
tézmény. Nem könnyű idő-
ket élünk a felsőoktatásban –
mondta, még jobban kell te-
hát vigyáznunk a főiskolánk-
ra. Éreznie kell mindenki-
nek, hogy ez a kulturális és
tudományos műhely nagyon
fontos Szekszárd számára.
Igen jó döntés volt, hogy az
egyetemhez csatlakoztunk,
új szakokat, és ezzel jövőké-
pet kaptunk. Az ünneplő in-
tézményt, annak oktatóit és
nevelőit Horváth István pol-
gármester és prof. dr. Farkas
Ferenc, a Pécsi Tudomány-
egyetem rektorhelyettese is
köszöntötte.

Dr. Braun Márton ország-
gyűlési képviselő az ünnep

alkalmából méltatta a főiskolát,
amely nélkül, mint mondta, szegé-
nyebb lenne a város. Mit is kap-
tunk a főiskolától? Egy új iskolát
tornateremmel, tanuszodával, és
felépült egy új kollégium. Ezenkí-
vül egy új értelmiségi réteget is
kaptunk, és hallgatókat, vagyis fia-
talokat. A főiskola életének három
szakasza: a kihelyezett tagozat, az
önállóság és az integráció. Ez utób-
bi, még ha a kari hatáskörök meg-
nyirbálásával is jár, mára mentőöv-
nek bizonyult. – Legyenek büszkék
arra, hogy egy hivatást választot-
tak, egy értelmiségi szakmát vá-
lasztottak, és hogy itt tanulhattak –
mondta Braun Márton útravalóul a
pedagógusjelölteknek.

A főiskola a 30 éves évfordulóra
nagyszabású konferenciasorozatot
szervezett, melyen az intézmény
minden kara és intézete a saját
szakterületére koncentrálva szín-
vonalas előadásokkal, meghívott
hazai és külföldi előadókkal illetve
főiskolás hallgatók egy-egy kiemel-
kedő, a tanulmányaikat és kutatá-
saikat bemutató prezentációval ké-
szültek.

A program a tudományterületek
széles skáláját ölelte fel, előadások
hangzottak el a helyi gazdaságról,
annak kitörési lehetőségeiről, meg-
szólaltak a „jövő kutatói” is.

Összefoglalónkban csak ízelítőt
tudunk adni a rendezvényről, illet-
ve annak egyes programjairól.

XVII. évfolyam 39. szám 2007. november 25.* Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. *

Folytatás az 5–8. oldalon.

Jubileumi ünnepséget tartottak a
Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Karának Pedagó-
gusképző Intézetében annak tiszte-
letére, hogy 30 éves a pedagógus-
képzés Szekszárdon. A Magyar Tu-
domány Napja programjaihoz kap-
csolódó III. Pedagógusképző Inté-
zeti Tudományos és Művészeti Na-
pokkal egy időben megrendezett
konferencián hallhattunk a főisko-
la szép múltjáról és biztató jövőjé-
ről.

Fusz György főigazgató megnyi-
tó beszédében felidézte, miként je-
lentkezett remegő lábakkal oktató-
nak 20 évvel ezelőtt a főiskolára.
Szekszárdiként fontosnak tartja a
főiskola létét városunkban, egyre
közelebb kerül szívéhez ez az in-

30 éves jubileumi ünnepség a főiskolán

Lövöldözés
a belvárosban

Csütörtökön este valamivel fél kilenc előtt a Tolna Me-
gyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi munkatársai szer-
vezett akcióban kábítószer-terjesztőket fogtak el Szek-
szárd belvárosában. Elfogásukat a kábítószer-kereske-
dők úgy próbálták meghiúsítani, hogy több gépkocsival
akartak elmenekülni. Ekkor a rendőrök több figyelmez-
tető lövést adtak le a levegőbe, majd elkapták és előállí-
tották a kábítószer-terjesztő férfiakat. 
Lapzártánk idején kezdődött a gyanúsítottak kihallgatá-
sa. Jövő heti számunkban igyekszünk a történtekről
részletes tájékoztatást adni olvasóinknak. 
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

Pályázat víz- és csatornadíj-hátralék
törlesztésének támogatására

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága pályázatot hirdet a jelentős vízdíjhátralékkal rendelke-
ző szekszárdi lakosok részére.

A pályázaton részt vehetnek:

• Azok a szekszárdi, 50 000 Ft feletti díjhátralékkal rendelkező lako-
sok, akiknél a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének
150%-át (40 695 Ft-ot), egyedül élők esetén pedig az öregségi
nyugdíjminimum legkisebb összegének 200%-át (54 260 Ft-ot).

A pályázathoz adatlapot Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szociális Irodáján (7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5., Tel:
74/311-630) lehet igényelni és benyújtani.

Az adatlaphoz szükséges csatolni:

igazolásokat a közös háztartásban élők havi nettó jövedelméről, a
rendszeres pénzellátásokról, családi pótlékról, öregségi nyugellátás-
ról.

A pályázati határidő: 2007. november 30.

A pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2007 decemberé-
ben bírálja el a Szekszárdi Vízmű Kft. által biztosított kétmillió forint
felhasználásával. Szociális és Egészségügyi Bizottság

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATOT HIRDET
aljegyzői állás betöltésére
irodavezetői feladatok ellátása mellett

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,

vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga
– legalább két évi közigazgatási gyakorlat

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplő általános alkalmazási feltételeknek is.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat
– a kiemelt EU-nyelvek valamelyikének (német/angol/francia) állami-

lag elismert, középfokú, társalgási szintű ismerete
A kinevezés határozatlan időre szól.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi önkormányzati ren-
delet és Közszolgálati Szabályzat alapján
A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai programot 

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben történő megje-
lenéstől számított 15. nap.
A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a Ktv. 10. §-ának előírásai
szerint történik.
Az aljegyző kinevezéséről – a jegyző javaslatára – a közgyűlés, legkésőbb a
pályázat benyújtására előírt határidőt követő legközelebbi ülésén dönt.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) kell benyújtani. A postai úton érkező pályázatokra kér-
jük ráírni „Aljegyzői pályázat”.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A SZEKSZÁRDI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

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

2007. évi KÖZMEGHALLGATÁSÁT.
A közmeghallgatás helye:

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

mányzat minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2007. november 29. napján (csütörtökön)
9–11 óráig tartja

2007. évi közmeghallgatását.
Téma: Szekszárd, a jövő városa

A közmeghallgatás helye:
Polgármesteri Hivatal, konferenciaterem (Béla király tér 8.)

A közmeghallgatásra Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlése minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

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

Babits Mihály születésnapján
2007. november 26-án 16.30
órakor a Művelődési Háznál lé-

vő Babits-szobornál. Verset mond: A Babits Mihály Általános Isko-
la tanulója. Köszöntsük együtt városunk szülöttjét!
Szeretettel várunk, minden érdeklődőt!

Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület

Égjen 124 gyertya

(Fizetett hirdetés)

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetsége és a Tolna Megyei Vöröskereszt

Területi Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy az ügyfélfogadás ideje alatt a fűtéstámogatás be-
nyújtásában segítséget nyújt: hétfőn és csütörtökön 8–12 óráig, illető-
leg a Vöröskereszt hétfőn 8–10 óráig.

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör

értesít minden érdeklődőt, hogy önkormányzati képviselője, Horváth-
né Edit felajánlotta, hogy segít  a 2008-as esztendőre kérhető távhő-
és gázártámogatással kapcsolatos igénylőlapok kitöltésében.
Amennyiben szeretnék e segítséget igénybe venni, kérem látogassa-
nak el a Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.) 

• a társaskör irodájának fogadóórájára 
(keddenként délután 4 és 6 óra között) vagy 

• a képviselőasszonnyal előre egyeztetett időpontban
(Tel: 313-175, 20/52-46-820).

Kérem, hozzák magukkal az igényléshez szükséges iratokat, igazolá-
sokat is!

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége
és a megyei Vöröskereszt nyugdíjas alapszervezete

értesíti tagjait, hogy december 3-án a Hunyadi u. 4. szám alatti épületben
füstölt áru, méz, tészta, étolaj, valamint ételízesítők árengedményes
árusítása lesz. December 10-én (hétfő) 7-től 8 óráig 580 Ft/kg-os áron,
tisztított csirkét árusítunk a Hunyadi u. 4. szám alatt. Előjegyzéseket de-
cember 6-ig fogadási napokon felveszünk. 
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Lakossági fórumra várta a szek-
szárdiakat a város önkormányza-
ta. A találkozón Horváth István
polgármester ismertette a válasz-
tási ígéretekben szerepelt, azok-
ból az eltelt egy esztendőben
megvalósult eredményeket, majd
a „Szekszárd a jövő városa” prog-
ram kapcsán új fejlesztési tervek-
ről beszélt.

A lendületes, szórakoztató elő-
adás első felében a polgármester a
2006-os és a mostani állapotokat
vetette össze. Elmondta többek kö-
zött, hogy az egy éve már a műkö-
dőképességet veszélyeztető eladó-
sodást sikerült megállítani, a lejárt
tartozásokat rendezni, a hiteleket
kedvezőbbekre cserélni, s mind-
emellett a város még 400 millió fo-
rintnyi szabad pénzeszközzel is bír
– mindezt a kötvénykibocsátás út-
ján valósították meg. Az úgyneve-
zett „Szekszárdi-modellt” azóta
mintegy két tucat magyarországi
önkormányzat használja, és még
legalább ennyi tervezi annak átvé-
telét.

A polgármester kiemelte: a város
elindult a gazdasági fejlődés útján.
Egyfelől a betelepülő vállalkozások
sikerével, másfelől az önkormány-
zati tulajdonú cégek létrejöttével,
megerősödésével. Példaként a nyá-
ron százszázalékos önkormányzati
tulajdonba (vissza)került Alisca-
Terra Regionális Hulladékgazdál-
kodási Kft. működését említette,
amelynek szolgáltatásait 2006-hoz

képest 40 ezerrel többen veszik
igénybe.

Az elmúlt egy évben – az átszer-
vezések során keletkező új állások-
kal együtt – több mint 400 új mun-
kahely jött létre a városban, s ez a
szám a Csipkerózsika-álmából fel-
élesztett Ipari Parkba hamarosan
érkező befektetőknek köszönhető-
en újabb egy év alatt megduplá-
zódhat – mondta a város első em-
bere. Az új, kvalifikált munkaerőt
igénylő álláshelyek megteremtése
lehet az alapja annak, hogy a Szek-
szárdról elvándorolt, vagy felsőfo-
kú tanulmányai után vissza nem
térő fiatal- és középkorú szakem-
berek (és családjaik) újra a szülő-
városukban találják meg a boldo-
gulásukat. A térségben jelenleg is
meglévő munkaerő-piaci igényeket
pedig a közép- és felsőfokú képzé-

sek átalakításával lehet jól kielégí-
teni.

A város vezetése megerősítette a
megyeszékhely kistérségi és régiós
integráló szerepét is, és a testvérvá-
rosi kapcsolatokban is új távlatokat
nyitottak azáltal, hogy az eddig
jobbára kulturális és sport termé-
szetű kapcsolatokat gazdaságiak-
kal bővítették. Például a turisztika
területén, amelyben hatalmas, még
kiaknázatlan lehetőségek vannak –
folytatta Horváth István. „Mikor
voltak Önök legutóbb a Gemenc-
ben?” tette fel a kérdést a polgár-
mester a fórum hallgatóságának,
majd elmondta: a páratlan termé-
szeti értékekkel rendelkező terület
felfedezésére a következő években
egy 20 hektáros ökoturisztikai
centrum felépítését tervezik a Du-
na–Dráva Nemzeti Parkkal és a Ge-
menc Zrt.-vel közösen. A fejlesztők
mintegy 400 ezer látogatóval szá-
molnak, akik a 2010-ig feltehetően
megépülő M6-os autópálya mellett
akár az addigra ugyancsak elkészü-
lő új dunai kikötő felől is megköze-
líthetik az ország egyik legnagyobb
ilyen jellegű turisztikai attrakció-
ját.

A grandiózus terveknek ezzel
még korántsincs vége. A szálloda, a
konferenciaközpont, az atlétikai-
és a műfüves labdarúgópálya, vala-
mint a már tervekkel is rendelkező
élményfürdő és új fedett uszoda
építésének előkészítése már meg-
kezdődött. A műjégpálya viszont
már karácsonyra, de legkésőbb a
két ünnep között készen lesz, ígér-
te Horváth István.

Az Agora-program keretében –

mintegy 1,6 milliárd forint érték-
ben – megújul a Művészetek Háza
belső tere és a Babits művelődési
ház színházterme. A Panoráma
mozi nagyterme multifunkciós kö-
zösségi térré változik, illetve a főis-
kolával és a megyei önkormányzat-
tal közösen elkészül egy modern,
nagy könyvtár. A városkép sem
marad érintetlen, hiszen a Regioná-
lis Operatív Programban a város a
következő öt évre 3 milliárd forin-
tot nyert a belváros (Béla király tér,
Piactér, Liszt Ferenc tér, Bezerédj
tömbbelső) rekonstrukciójára, de
megújul a Prométheusz-park is,
amely alá mélyparkoló kerül, míg a
felszínen a korábbinál kétszer na-
gyobb zöldfelület várja majd a pi-
henni, sétálni vágyókat. A haza-
települőket a munkahelyek mellett
kedvezményes feltételekkel megvá-
sárolható bérlakások is várják
majd. Az önkormányzat saját kivi-
telezésben 60–80 lakás megépíté-
sét tervezi. Az (át)utazó közönség-
re is gondolnak: egy magánbefek-
tető bevonásával az autóbusz-pá-
lyaudvar mellett egy korszerű utas-
forgalmi és kereskedelmi központ
valósulhat meg rövid időn belül
mintegy 2 milliárd forint értékben.

