrierrõl már az
érettségi évében letettem.

– A sporteseményekrõl rádióban,
televízióban is közvetítesz a rád
jellemzõ vehemenciával...

– Egy-egy közvetítés erejéig – ez
most már csak a rádióra igaz – jó visz-
szatérni a sportba. Tudni kell láttatni az
eseményeket, s ezt csak empátiával,
szenvedélyességgel lehet. Vidéki kollé-
gáknál, ahogy más megyékben tapasz-
taltam, ez az empátia olykor átcsap elfo-
gult szurkolásba, ami nagyban rontja az
illetõ és a szakma hitelességét, és meg-
kérdõjelezi a közvetítés komolyságát.

– A sport mellett az utóbbi években
más témákkal kapcsolatos írásaid
is megjelennek, legyen szó akár bor-
ról, gazdaságról, vagy politikáról...

– Az, hogy más témákban is írok
cikkeket, részint azért van, mert sza-
badúszóként, vidéki kisvárosban csak
sportújságíróként nem lehet megél-
ni. Akkor sem, ha minden létezõ fel-
adatot elvállalnék. A szakmán belül
akartam maradni, így a gazdaság bizo-
nyos szegmense és a politika is „meg-
szólított”. Azt a szenvedélyességet,
háttérkutatást, számonkérési szándé-
kot, nyelvezetet, stílust, ami a sportos
témákban jellemzett és jellemez ma
is, „átmentettem” ezekbe az írásokba
is. Az olvasók, hallgatók, nézõk pozití-
van reagáltak a boros témákban ké-
szült munkáimra, vagy éppen az

atomerõmûrõl készített cikkekre, ri-
portfilmekre.

– Könnyebbség-e, ha valakinek a
házastársa is újságíró? Kikéritek
egymás véleményét, tanácsát? Ad-
tok-e témaötleteket egymásnak?

– A témák, melyekkel foglalkozunk,
távol esnek egymástól. Mariannak a le-
xikális tudása, nyelvi stiláris kérdések-
ben való eligazodása jobb az enyém-
nél, így én gyakrabban kérdezem õt.
Ha véletlenül az én területemre „té-
ved”, akkor annak ellenére, hogy csak
egy adatra vagy névre van szüksége,
részemrõl a negyedórás kiselõadás
nem marad el... Az általa megszeretett
Barcelona labdarúgó csapatáról már
annyit tud, mint egy fanatikus hölgy-
szurkoló. Viszonzásként én marke-
tingoktatásban részesítem. No, és az
olvasóközönség által szeretett jegyze-
tei termékeny vitát, egyetértést gene-
rálnak, ezeket sokszor kielemezzük.

– Azt mondják, egy igazi újságíró
a szabadidejében is újságíró. Né-
ha azért pihenni is kell: számodra
mi jelenti a kikapcsolódást?

– A sport. Hobbi szinten a kocogás,
kerékpározás, asztalitenisz, olykor a
foci, de pihentet a tévézés, újságolva-
sás és a zenehallgatás is. Anyukámhoz
naponta hazajárok, s amikor tehetem,
a lányaimmal beszélgetek.

– Államigazgatási szakemberbõl
lettél újságíró, de már abban a
munkakörben is mindenki tudta
rólad, hogy kiválóan fogalmazol...

– A fogalmazás, a szókincs és a kon-
taktusteremtõ képesség alapkészség-
nek számítanak az újságíró szakmá-
ban. Mégis, egy szerencsés véletlen-
nek köszönhetem, hogy újságíró let-
tem. Már a tanult szakmámban dol-
goztam, amikor gyakornokot keres-
tek a Tolna Megyei Népújságnál, és
úgy döntöttem, megpróbálom. Néha
eszembe jut, vajon mi történt volna,
ha nincs az a felhívás...

– Melyik mûfaj áll a legközelebb
hozzád? Bevallom, én a jegyzetei-
det olvasom a legszívesebben. Még
akkor is van bennük csipetnyi hu-
mor, ha negatív dologról írsz...

– Valóban a publicisztika áll hoz-
zám a legközelebb. Ebben a mûfajban
ugyanis egy-egy témáról a saját gon-
dolataimat, véleményemet írhatom
meg. Külön öröm, hogy az olvasók is
kedvelik az ilyen írásokat, mivel szub-
jektív mûfaj, érzelmeket, gondolato-
kat ébreszt, és ezekre érkezik a leg-
több visszajelzés.

– A ma újságírása mennyiben vál-
tozott a több mint két évtizeddel ez-
elõttihez képest, amikor ezt a hi-
vatást választottad?

– Rengeteget változott. Amikor
1986-ban kezdtem a pályát, sokkal las-
sabb volt a tempó, és nem csak az új-
ságírásban, az életben is. Egy példa: ha
dombóvári riportalannyal akartam
beszélni, akkor délelõtt a postán ke-
resztül meghívták a számot, majd kö-
zölték, hogy délután 3 órakor üljek a
telefon mellett, akkora kapcsolják. Az-
tán vagy ott volt a helyén az illetõ,
vagy nem... Ma, a mobiltelefonok ko-
rában hihetetlenül gyorsan hozzáju-
tunk az információhoz, és az olvasók
is elvárják, hogy frissek legyünk. Az
internetet már meg sem említem...

– Dolgoznál bulvár lapnak?
– Nem. Több mint húsz éve vagyok

újságíró egy olyan lapnál, amelyet
többek között szavahihetõségéért,
pontosságáért, korrekt tájékoztatásá-
ért szeretnek az olvasói. A mi dolgunk
a tájékoztatás, hogy azt írjuk meg, ami
a valóság, se többet, se kevesebbet.
Nem tudnék már másképpen dolgoz-
ni, és nem is akarok.

– Szerinted elõnyt jelent, hogy
mindketten újságírók vagytok?

– Szerencsés, hogy ugyanabban a
szakmában dolgozunk. A munka-
idõnk nem mindig kiszámítható, sok-
szor van munkánk hétvégén, ünnepe-
ken is, s ezt könnyebben tolerálja egy
olyan házastárs, aki ugyanebben a ci-
põben jár. Bár kevés az érintkezési fe-
lület, természetesen elõfordul, hogy
megbeszélünk egy-egy témát, vagy ki-
kérjük a másik véleményét a megkö-
zelítés módját, vagy az adott téma hát-
terét illetõen. 

– Megnõttek a lányaitok, több lett a
szabadidõd?

– A lányok valóban felnõttek, de jó,
hogy még mindketten velünk élnek.
A szabadidõmben legszívesebben ol-
vasok. A legjobban a családi esemé-
nyeket szeretem, amikor a szûkebb és
a tágabb család együtt van. Évente
kétszer egy hétre elutazom Angliába,
de nem turistáskodni. A húgom és a
családja él ott, és ilyenkor kedvemre
„kinagynéniskedhetem” magam.

SAS ERZSÉBET ROVATA

A valóságot írják, se többet, se kevesebbet

Szerencsésnek tartják, hogy ugyanabban a szakmában dolgoznak
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Amikor 1810 januárjában alig 18
évesen bemutatták elsõ víg-

játék-fordítását Asszonyi érdem cím-
mel, aligha gondolta: élete nagy sze-
relme teszi majd híressé. Vagy ki is-
meri Déry István nevét? S ki ne is-
merné Dérynét? (Még az osto-
ba számítógép is csak az utób-
bit tartja helyesnek!)

Pedig Déry négy nyelven
beszélt, fordított, írt, „muzsi-
kai tehetséggel bírt, ámbár
semmiben sem volt virtuóz” –
ahogy neje, Széppataki Róza
fogalmaz. „Én Déryt soha nem
szívelhettem, pedig minden
ember szerette õt, mert igen
mulatságos, jó idõtöltõ ember
volt. De én éppen ezt nem sze-
rettem benne, s ha dicsérték
elõttem, mindig csak azt
mondtam: Oh az a csúf nagy
orrú ugrifüles! – De igen be-
csületes ifjú, – mondák, – nem
korhely, nem iszik, nem kár-
tyás, nem dohányoz; minden
erény megvan benne, és ne-
mes ember… Azt mondák a
többi lányok: – No meglásd, ez
lesz a te férjed! Már akkor oly
méregbe tudtam jönni, mint
egy szárnyas egér.”

Egyszer mégis igent mond
Dérynek, csakhogy számító anyja
jobb partit remél, ráadásul a võjelölt
– minõ udvariatlanság – kesztyû nél-
kül jelent meg az özvegy vidéki pati-
kusné elõtt. Meg is kapta: „Gyerme-
kemet komédiás számára nem nevel-
tem. Fiatal komédiás öreg koldus. Ha
biztosított állomása volna! Érti az úr?” 