Horváth István végül az összefo-
gás, a párbeszéd fontosságát hang-
súlyozta, hiszen a fejlesztések nem
öncélúak, azokkal Szekszárd gaz-
dasági és megtartó erejét, a városla-
kók komfortérzetét szeretnénk nö-
velni. A polgármester elmondta:
olyan várost szeretnének építeni –
a szekszárdiakkal, a szekszárdia-
kért –, ahol hosszú távon biztosíta-
ni tudják a vállalkozások eredmé-
nyes működésének és a városlakók
megélhetésének feltételeit. 

(fl)

Karácsonykor már Szekszárdon is korizhatunk

Teljesített ígéretek, grandiózus tervek

A közgyűlés szocialista frakció-
vezetője, Halmai Gáborné és a
párt szekszárdi elnöke, dr. Ha-
rangozó Tamás az idézett alcímet
adta múlt csütörtöki (lapzártánk
utáni) sajtótájékoztatójának. 

A frakcióvezető elmondta, hogy
a közgyűlés hangneme elfogadha-
tatlanná, sőt gyűlölködővé vált,
ami nem méltó sem a testülethez,
sem a város polgáraihoz. Állás-
pontja szerint ez ellen a közgyűlés
irányítójának, azaz a polgármester-
nek kellene fellépnie. Mint Halmai
Gáborné fogalmazott, a legutóbbi
közgyűlésen miközben pártja
egyik képviselője interpellált, egy
másik képviselő a következőket
kiabálta be: „mocskos, büdös, gyil-
kos, bolsevik banda…” Az MSZP
frakcióvezetője hozzátette, hogy a
terem zajában nem hallották a dur-
va szavakat. Viszont a televízióban
a közgyűlési közvetítés ismétlése-

kor minden szó jól kivehető volt. E
felvételt a sajtótájékoztatón be is
mutatták. A feltételezések szerint a
beszóló képviselő – véletlenül be-
kapcsolva hagyta mikrofonját. 

Halmai Gáborné és Harangozó
Tamás frakciójuk nevében felszólí-
tották Horváth István polgármes-
tert, hogy az ilyen kijelentésektől
és minden szélsőjobboldali kire-
kesztő megnyilvánulástól egyértel-
műen határolódjon el, és a jövőben
biztosítsa a közgyűlés méltó mene-
tét. Nehezményezték azt is, hogy a
város első számú vezetője más fi-
deszes képviselőkel egyetemben
többször vesz részt és szólal fel a
Garay téri tüntetéseken.

Horváth István polgármester lap-
unknak a következőket nyilatkoz-
ta:

– Örülök annak, hogy az utóbbi
fél évben a közgyűlés tagjai szak-
mai vitákkal, de a város érdekében
együtt tudtak dolgozni. Minket a

szekszárdiak választottak meg, így
nekik tartozunk felelősséggel. Ép-
pen ezért nem szeretném, ha az or-
szágos politika beszivárogna a köz-
gyűlés munkájába. A teremben az
idézett mondatot nem lehetett hal-
lani és ha az elhangzott, az valóban
nem szerencsés. Azt tervezem: tá-
jékozódom az ügyben, majd leülök
a képviselőkkel megbeszélni, hogy
ne provokálják egymást, mert azál-
tal felesleges indulatokat keltve az
érdemi munkáról elterelődik a fi-
gyelem. Nem vagyok híve az indu-
lati politizálásnak, a város érdeké-
ben együtt kell dolgoznunk.

Dr. Tóth Csaba Attila városi kép-
viselő, a Védegylet szekszárdi alel-
nöke, mint fogalmazott, azért bo-
csánatot kér, hogy a közgyűlésen
beleszólt a polgármester és Ilosfai
Gábor szocialista képviselő párbe-
szédébe. Ám amit a bekapcsolva
maradt mikrofonjába mondott, an-
nak minden szavát vállalja. Az

ülésteremben történtekről elmond-
ta, hogy Ilosfai képviselő interpel-
lált a Szekszárdi Vasárnapban meg-
jelent – a Léleképítőről szóló – cik-
kel kapcsolatban, ami „a képviselő
modortalan stílusa, és a jelenleg
országgyűlési képviselő, Vittner
Mária – akit a bolsevik gyilkos ban-
da ítélt halálra – diszkvalifikálását
célzó próbálkozása beleszólásra
késztetett. Ekkor tört ki belőlem az
inkriminált mondat”. A továbbiak-
ban kitért arra is Tóth Csaba Attila,
hogy „akik az 1956-os forradalmá-
rok elítélőivel azonosulnak, azok
bűnpártolók”. 

– Megjegyzem, hogy polgármes-
ter úr jogosan szólított fel önmér-
sékletre, de Ilosfait – akinek a sira-
lomházat megjárt Vittner Máriától
bocsánatot kellene kérnie – is rend-
re utasította, hogy ne provokáljon.  

Végezetül közölte, hogy – az
amúgy „képviselői munkáját szín-
vonalasan ellátó Tóthi János szo-
cialista képviselő” miközben kiro-
hant a teremből, s Tóth Csaba Atti-
la mellé ért, piros esernyőjével ha-
talmasat vágott annak irataira. 

V.H.M.

„Gyűlölködés vagy együttműködés?”
Közgyűlési intermezzo: Megkérdeztük az érintetteket
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A 2006-os önkormányzati választásokat köve-
tően új összetételű vezetés állt Szekszárd Me-
gyei Jogú Város élére. A közgyűlés hat bizott-
ságot hozott létre a különböző döntések szak-
mai előkészítésére, tárgyalására. A következő
hetekben ezek munkáját igyekszünk megis-
mertetni olvasóinkkal. A sorozat negyedik ré-
szében a Művelődési és Oktatási Bizottságot
mutatjuk be.

Mint a közgyűlés minden bizottsága, így a
Csillagné Szántó Polixéna elnök asszony vezet-
te Művelődési és Oktatási Bizottság (MOB) is
rendelkezik döntési jogokkal. A tagok határoz-
hatnak például a művelődési alap felosztásáról,
a bizottság hatáskörét érintő, önkormányzati
önerőt nem igénylő, vagy bizottsági alapból biz-
tosított önerővel induló pályázatok benyújtásá-
ról. Döntési joga van még többek között a hu-
szonegy önkormányzati fenntartású intéz-
ményt (óvoda, általános- és középiskola, zeneis-
kola, nevelési tanácsadó, Babits művelődési
ház, sportcsarnok stb.) érintő működési kérdé-
sekben, alapító okirat módosításában, az okta-
tási intézmények osztály/csoport létszámának
meghatározásában, az óvodák nyári nyitva tar-
tásával, vagy az – tanulmányi eredmény alapján
odaítélhető – öt pécsi kollégiumi férőhely elosz-
tásával kapcsolatban.