Az udvarlástól eltiltott férfi hosz-
szú éjszakákon szerenádozza kedve-
se dalait – a címben hölgye szerint
írt módon. Hamarosan újabb igen.
A fülig szerelmes Déry erre gazda-
tiszti állást vállal, mesés menyasszo-

nyi ruhát küld, de Róza abban a ne-
ki idõközben megtetszett bodros
hajú patikus karján megy bálba, s
anyja beleegyezésével el is jegyzik.
A kései szakító levél nyomán Déry
„halványan, mint egy lélek” megjele-
nik, de Róza támad: „én még magá-
val nem váltottam jegyet, s csak a
sok unszolásra mondtam igent”.
Mindezt lenyeli, s vetélytársához
szól: „– Az úr engem boldogságom-
tól fosztott meg, de én megbocsá-
tok. Én ezt a leányt úgy szerettem,
mint az életemet. Tegye õt oly bol-
doggá, mint én óhajtottam.”

Ámde a patikus mást vesz
el, Róza hoppon marad. Déry
visszatér színésznek, s kivárja,
kikönyörgi az igent. (A színé-
szek patrónusa 30 aranyat ad
ezért…) Újabb visszamondás,
végül negyedszeri ígéret után
a hölgy új menyasszonyi ruhá-
jában áll a pap elé, s nevetgél.
„Oda se hallgattam, hogy a lel-
kész mit mond elém, s ferdén
feleltem a kérdésére: – Szere-
ted-e ezt a becsületes ifjút? –
Nem! Nem akaratból történt,
csak szelességbõl, s midõn a
pap szelíden kijavít: – De
igen! – akkor mondám rá han-
gosan, hogy igen!”

Két hét, mire Róza egyálta-
lán hozzá költözik, de ’ágyát
négy székre parancsolja magá-
nak készíttetni’. A kései nászéj
után „Édes Rózám” önéletírása
szerint: „Vagy három hétig
együtt laktunk, tûrhetõ kö-
zömbösséggel részemrõl. Én

erõltettem magamat eléggé, hogy
szívélyesebb és nyájasabb legyek
hozzá: játsztunk, enyelegtünk, az
udvaron kergetõdztünk; de az én
bensõmben hideg tél honolt.” 

Hamarosan elváltak útjaik. Talán
sosem találkoznak, de Róza 46 éve-
sen, elhízottan méltatlankodik: már
nem lehet primadonna. Elhagyja a
Nemzeti Színházat, aztán pár évnyi
vidéki vergõdés után odaköltözik
ócsárolt férjéhez, és él vele tíz évig:
„gazdasszonykodással töltvén ide-
jét” Déry haláláig. 

Lanius Excubitor

„A szerencsétlen flótás”
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ÓDON DERÛ 244. Ódon időben

JANUÁR 25-ÉN

105 éve, 1905-ben született
Kajdacson Boda József reformá-
tus lelkészünk, népfõiskola-alapí-
tó. 95 éve, 1915-ben címzetes
apát lett szülöttünk, Kommandin-
ger Vilmos lengyeltóti esperes.

JANUÁR 26-ÁN

100 éve, 1905-ben hatodszor is
képviselõ lett Boda Vilmos lap-
szerkesztõ.

JANUÁR 27-ÉN

125 éve, 1880-ban elhunyt
Domsits Lajos ügyvéd, volt má-
sodalispánunk.

JANUÁR 28-ÁN

100 éve, 1905-ben sajtónkban
Wosinsky Mór az õskor mészbe-
tétes edényeirõl írt.

JANUÁR 29-ÉN

200 éve, 1810-ben Pesten be-
mutatták földink, a 18 éves Déry
István elsõ fordított vígjátékát, az
Asszonyi érdemet. 115 éve,
1895-ben Grószbauer Ferencet
választották bírónkká.

JANUÁR 30-ÁN

115 éve, 1895-ben Boda Vilmos
fõgimnáziumunk megvalósításáért
interpellált az országgyûlés ülésén.

JANUÁR 31-ÉN

155 éve, 1855-ben a kórházban
új ágyat létesítettek a Mária Valéria
születésére rendezett bál és sors-
játék jövedelmébõl. 65 éve, 1945-
ben városunk a helyi nyomdában
szükségpénzeket készíttetett.

Bizonyságtétel – 
kétségek ellenére

„Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetek-
ben?” (Lk 24, 38)

A 2010-es év ökumenikus imahetét zárjuk ezekben a na-
pokban. Együttléteink összefoglaló mottója Jézus külde-
tésünket megfogalmazó mondata volt: „ti vagytok erre a
tanúk” (Lk 24, 48). A Megváltó Krisztusról szóló tanúbi-
zonyságra szerettük volna bátorítani egymást estérõl es-
tére. Különös azonban, hogy épp a zárónap alapigéje-
ként, a fent idézett jézusi kérdés került elénk.