A bizottság előkészíti például a megyei és vá-
rosi önkormányzat – mint fenntartó – közötti
együttműködési megállapodásokat, az intézmé-
nyek működéséhez szükséges feltételrendszert.
Javaslatot tesz többek között a műemlékalap fel-
használására, az aranykönyvi bejegyzésekre, to-
vábbá véleményezi például a közoktatási és
közművelődési intézmények, intézetek vezetői-
nek kinevezésével kapcsolatos pályázatokat.

A MOB a gyakorlatnak megfelelően általában
a közgyűléshez igazodva tartja üléseit, ám ha a
téma súlya, vagy sürgőssége, illetve a napiren-

dek nagy száma azt indokolja, rendkívüli ülése-
ket is tartanak. Ilyen horderejű téma volt az el-
múlt egy esztendőben például az iskolák nem
szakmai feladatainak kiszervezése. 

Az étkezés, takarítás és kar-
bantartás kérdése érintette a leg-
több szekszárdi állampolgárt. A
bizottság az előkészítő munká-
ban működött közre, melynek
célja elsősorban a gazdaságosság
megteremtése volt (számítások
szerint a kiszervezésekkel a vá-
ros évente több tízmillió forintot
spórol). 

Cél volt még, hogy az intézmé-
nyek vezetői valóban csak szak-
mai dolgokkal foglalkozzanak.
Az átszervezések általában el-
lenérzéseket váltanak ki, a dön-
tés helyességét a következő egy-
két tanév igazolhatja. Fél év eltel-
tével a bizottság leül az intéz-
ményvezetőkkel, átbeszélik a ta-
pasztalatokat, s ha szükséges, fi-

nomítanak a rendszeren.
Az elnök asszony a bizottság működésével

kapcsolatban elmondta: el kellett telnie néhány
hónapnak, hogy a grémium igazán hatékony
munkát végezhessen. Miután mindenkinek fő-
állása van, illetve többen más bizottságokban is
tagok, így eleinte sok volt az „átfedés”, emiatt
akadozott az érdemi munka. 

A MOB immár egységesen szerdánként, kora
délután, a gazdasági bizottságot megelőzően ül
össze.  fl

Szakmai döntések szakmai kérdésekben
Művelődési és Oktatási Bizottság: 21 intézmény működését felügyelik

Új feladat
a nyugdíjas évekre

A Művelődési és Oktatási
Bizottság elnöke,
Csillagné Szántó Polixéna
Berettyóújfaluban szüle-
tett, Gödöllőn mérnök-ta-
nári, majd Szegeden an-
gol tanári diplomát szer-
zett. Húsz éve él Szek-
szárdon, azóta – egészen
a közelmúltig, amikor is

nyugdíjba ment – a Babits Mihály Általános
Iskolában tanította az idegen nyelvet. Három
felnőtt fia és egy unokája van.

Már egészen fiatalon foglalkozott „közügyek-
kel”, minden közösségben meghatározó sze-
repet játszott. Kilenc évvel ezelőtt független
jelöltként – férje agitálására – mérette meg
magát a választásokon, öt éve pedig a Tolna
Megyei Emberek Szövetsége színeiben in-
dult, s kapta a legtöbb voksot a TMESZ jelölt-
jei közül. Csillagné 2006-ban – immár a Fi-
desz színeiben – magasan nyerte a szavazást
a IV. számú választókörzetben (vetélytársai
összesen sem gyűjtöttek annyi voksot), s lett
tagja a város képviselő-testületének. Mint
mondja, talán a pedagógusi munkája elisme-
réseként is. Nyugdíjas éveire új feladatok, új
kihívások elé néz mind a képviselőség, mind
a bizottsági elnöki teendők kapcsán.

A Művelődési és Oktatási Bizottság tagjai: 
Elnök: 

Csillagné Szántó Polixéna (Fidesz). 
Tagok:

Fajszi Lajos (Fidesz)
dr. Hadházy Ákos (Fidesz) 
dr. Gaál Zsuzsa (MSZP)
Schoeck Károly (MSZP) 
Tóth Csaba Attila (Szekszárdi Védegylet)
Nagy László (külsős tag)

M E G H Í VÓ
Vállalkozói

fórumra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparka-
marával, valamint a Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetségének Tolna Me-
gyei Szervezetével közösen fórumot szervez
a vállalkozók részére, melyre ezúton tiszte-
lettel meghívjuk Önt. 

Időpont és helyszín: 
2007. november 28. (szerda) 

17.30 óra
Babits Mihály Művelődési Ház – táncterem

(Szekszárd, Szent István tér 10.)

PROGRAM

III. ELŐADÁSOK
1. Az elmúlt egy év értékelése Szek-

szárd város tükrében 
Előadó: Horváth István Szekszárd
Megyei Jogú Város polgármestere

2. Szekszárd a jövő városa – Következő
évi elképzelések, jövőbeni fejleszté-
si tervek
Előadó: Horváth István Szekszárd
Megyei Jogú Város polgármestere

3. A Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara kapcsolata a várossal
Előadó: dr. Fischer Sándor, a Tolna
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke

4. A Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetsége és a város kap-
csolata 
Előadó: Amrein Károly, a VOSZ Tolna
megyei elnöke

III. Kérdések, hozzászólások
III. Állófogadás

Kérjük részvételi szándékát legkésőbb
2007. november 27-ig jelezni szíveskedjen!

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Tel.: 06/74 411-661   Fax: 06/74 411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Üdvözlettel a szervezők nevében:

Horváth István
Szekszárd MJV polgármestere
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– A kezdetek kezdetén a Kapos-
vári Tanítóképző Főiskola kihelye-
zett tagozataként működtünk
mindössze 13 oktatóval. Ebben az
épületben – ami eredetileg gyakor-
lóiskolának épült – tanultak a főis-
kolások és a gyakorlósok, mert sze-
rencsénkre elődeink jól döntöttek,
miszerint Szekszárdnak minden-
képpen kellett egy felsőoktatási in-
tézmény, amit az elmúlt évtizedek
be is bizonyítottak. Az első idő-
szakban tanítókat képeztünk, majd
nyolc év múlva beindult az akkor
még kétéves óvodapedagógus kép-
zés.  

– Mikor kezdtek a szociális mun-
kások? 

– Az indulás után 12 évvel, 1989-
ben itt alapíttatott Magyarországon
elsőként a szociálismunkás-kép-
zés, ami főiskolánk életében nagy
lépést jelentett, de nem csupán a
diákság létszáma tekintetében, ha-
nem önállósodásunkban is. Hiszen
elszakadva Kaposvártól, független
főiskolaként működtünk.