Kiderül, hogy az elsõ tanúk nem voltak épp aggá-
lyok nélküliek. Amikor Jézus a halál legyõzése után
elõször lépett tanítványai közösségébe, akkor hitbeli
õseink elsõ reakciója a Feltámadott láttán, nem egy ör-
vendezéssel teljes „halleluja!” volt, hanem a rémület, a
bizonytalanság, a kétség jelent meg szívükben. Lehet-
séges, hogy valóban Mesterüket látják, vagy netán egy
szellemet?

Jézus mondata akár számon-
kérõ hangsúllyal is olvasható. Va-
lóban van egyfajta kijózanító, fed-
dõ jellege. De kiderül, hogy Jézus
nemcsak tanítani, hanem gyógyí-
tani is szeretne: a Mester ilyen
szavait – más helyen is – közvetle-
nül megelõzik, vagy követik men-
tõ tettei. Egyfelõl le kell lepleznie
mindazt, ami hátráltatja a benne
való bizalmat, másrészt Jézus
mindig kész gyógyítani ezt a kis-
hitûséget. Ennél a jelenetnél éppen megjelenése, kö-
szöntõ szavai („békesség nektek”), és golgotai sebeket
hordozó kezének és lábának megmutatása az, ami gyó-
gyítja a kétkedést, ami oszlatja a rémületet, és erõsíti a ta-
núságtételre való készséget.

Elnézve ezt az evangéliumi jelenetet, s ott meglátva a
mai Anyaszentegyház elsõ embereit, csak megerõsödik
bennem a felismerés: Csodát tett Isten! Ezeket a rémült
embereket bátor bizonyságtevõvé tudta tenni Igéje vilá-
gosságával, Lelke erejével, kegyelmével. Velünk is kész
folytatni ezt a csodát: bátor tanúbizonyság tevõkké akar
tenni minket – kétségeink ellenére! Sefcsik Zoltán

evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM

Déryné Pollák Zsigmond metszetén – férjé-
rõl nincs képünk
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„A nagy kártyajáték”
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A rejtvény megfejtését 2010. február 2-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap (Pol-
gármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
Január 10-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „A nádkévék, mint az arany pávák, december éles kése-
it bevárták” (Takáts Gyula: Jég és sziklatépõ).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Kiss Anett, Mikes u. 24. és Keszeli Jenõ, Barátság u. 14. A
könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Valószínûleg, sõt, én személy szerint már
most teljesen biztos vagyok abban, hogy

a 2010-es magyar választási kampány ezzel
a címszóval kerül majd be a magyar történe-
lem nagykönyvébe (nem az aranylapokra!),
egy eldugott jelentéktelen kis lapszéli széljegy-
zetként. Ezt az idõbe tett „kártyajátékot”
ugyanis az úgynevezett nyugdíjaskártya mi-
nél nagyobb (rezzenéstelen és kifürkészhetet-
len) pókerarccal való kijátszásával lehet csak
megnyerni. Ugyanis, a nyugdíjaskártya min-
dent üt, és a nyertes mindent visz.

S zóval, hogy azok is megértsék a dolgot,
akik még mindig azt hiszik, hogy most

tényleg egy valódi rablóultis-féle kártyajáték-
ról van szó, azoknak most elárulom, hogy a
2010-es választások nyertese az a párt lesz,
amelyik pártnak sikerül a nyugdíjas válasz-
tópolgárok túlnyomó többségének (legalább
a 80 %-ának) a szavazatát elnyerni. Így már
érthetõ? Ha valaki még ezek után sem érti
azt, hogy mirõl beszélek, az az illetõ sürgõ-
sen menjen el egy „sztrájkképes” szakszerve-
zethez jólfizetett szóvivõnek.

Á llítólag (sem meg nem erõsített, sem
meg nem cáfolt információk szerint),

tavasszal, április 11-én, a költészet napján
lesz majd a sorsdöntõ voksolás, tehát addig-
ra kell a választásokon induló pártoknak
meggyõzõen, és fõleg nagyon hatékonyan és
sikeresen elõadniuk a nyugdíjasok elõtt a
pártválasztó tavaszi termékenységi nász-
táncukat, vagyis meggyõzõen meggyõzniük
lehetõleg minden nyugdíjast arról, hogy ne-
kik valóban komolyak és tisztességesek a
szándékaik, nem csupán csak futó egyéjsza-
kás kalandra vágynak, amit a választások
megnyerésének másnapjára már el is lehet
felejteni.

Higgyék el, rettenetesen nehéz ezt a szín-
játékot hitelesen elõadni egy olyan kö-

zönség elõtt, amelyik már nagyon régóta vár
egy olyan elõadásra, amelyikben – költõien
szólva – végre már a színpadról az igazat
mondják neki, nemcsak a valódit... mint tud-
juk, „a költõ sose lódít”. Na de hát a pártok és
a politikusok? Ez itt a kérdés és nem is kevés.