– Majd a Pécsi Tudományegye-
temhez integrálódott az intézmény.
Melyek a függetlenség előnyei, illet-
ve vannak-e hátrányai?

– Egészen más szituációt jelen-
tett Kaposvárhoz tartozni, mint
Pécshez. Ugyanis Kaposváron és
Szekszárdon abszolút azonos sza-
kok működtek. Megjegyzem, a
szóban forgó két főiskolán és a
közeli Baján két megegyező – taní-
tó és óvodapedagógus – képzés fo-
lyik ma is. Bár ez eleinte, a felfutó
időszakban nem jelentett gondot,
ám mára feszítővé vált a helyzet,
hiszen jelentősen megcsappant a
pedagógusképzés iránti érdeklő-
dés.  

– Az indulást követő években mi-
lyen népszerűséget tudhatott magá-
énak a szekszárdi főiskola?

– Képzésünk iránt akkor igen
nagy volt az érdeklődés, mivel a
pedagógusképzés jelentette az álta-
lános értelmiségi képzést, amit
most már – nyugodtan mondhatom
– átvett a kommunikáció és média-
tudomány. Sőt hozzáteszem, az el-
ső esztendőkben jelentős létszám-
növelő tényező volt, hogy a képesí-
tés nélküli tanítóknak, óvodapeda-
gógusoknak meg kellett szerezniük
a főiskolai végzettséget. 

– Kanyarodjunk vissza Pécshez,
azaz az integrálódáshoz.

– Ez 2000-ben történt, bár meg-
őrizhettük volna önállóságunkat,
de ettől mindenki óvott bennünket,
sőt a józan ész is az integráció mel-
lett „voksolt”. A tárgyalásokat kö-
vetően Pécs mellett döntöttünk,
bár kicsit tartottunk a hatalmas lét-
számú egyetemtől. Hiszen a jelen-
legi 35 ezer hallgató töredékét,
mindössze 2200 diákot oktatunk

mi. Viszont még így sem mi va-
gyunk a legkisebb kar.    

– Vajon a hatvan kilométernyi tá-
volság nyújt-e valamennyi függet-
lenséget, vagy „védettséget”? 

– Ezt nyugodtan kimondhatjuk,
hozzátéve, hogy ez nem rossz ne-
künk. Viszont a tekintetben hátrá-
nyos, hogy nehezen tudunk szak-
jainkra Pécsről mobilizálni tanáro-
kat. Összességében Péccsel sokkal
többet nyertünk, mint amennyit
negatívumként említhetnénk.

– Miként prognosztizálja fejlődé-
sük lehetőségét?

– Már nyertünk új szakokat:
mint a gazdálkodás, azaz ma már
turizmus-vendéglátás, illetve a
kommunikáció-médiatudomány,
sőt nálunk a magyar is új. A követ-
kező időszakban mindenképpen ki
kell használnunk az egyetemi óriá-
si tudásanyagot és az itteni minősí-
tett oktatói gárdát. Egyetemen be-
lül is példa lehet, hogy 2008-ban si-
kerül elindítanunk a környezetkul-
túra szakot, amelyet két pécsi – a
művészeti és a műszaki – kar és
gazdaként mi hoztunk össze. Ilyen
másutt nincs az egyetemen. Az
irány mindenképpen az olyan spe-
cializálódás, ami nem sérti egymás
érdekterületeit.  

– Erősíteni szeretnék a már most
is népszerű turizmus-vendéglátás
szakot...

– Nálunk ez az egyik olyan szak,
ami a jövőt jelenti, s erre alapozzuk
a következő időszak fejlesztési pro-
jektjeit. A közelben épül meg a
négy csillagos, 34 szobás tanszálló,
ami hallgatóink gyakorlati lehető-
sége mellett hiánypótló szerepet is
betölt a városban. Remélem, hogy
ez az 1,2 milliárd forintos beruhá-
zás 2009 végére – ppp konstrukció-
ban – elkészül. 

– Van már érdeklődés a magán-
szférából?

– Igen, hazai és külföldi egy-
aránt… A másik nagyon fontos, ter-
vezett beruházásunkként – amely
megmozgatná Szekszárd kulturális

és tudományos életét – az E épü-
letünkből összefogva a megyével
és a várossal, a megyei és a főis-
kolai könyvtár együtteséből létre-
hoznánk a „Tudás Házát”. Hogy ez
elindulhasson az úgynevezett
Agora programban, az a feltétele,
hogy itt meg tudjunk építeni egy
nagyelőadót, az úgynevezett konfe-
renciaközpontot. Ezt az elképze-
lést valamennyi politikai párt tá-
mogatja.

– Főigazgató úr élete nem lehet
egyszerű.

– Bizony, nem az, de a célok ér-
dekében ennek nincs is jelentősé-
ge.

– Maradjunk a céloknál, mégpe-
dig ami – stílszerűen – az eljövendő
30 évet illeti.

– Őszintén hiszem, hogy marad-
nak és lesznek jól megalapozott
szakok, mégpedig olyanok, ame-
lyek az egyetemen, de akár a régi-
ón belül is csak nálunk lesznek.
Vegyük példának a turizmust teljes
skálájával együtt: a jelenleg is mű-
ködő felsőfokú szakképzéstől be
kell indítani az egyetemi szakot,
amit a hallgatók majd szintén itt
végezhetnek el. Ugyanitt említhe-
tem a pedagógiát is, amire az egye-

temtől már megkaptuk a határozott
ígéretet.

– Mikorra teszi Szekszárdon az
egyetemi képzés kezdetét?

– Úgy látom, hogy nagyon is el-
képzelhető a 2010, legalábbis egy
szak tekintetében, ami a pedagó-
gia. Hiszen képtelenség volna,
hogy egy nemzedék oktatását vég-
ző embereknek ne legyen lehetősé-
gük itt helyben, egyetemi szinten
pedagógiát tanulniuk. Ezzel jelen-
tősen nő majd a pedagógusok
presztízse.

– Másfél éve ön a főigazgató. A
diákoktól hallom, hogy igen nép-
szerű, munkatársai pedig úgy fo-
galmaznak, hogy rengeteget dolgo-
zik, egyszerűen fáradhatatlan.

– A feladat inspirálja az embert.
Szekszárdiként különösen úgy
gondolom, hogy terveinket nem le-
het feladni, hiszen nagyon sok em-
berért – az atomerőmű után a főis-
kola a megye második legnagyobb
„üzeme” – vagyunk felelősek
együtt, természetesen beleértve a
gyakorlóiskolát is. A gyerekkel
együtt 3500-an vagyunk. 

– Köszönöm a beszélgetést, s
őszintén gratulálok a nívós prog-
ramsorozathoz. V. Horváth M.