Bálint György Lajos
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

„Az év természetfotósa 2009” ván-
dorkiállítás az üvegteremben.

A fotókiállítás díjtalanul látogatha-
tó a mûvelõdési ház nyitvatartási ide-
jében január 25-ig. 

Február 2. (kedd) 18 óra
Dr. Csernus Imre pszichiáter „A Fér-

fi” címmel tart elõadást. Jegy: 2100 Ft.

Január 25-én, hétfõn 
Gyermekszínház: 10.00 Micimac-

kó, 14.00 Süsü-bérlet
Fazekas Mihály – Schwajda

György: Ludas Matyi – zenés mese-
játék két részben, a Budapesti Pódi-
um Színház elõadása. Jegy: 700 Ft.

Február 9. (kedd), 19 óra
Sárdy-bérlet III. elõadása

Oli Peagen: Az ajándék gésa – vígjá-
ték két részben. a Budapesti Körúti Szín-
ház elõadása. Szereposztásból: Kautzky
Armand, Tahi-Tóth László, Beleznay End-
re. Rendezõ: Galambos Zoltán.

Február 23. (kedd), 19 óra
Sárdy-bérlet IV. elõadása

Nejcserés támadás – vígjáték két rész-
ben a budapesti Gergely Theáter elõ-
adása. Szereposztásból:Gergely Róbert,
Gregor Bernadett, Cseke Katinka.

Február 25. (csütörtök), 19 óra
Hegedûs-bérlet IV. elõadása
Charley nénje – zenés bohózat

két részben a budapesti Pódium Szín-
ház elõadása. Szereposztásból: Kautz-

ky Armand, Galbenisz Tomasz, Bed-
nai Natália. Rendezõ: Háda János

Jegyek kaphatók 2400 Ft-os áron
hétköznapokon 14-18 óráig a mûvelõ-
dési ház jegypénztárában.

Mûvészetek Háza
Ábrahám Rafael festõmûvész

kiállítása. A tárlat látogatható: február
27-ig, hétfõ kivételével 9-17 óráig.

Január 28-án, 12.30 és 14.30 óra
Ifjúsági Hangversenysorozat II. elõadá-
sa: Szekszárd Junior Stars koncert-
je a Babits Mihály Mûvelõdési Ház szín-
háztermében. Jegy: 400 Ft 

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Január 21–27-ig
17.30: Egyszerûen bonyolult –
szinkr. amerikai romantikus vígjáték
(szombaton és vasárnap 15.30-kor is)
20.00: Törvénytisztelõ polgár – fel-
iratos amerikai film

ART TEREM
Január 21–27-ig

17.00: Továbbállók – feliratos angol-
amerikai film (16)
19.00: California dreamin’ – felira-
tos román film (16)

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Hollós László
versmondó verseny
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza a természet sze-
retetére nevelés, a környezettuda-
tos szemlélet formálása szándéká-
val 2010-ben ismét Hollós László
Megyei Természetismereti Vers-
mondó Versenyt hirdet Tolna me-
gyei általános iskolások (6-14 éve-
sek) számára.
A verseny témája – a Nemzetközi
Biodiverzitás Védelmi Év tiszteletére
– az élõvilág sokszínûsége, változé-
konysága.
A verseny idõpontja:2010. febru-
ár 24., csütörtök, 13.30 óra
Helye: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza (7100
Szekszárd, Szent István tér 10.)
Követelmény:
Tetszõlegesen választott, az élõvilág
sokszínûségét, változékonyságát
kifejezõ, a versenyzõ életkori sajá-
tosságainak megfelelõ nehézségû
vers, versrészlet. (A mûfaji tiszta-
ságra való tekintettel nem választha-
tó verses mese!) Minden induló egy
verssel nevezhet. Az elõadás idõ-
tartama legfeljebb 3 perc.
Korcsoportok: I. 1-2. osztályosok;
II. 3-4. osztályosok; III. 5-6. osztá-
lyosok; IV. 7-8. osztályosok
Nevezési határidõ: február 17.
Jelentkezni a Babits Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza honlapjá-
ról (www.babitsmuvhaz.hu) letölthe-
tõ nevezési lap beküldésével lehet
az intézmény postacímén, vagy az
info@babitsmuvhaz.hu e-mail cí-
men. Nevezési díj: 600 Ft/fõ, me-
lyet a verseny napján, a helyszínen
kell befizetni. Részletes versenyki-
írás az interneten.

KÖZLEMÉNYEK

PÁLYÁZAT. A Városi Sport- és Sza-
badidõközpont pályázatot hirdet az
intézmény büféjének üzemelteté-
sére. A pályázati kiírás a sportcsar-
nok titkárságán átvehetõ vagy a
(www.sportcsarnokszekszard.hu)
honlapról letölthetõ.

KÖSZÖNET. A Vakok és Gyengén-
látók Tolna Megyei Egyesülete kö-
szöni támogatóinak, hogy adomá-
nyaikkal 2009-ben is segítették az
egyesület karácsonyi ünnepségét.
Továbbra is szívesen fogadják fel-
ajánlásaikat. 7100 Szekszárd, Hu-
nyadi u. 4., hétköznap 8-17 óráig.
Tel.: 74/512-355, fax: 74/512-
356. Adószám: 18864858-1-17

FOGADÓÓRÁK. Szekszárd MJV pol-
gármestere, jegyzõje és képviselõi
fogadóórájáról a városháza hirdetõ-
tábláján és a www.szekszard.hu
honlapról is tájékozódhatnak.

Használtruha-
osztást tartanak

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szek-
szárdi Csoportja 2010. február 9-én,
kedden délelõtt, 8 és 11 óra között
használtruha-osztást szervez Szekszár-
don, a Hunyadi u. 4. szám alatt. Szere-
tettel várnak minden rászorulót!

FankaDeli
a Léleképítõn

Különleges vendége lesz január 25-én,
hétfõn a Léleképítõ sorozatnak. A há-
zigazda Tóth Csaba Attila ezúttal a rá-
diós mûsorvezetõ, underground hip-
hop elõadót, FankaDelit (polgári ne-
vén Kõházy Ferencet) hívta Szekszárd-
ra. A Babist színháztermében 18 óra-
kor kezdõdõ elõdás címe: „Nem ez volt
megbeszélve”. A belépés ezúttal is díj-
talan.

Bûnmegelõzési
Mûhely

A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
tisztelettel hívja és várja az érdeklõdõ-
ket a Civil Bûnmegelõzési Mûhely ja-
nuári ülésére, január 26-án (kedd),
17.00 órára a Hunyadi u. 4., földszinti
nagytermébe.

Az összejövetel témája: „Úton egy-
más felé…”. Egy intézmény kétkultú-
rás nevelési programjának tapasztala-
tai és távlatai.

Témagazda: Horváth Erika, a 2. szá-
mú Óvoda és Bölcsõde intézményve-
zetõje.

A közös munkát vezeti: Kopasz Ár-
pád nyá. r. ddtbk., a Mentálhigiénés
Mûhely Bûnmegelõzési munkacso-
portjának vezetõje.
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Ha a tudás agresszivitással párosulna...
Újabb skalpokat gyûjtene a nyolcba igyekvõ Atomerõmû-KSC Szekszárd

Nem az a nyugodt meccsnéző-tí-
pus Herr Péter, az Atomerőmű-
KSC Szekszárd médianyilvános-
ságot különösebben nem kereső
ügyvezető-elnöke. Mint a kosár-
labda nagy kedvelője – s egykori
űzője –, meglehetősen impulzív a
meccsek alatt.

Bálint György

Látszik rajta: nagyon szeretné, hogy a
Szolnok hazai, a Zalaegerszeg idegen-
beli legyõzésének legyen folytatása.
Elõbb persze meg kellene verni a minõ-
ségi utánpótlás-nevelésre évekkel ez-
elõtt felesküdött, annak gyümölcsét
már szüretelõ Vasas-Csatát. Revansot
venni az õszi, hosszabbításos meccsen
elszenvedett 10 pontos vereségért. Az
alapszakasz második felvonásának ta-
lán legfontosabb meccse jön a hétvé-
gén. Ha elbukják a lányok, a hõn óhaj-
tott felsõházi rájátszásba kerülés is ve-
szélybe kerülhet. Egy gyõzelem viszont
újra felrázhatja a csapatot és a közönsé-
get egyaránt. Aztán ha a gárda képes
lenne Szolnokról is gyõztesen hazatér-
ni, a ZTE elleni hazai találkozó tétje már
a hatodik hely lenne, ahol a KSC az idei
bajnokságban már állt.

Egy ilyen szituáció sokakat hozhat-
na vissza a lelátóra, s talán újabb szpon-
zorokat is a „konyhára”.

A végletek együttese 
– Szép vízió, ami ha jól belegondo-

lunk, nem is tartozik a vágyálom kate-
góriába. Mégis, ismerve a csapatunk
erényeit és hibáit, azt kell monda-
nom: nem reális egy ilyen „dicsõséges
tavaszi hadjárat”. Ilyen terhet nem te-
hetünk a csapat vállára – reagált a fel-
vetésünkre az Atomerõmû-KSC Szek-
szárd ügyvezetõ elnöke.