Harminc év ötezernél
több oklevél

Harminc esztendővel ezelőtt és harminc év múlva
Beszélgetés Fusz Györggyel, a főiskolai kar főigazgatójával

Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazga-
tó tartotta az ünnepi konferencia
nyitó előadását a 30 éves tanítókép-
zésről. A múlttal való találkozás,
megnyitja az ember számára a jö-
vőt – mondta beszédének beveze-
tőjében. Harmincéves a felsőfokú
pedagógusképzés, középfokú szin-
ten már ’72-től működött váro-
sunkban. A harminc év során küz-
delem, siker, elismerés, kudarc
egyaránt kijutott az intézménynek,
a jubileumi ünnepségen azonban

elsősorban egy sikeres harminc év
elevenedjék meg.

Ha Tolna megyére gondolunk,
akkor ünnepeljük a 200 éves
sárszentlőrinci első evangélikus
Scola triviálist, ahol két évszázad-
dal ezelőtt 47 éven át tanítókat is
képeztek, 170 évvel ezelőtt nyitotta
meg kapuit a tolnai óvóképző, ami
már nem áll, 80 éves a dombóvári
Szent Orsolya rendi katolikus taní-

A kép bal oldalán Gabi Gabriella, aki a főiskola hallgatója volt, jobb oldalon
dr. Kurucz Rózsa intézetigazgató, mellette dr. Deli István volt főigazgató

Folytatás a 6. oldalon.



1989-ben indította Magyarorszá-
gon elsőként a főiskola a szociális
munkások képzését, ezért a Szo-
ciális Munka és Szociálpolitikai
Intézet visszahívta volt hallgatóit
és oktatóit az évforduló megün-
neplésére, amely része volt a főis-
kola 30. évfordulós rendezvény-
sorozatának.

A szervezők, a Kocsis Erzsébet
főiskolai docens által vezetett cso-
port tagjai: Boda Zoltán, Bodor Lin-
da, Csizmadia Imelda, Galla Anita,
Gyuricza Erzsébet, Kovács Réka,
Major Petra, Melcher Márta,
Micsky Judit, Oroszlán Tünde, Or-
vos Adrienn, Sebestyén Júlia,
Szűcs Dániel, Varga Krisztián és
Zsók Gabriella örömmel vállalták a
színes program összeállítását,
mellyel a volt hallgatói lét történé-
seit tették ismét átélhetővé e pár
órára.

A díszteremben dr. Nagy Janka
Teodóra intézetigazgató köszöntöt-
te a megjelenteket, majd megnyi-
totta azt a fotókiállí-
tást, melyet a 18 év
emlékeiből állítottak
össze a rendezvényt
szervező III. éves
hallgatók. „Ez a mi
szakmánk” címmel
celebrálta dr. Tolna
Gyula főiskolai tanár
a délután további ré-
szét, amikor a szoci-
ális munka legszéle-
sebb spektrumát be-
mutatva, a volt hall-
gatók közül Balogh-
né Bátai Erzsébet, Heckmann Eri-
ka, Kálóczi Andrea, dr. Nyírő Ár-
pád, Simonik Péter, Veresné Ker-
tész Gyöngyvér és Vucskó Berna-
dett tartottak rövid előadást pályá-
jukról. 

Néhányan a mun-
kahelyük nyomta-
tott anyagaiból
összeállított aján-
dékcsomaggal kö-
szöntötték az ün-
neplő intézetet.

„Így vetélkedtünk
egykoron” – mutat-
ták meg a résztve-
vők. Fergeteges
hangulatban telt a
közel 2 óra, melyet
tombolasorsolás ko-
ronázott meg. Töb-
ben „bundát” emle-

gettek, hiszen az oktatók vitték ha-
za a nyeremények jelentős részét,
pl. a fődíjat is, az orfű-lipóczi Rácz-

tanya hétvégi 2 személyes vendég-
látását Rácz Jánosné oktató nyerte
meg (enyhítő körülménynek tekin-
tették a többiek, hogy valaha ő is
hallgató volt).

Az esti állófogadáson a kar borá-
val koccintottak, majd jóízűen fala-
toztak a résztvevők, melyet régen
várt beszélgetések és vidám mula-
tozás követett.

A meghívottak örömmel vették
át a szervezők ajándékait: a „…Ma
már diplománk van…” címmel
szerkesztett, az eddig végzettek
névsorát tartalmazó kiadványt és a
18 év történéseit bemutató kép-
anyagokból szerkesztett DVD-t,
amely bemutatja, hogy „Ilyenek
voltunk”. 

A búcsúzáskor gyakran ismétel-
ték: már most várják a következő
évfordulót.

A huszadik század írói közül Ily-
lyés Gyulának nemcsak a hosszú
élet adatott meg, hanem jelentős
történelmi eseményeken való rész-
vétel is, számos változás megélése.
Ennek volt része abban, hogy az
életmű kiteljesedjék, s még éltében
kiérdemelje a nemzeti költő ran-
got. E gondolattal indult a Magyar
Írószövetség új elnökének ünnepi
beszéde november 8-án a PTE Ily-
lyés Gyula Főiskolai Karának aulá-
jában. 

Mit jelent ez a posztmodern
után, a globalizáció korában? – tet-
te föl a kérdést Vasy Géza. „Az em-
beriség ma addig érezheti magát
szabadnak, ameddig anyanyelvi
kultúrájában nemzeti keretek kö-
zött létezhet” – hangzott el. Ez ko-
rántsem mindig magától értetődő.
Ma sem az, és II. József idejében
sem volt, mikor az uralkodó a mo-
dernizálás és felvilágosodás jegyé-

ben akarta megvalósítani a korabe-
li globalizációt. Ennek függvényé-
ben tekintette akadálynak nyelvün-
ket, nemzetünket. Ám mivel bölcs
ember volt, halálos ágyán belátta
tévedését. Vajon mikor látják be
azok az emberek, akik ma csúfo-
lódnak a nemzeti érzésen? Kérdé-
sével Vasy Géza nyíltan minősítette
a jelent, mert Illyés szavával élve:
„Nemzeti, aki jogot véd, naciona-
lista, aki jogot sért.” 

Illyés Gyulát és József Attilát –
helytelenül – szokás szembeállíta-
ni egymással, holott valójában test-
vérek, nemzeti költők. Mindketten
a kor tanúi, a megfogalmazódni
nem tudó, de néptömegeket érintő
kérdések megszólaltatói. Tárgyias
formanyelven, racionális gondol-
kodással tették mindezt. József At-
tila lírikusként, Illyés sokfélekép-
pen. Ő műnem- és műfajváltások-
kal érte el közlendője legponto-
sabb kifejezését. A paraszti sze-
génysorban tengődőkről írt verse-
ket a harmincas években, majd
megalkotta az irodalmi szociográfi-
át egyben annak zenitjére hágott
1936-ban. Ennek ellenére a poszt-
modern szemlélet ’79 után mégis
addig axiómaként elfogadott állítá-
sok érvénytelenítésével kísérlete-
zett – olykor jelentős sikerrel. Ez
jobbára a fiatalokat fertőzte – hang-
zott a szigorú állítás. Olyan kijelen-
tések láttak napvilágot, hogy kor-
szerűtlen a mű, ha társadalmi kér-
désekkel foglalkozik és érvényte-
len a nyelvi szabályozottság. Vasy
rámutatott: Illyés végigkövethette
századát, őt és kortársait a nagy el-
beszélésekben való hit mozgatta,
ami, tegyük hozzá, a felvilágosodás
óta töretlenül létezett. 