– Látta ugye, a BSE elleni meccsün-
ket a zalaegerszegi diadal után – kér-
dezett vissza Herr Péter, majd így foly-
tatta: – A nem várt idegenbeli siker in-
kább görcsössé tett bennünket, mint
felszabadulttá. Sok volt a ki nem
kényszerített hiba, s a múlt hétvégén,
a Szeviép-Szeged ellen is.

– Félreértés ne essék: a tavalyi baj-
noki döntõs Tisza-partiak ellen senki
sem gondolhatta komolyan a gyõze-
lem lehetõségét, mert egyszerûen
más kategóriába tartoznak. Ha ná-
lunk mind az öt pályán lévõ kosaras
kiválóan játszik, ha csapatként is a le-
hetõ legjobban funkcionálunk, akkor
is sem tudjuk végig tartani a lépést
egy  euroligás együttessel. Amikor azt
látja az ember, fõleg az elsõ két ne-

gyedben, hogy a hétközi nemzetközi
kupameccs fáradtsága miatt csak öt-
ven-hatvan százalékon pörög az ellen-
fél, akkor ne segítsük már õket azzal,
hogy kimaradnak a ziccerek, a
középtávoli tiszta dobásokból is alig
megy be egy-kettõ, aztán elkövetünk
még néhány buta hibát a védekezés-
ben is. Jobban is megizzaszthattuk
volna õket. Egy szorosabb találkozó-
ból pedig mi is profitálhatnánk –
mégpedig olymódon, hogy az ebbéli
erények állandósításával a mai baj-
nokság rég nem látott erõsségû kö-
zépmezõnyében bárki ellen - akár itt-
hon, akár idegenben – esélyesek len-
nénk a gyõzelemre. Mert olykor képe-
sek vagyunk a csodára, de nehezen
felfogható negatív fordulatokra is.

– Aminek azért magyarázata le-
het az is, hogy kiforrott játékosa – ta-
lán Olga Cazacot leszámítva – nincs
a csapatnak, de fejlõdésben levõ, már
most komoly teljesítményre képes sa-
ját nevelésû játékosai annál inkább!

– Láthatják, érzékelhetik a szurko-
lóink, hogy nem a levegõbe beszé-
lünk: egy saját nevelésû játékosokból
álló A-csoportos középcsapat építésé-
be fogtunk három évvel ezelõtt. A
Szeged ellen is volt olyan periódus,
amikor a három, a szó igazi értelmé-
ben hazai játékos – kiegészítve az
Ujhelyi Gábor által „felhozott” Bozóki
Bettivel és Olga Cazac-kal – alkotta a
csapatot. A vezetõ edzõ segítõtársá-
val, Szabó Noémivel rendkívül alapos,
egyénekre lebontott munkát végez.
Ennél fogva például a Ceglédet, a Ba-
ját és a BEAC-ot már úgy verjük meg,
ahogy a nagycsapatok bennünket, de
egyénileg és csapatként is magunk-
ban hordozzuk azon képességet,
hogy a középmezõny együttesei ellen
is gyõzelmi eséllyel lépjünk pályára.

– Túl azon, hogy legtöbbjük hó-
napról-hónapra, de évrõl-évre fejlõd-
het, lát-e valamit olyan objektív té-
nyezõt, ami hátráltat, lassít. Mire ju-
tottak Ujhelyi Gáborral, a szakmai
vezetõvel való konzultációk során?

– Valahogy a vagányság, a szemte-
lenség, de legfõképpen az agresszivi-
tás hiányzik a játékosainkból. Ezt na-
gyon nehéz megtanulni, átvenni, mert
ez vagy meg van valakiben, vagy nincs.
Persze az akarati tényezõk is fejleszt-
hetõk. Ilyen szempontból Cazac mu-
tat példát. Ahogy ez a 35 éves légiós
harcol a lepattanóért, ahogy kizárja az
ellenfelet, nos az ilyen felfogás, küzdõ-
szellem kellene, hogy több játékost is
jellemezzen. Meggyõzõdésem: már
most elõrébb tartanánk.

– Jevtusenko, az ukrán center –
akinek megtartásáért elmentek a le-
hetõségeik felsõ határáig is – mintha
megtorpant volna a fejlõdésben...