Ugyanakkor a bolsevik irodalom-
politika és az a párt, amely egyér-
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tóképző, Hőgyészen 1951–1956-ig
képeztek óvónőket, a Garay gimná-
ziumban pedig 1972-től 15 éven át.
1977-ben jött létre Szekszárdon a
Tanítóképző Főiskola. Ez a név az-
óta kétszer változott: Illyés Gyula
Pedagógiai Főiskola, majd Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula Fő-
iskolai Kar. 30 évvel ezelőtt 57 dol-
gozóval, 13 alapító oktatóval kezd-
te meg munkáját a főiskola. Az 57
egykori munkatárs közül hárman
jelenleg is a főiskola dolgozói: Far-
kas Pál tanár, Dombainé Hegedűs
Erzsébet, aki a gyakorló iskolában
dolgozik, és Sipos Lajosné, Enci,
aki a portán teljesít szolgálatot. 

Az alapító oktatók közül dr.
Endrédi Lajos és dr. Zsolnai József
köszöntőlevelet küldött a főiskolá-
nak. 172 főállású oktató dolgozott
30 év alatt a karon, a pedagógus-
képzésben 135 oktató vett részt.
Közel 3000 tanító, közel ezer óvo-
dapedagógus és több száz szak-
vizsgázott pedagógus szerezte ok-
levelét a szekszárdi főiskolán. Az

ország bármely területén megtalál-
hatjuk őket. A tanító szak fejlődése
során képzési szintek és időtarta-
mok változtak. 1977–1997-ig há-
rom évfolyamos főiskolai szintű
képzés folyt Szekszárdon, 1987-ig
csak nappali tagozaton. 1987-től le-
velező tagozaton beindulnak a
szakkollégiumi képzések. Azután
beindulnak az újabb diplomás ta-
nítói képzések. 1990–1998-ig négy
évfolyamos főiskolai szintű német
idegen nyelv, 1992–1998-ig négy
évfolyamos főiskolai szintű angol
idegen nyelv, 1995-ben a négy évfo-
lyamos nappali és levelező tagoza-
ton is tanító szak választható mű-
veltségterületekkel. 2006-tól tanító
BA (Bologna szerinti) választható
műveltségterületekkel.

A minőségi pedagógusképzés-
nek a piacgazdaságtól függetlenül
prioritást kell élveznie. A közokta-
tás kihívásai megkövetelik a gyer-
mekek korszerű, szakszerű nevelé-
sét, oktatását és az ehhez igazított
színvonalas pedagógusképzést—
mondta zárszavában Kurucz Ró-
zsa.  K. E.

Folytatás a 3. oldalról.

Harminc év... Illyés Gyula szerepéről
az ezredfordulón

Vasy Géza ünnepi előadása Szekszárdon

Nagykorúak lettek – ünnepeltek
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Barátságos zsibongás tölti be az
aulát, végeérhetetlen beszélgeté-
sekkel, emlékidézéssel, a megújho-
dó barátságok felett érzett öröm-
mel zajlik az öregdiák-találkozó
november 9-én az Illyés Gyula Fő-
iskolai Karon. Mindegyre érkeznek
az egykori hallgatók, izgatottan és
várakozással telve, mint gyakorló
tanárok, szakvezetők, művelődés-
szervezők, s az élet koordináta-

rendszerében másutt tevékenyke-
dők.

A délután két órakor kezdődött,
több héten keresztül szerveződő
rendezvény elébe nagy várakozás-
sal nézett az intézmény. Fusz
György főigazgató és Kurucz Ró-
zsa, a Pedagógusképző Intézet
igazgatójának meleg hangú kö-
szöntője fogadta a száznál is több
öregdiákot. A program a régi ese-
ményeket felelevenítő filmvetítés-
sel folytatódott, majd kezdetét vet-
te a harminc évre visszamenő ké-
pek, diák közös megtekintése,
amin mindenki nagy örömmel, fi-
gyelemmel vett részt. Ta-
nárok és diákok egyaránt
anekdotáztak a régi idők-
ről.

Kisantalné Tekucsov
Ilona tanítónő így emlék-
szik vissza: „A tanáraim-
tól és a gyakorló iskola
tanítónőitől a szakma
szeretetét, a munka irán-
ti alázatot tanultuk. Azt,
hogy a középpontban
mindig a gyereknek kell
állnia, és úgy kell tanító-
nak lennünk, ahogyan az
neki a legjobb. Nagyon
kellemes visszajönni ide,
igaz, mi minden öt évben
találkozunk egymással.
A mostani rendezvény
külön örömmel tölt el,
hiszen régi tanáraimmal
beszélgethetek. Egy hó-

nappal ezelőtt értesültem e rendez-
vényről, akkor kértek fel, hogy szá-
moljak be a szakmai utamról, s
mint a legelső évfolyam egyik hall-
gatója, mondjam el élményeimet.
Sajnos Rónay Béla tanár úr már
nincs közöttünk, ő nyelvtant és be-
szédművelést tanított. Legalább
ekkora tisztelettel nézek Szente Ist-
ván tanár úrra és dr. Csatlósné dr.
Fülöp Sára tanárnőre, akik mind-

annyiunk örömére jelen vannak a
találkozón.”

Péter Györgyi testnevelő tanár
számára Tancz Józsefné Magdi né-
ni a legmeghatározóbb személyi-
ség a mai napig. „Ő a gyakorló isko-
la egykori igazgatónője. Tőle tanul-
tunk mindent, a szakmát, a vidám-
ságot, az emberséget. Csak rá kell
nézni, ragyog, tele van energiával,
életörömmel. Példát vehet róla a
mai fiatalság! Hogy velem mi tör-
tént? Annak idején nálunk még 2
műveltségterületet lehetett elvé-
gezni, én a könyvtárat és a testne-
velést választottam, ’79-ben kezd-

tünk. Később Szegeden végeztem
el az egyetemi testnevelés szakot.
Úgy emlékszem, itt a légkör csalá-
dias volt, s ez sok mindent megha-
tározott. Kihatott arra, hogyan ta-
nulsz, hogyan viszonyulsz a gyere-
kekhez. Ma már ez is másképp van
– sajnos.”