– Egy kicsit talán elkényelmesedett,
ellustult. A versenysúlya felett öt-hat
kilóval ékezett vissza a téli szünetrõl,
ami miatt a fizetése egy részének
megvonásával büntettük is. Hoznia
kell a súlyát, hogy érvényét veszítse a
szankció. Egyébként õ tényleg nagy
érték. Remélem, a saját jól felfogott ér-
dekében is megváltozik a mentalitása,
a munkához való hozzáállása, és nagy
segítségére lesz a csapatnak.

– Kitõl várnak még többet a ta-
pasztaltabb játékosok közül?

– Új irányítónktól, Pungor Krisztá-
tól például azt, hogy a hullámvölgye-
ket, ami jellemzi a teljesítményét, ik-
tassa ki a játékából, mert amúgy nagy-
szerû dolgokat látunk tõle. No és az
egyik legrégebbi játékosunk, Tamás
Rita is még jobbra, még többre lehet
képes annál, amit eddig nyújtott.

– Olybá tûnik, hogy Tamis Dorká-
nak még idõre van szüksége, hogy
irányító poszton olyat tudjon produ-
kálni a felnõttek között, mint kortár-
sa, Bálint Réka bedobóként, illetve
Bozóki Bettina center poszton. Utób-
bi a jelekbõl ítélve sokat fejlõdött az-
óta, hogy Szekszárdra került.

– Igen, Dorkának még fizikálisan,
izomzatilag erõsödnie kell, hogy az el-
lenfeleivel eredményesen felvehesse
a harcot. Ehhez idõre van szüksége,
nekünk meg türelmesnek kell len-
nünk vele szemben.

Hároméves szerzõdés
az erõmûvel

– Meddig lát el pénzügyileg? Már-
cius-áprilisban már tudnak-e a játé-

kosokkal tárgyalni a következõ év-
rõl? Apropó: rendben vannak-e a fi-
zetések?

– Hadd válaszoljak elõbb az utób-
bira. Amíg Gyõrben még az augusz-
tusi bért is csak most kapták meg a já-
tékosok, de Szolnokon és Zalaeger-
szegen is hónapokat csúsznak a fize-
tések, nálunk ilyen nem fordulhat
elõ. Köszönhetõen annak, hogy fõ tá-
mogatónkkal, a Paksi Atomerõmûvel
egy három évre szóló, nagy biztonsá-
got nyújtó szerzõdésünk van. Érkezik
pénz a várostól, de nagy segítség a
Tarr Kft. idõben befutó, jelentõs tá-
mogatása is. Mindezek ellenére per-
sze lehetnek kisebb összegû, idõre ki
nem fizetett számláink a dologi kiadá-
soknál, lévén a megye részérõl érkezõ
támogatással már nem számolha-
tunk, az egyik edzõterem használat-
nál is jelentõs bérleti díjemelés várha-
tó, s még sorolhatnék olyan költsé-
get, ami kisebb pénzügyi zavart okoz-
hat ugyan, de a normális mûködésre
nem lehet veszélyes.

– Új szponzor nincs a láthatáron,
így komolyabb erõsítésre, igazolásra,
kétezer-kétezerötszáz eurós játékos-
ra nincs fedezet... 

– Nem gondolkodhatunk ebben,
ahhoz új forrás kellene. Ahová lehetõ-
ségeinkhez mérten most jut, onnan
elveinket feladva nem óhajtunk elven-
ni egy forintot sem.

– A KSC riválisai a jelekbõl ítélve
erõsítgetnek februárig, amíg lehet.
Nem tartanak attól, hogy a visszavá-
gókon nehezebb dolguk lesz a nyolc-
ba kerülés szempontjából?

– Nem, mert magunkban, a még
jobb teljesítmény elérésében okkal
bízhatunk.

– Igaz, hogy a BSE csapatában jó
teljesítményt nyújtó, Szekszárdon
már „leírt” Varda – aki a KSC legyõzé-
sében is oroszlánrészt vállalt tavaly –,
többszörösét kapja itteni pénzének a
fõvárosiaknál, s ettõl ilyen jó?

– Nem gondolnám, hogy többszö-
rösét, legfeljebb a dupláját, megköze-
lítõleg kétezer eurót. Az edzõ, Farkas
Sándor elvárása, az ottani közeg, a na-
gyobb pénz együttes hatására való-
ban sokkal jobban teljesít, mint ná-
lunk, de... Ha módunk lesz rá – remé-
lem, hamarosan –, akkor mi valame-
lyik, a klubot régóta szolgáló, folyama-
tosan remek teljesítményt nyújtó fia-
talnak, a jövõ játékosának fizetnénk
ki ezt az összeget, s nem egy a pályája
csúcsán már túljutott, bennünket
persze annak idején tisztességesen
szolgáló légiósnak.

Herr Péter, a KSC ügyvezetõje
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