Christián Anikó főiskolai adjunk-
tus is hasonlóan vélekedik. „Akkor
még név szerint ismertünk minden
hallgatót, hiszen nem voltak ilyen
sokan. Más szempontból viszont
szerencsésnek mondhatja magát a
kar, ma már 2000 hallgatónk van.
Érdekes, túlnyomó többségben
azok vannak jelen, akik huszonöt-
harminc éve végeztek. Ők talán
úgy gondolják, a gyökereik itt van-
nak, e falak között.

Kurucz Rózsa intézetigazgató
vállára nem kevés felelősség hárult
a találkozó szervezésével. „Nagyon
örülök, hogy ilyen sokan megtisz-
telték a rendezvényüket, s az jó
hangulatban telik. Öt-hat hónapja
szervezzük, ez összefügg az elké-
szült jubileumi évkönyvünkkel.
Ehhez ugyanis fel kellett venni a
kapcsolatot a hallgatókkal – termé-
szetesen országos szinten – akik ír-
tak is e könyvbe. Volt egy team,
akik felvállalták a szervezést. Ren-
geteg címet kellett megszerezni,
hirdettünk a honlapunkon és a kü-
lönböző újságokban. Most, hogy
megnyugodva és jólesően veszünk
részt a találkozón, úgy érezzük,
megérte a rengeteg munka. Min-
denki arról beszél, hogy tisztessé-
get, őszinteséget, felelősséget ta-
nultak, a tudomány tiszteletét, a
szakma megbecsülését. Azt gondo-
lom, a főiskolánk kitűnő alappal in-
dította, s indítja a jelenben is hall-
gatóit a gyakorlati élet felé. 

Estéllik, mire a kis csoportok
oszladozni kezdenek, az asztalo-
kon félig üres poharak, szalvéta,
néhány pogácsa jelzi a nemrégi jó-
kedvet és az egymásra találás örö-
mét, hogy gyökeret adó kapcsolód-
ni egy hivatáshoz, egy intézmény-
hez, egy városhoz.  P. Z.

Öregdiákok találkoztak
telműen nem a népet képviselte,
megkövetelte, hogy az író legyen
elkötelezett a dolgozó nép mellett,
azaz vállaljon pártszereplést. Akik
ezt elutasították, félresöpörték
őket. Csak a nyolcvanas években
válhattak támogatottakká. Mint az
írószövetség elnöke hangsúlyozta,
sok furcsaság van az „olyan ami-
lyen demokráciában” Magyaror-
szágon. Magukat értelmiségieknek
vallók kívánják meghatározni, mi-
vel törődjön az író és milyen szem-
lélettel, holott az irodalom szabad-
sága nem ismer határt! „Amint az
utóbbi években lelkesedni illik,
hogy elfogadottá vált az azonos ne-
műek szerelme, mért nem lehet
egyenrangú ezzel a téma: ismét há-
rommillió koldusszegény él ebben
az országban?!” 

Általános tapasztalat – folytatta
Vasy –, hogy az olvasó nyitott és
nem hagyja magát a divattól irányí-
tani. Az igazi olvasó. Hol van már a
posztmodern, mint irányzat? A hu-
szonegyedik század legföljebb a
történetéről fog szólni, az eredmé-
nyeiről és a kártevéseiről. Illyés
nem „úgy” volt nemzeti költő, ő
szembenézett a modernség gond-
jaival és örömeivel egyaránt. Nem
volt idegen tőle az aggódó féltés a
magyarok fogyatkozása miatt.
Visszatérő rémképe, hogy kétszáz
év múlva csupán 6-8 millióan
leszünk… 

Tény, hogy Kölcsey és Petőfi óta
nincs olyan magyar író, akinek
közéleti szerepléséből fakadó tár-
sadalmi rangja annyira meghatáro-
zó és elfogadott lett volna, mint Ily-
lyésé. A Puszták népe önmagáért
beszél, A Nyugat, a Magyar Csillag,
a Válasz szerkesztői munkája szin-
tén, az Egy mondat a zsarnokság-
ról a huszadik század nemzeti dala
lett, bekerült a világirodalomba is,
a két világháború között pedig a
nincstelenek szociális érdekeit
képviselte, s demokráciát követelt.
Ezen a ponton érdemes rákérdez-
nünk: csökkent-e a magyarság
sorskérdéseinek száma, súlyossá-
ga? Vasy meglátása szerint meg-
szűnt ugyan az egypártrendszer,
az idegen csapatok kivonultak, de
ettől még nem váltunk boldog em-
berek boldog országává. A ma élők
alig képesek függetleníteni magu-
kat a torz jelentől, a torz társada-
lomtól.

Összegzésképpen Vasy Géza re-
ményét fejezte ki: Illyés sokoldalú
szerző, mindenki meglelheti a szá-
mára fontosat munkásságában, jó
lenne, ha a posztmodern után re-
neszánszát élhetné az alkotó, ki-
nek üzenete a ma embere számára
a Sziszifusz szelleméhez című ver-
sének néhány sora: 

Moccan a hótakaró ismét – 
Vesd le a tél halotti ingét – 
Lázárénál is szebb a sorsod:
ki a mélyből – égig a tornyod,
hősöm, vakondok!

Panyi Zita



Ennek a gazdaságpolitikának,
ami 2002 második felétől dívik,
nem ad egy fikarcnyi esélyt Járai
Zsigmond, az ország legismer-
tebb pénzügyi szakembereinek
egyike, a Magyar Nemzeti Bank
volt elnöke, aki a Pécsi tudo-
mányegyetem szekszárdi főisko-
lai karának jubileumi ünnepség-
sorozatán járt Szekszárdon. 

Tömör, lényegre törő félórás kis-
előadásában sötét képet festett a
mostani helyzetről, a kilátásokról:
rablókapitalizmusnak nevezete
mindazt, ami Magyarországon még
mindig zajlik. Ennek persze vala-
hol a nemzet issza levét: a kádári
idők 20 milliárdos államadóssága
90-re duzzadt, már a kamatokat
sem a saját nemzeti jövedelmünk-
ből fizetjük. A szerény egy-két szá-
zalékos GDP-növekedés 50 száza-
lékát elvonja az állam, noha maxi-
mum 30 százalékos lehetne ez a
mutató. Folyamatosan vészesen
csökken az aktív foglalkoztatottak
száma, teljesen veszélyben a nyug-
díjrendszer gazdasági alapja. Az ál-
lamháztartás hiánya csökkenő ten-
denciát mutat, de még mindig na-
gyon magas. Hiányzik a moderni-
záció, a teljes strukturális átalakí-
tás az oktatásból, az egészségügy-
ből, a hozzá kapcsolódó társada-
lombiztosításból.

– Alapvetően a magyar gazdaság
és a társadalom állapotáért a rend-
szerváltozás után kis időszakokat
leszámítva, pár évről van szó, a
permanensen rossz kormányzás a
jellemző, de ezeknek is a mély-
pontja az ami 2002-től napjainkig
tart. Meggyőződésem, hogy rossz a
gazdaságpolitika, tehetségtelen és
hozzá nem értő emberek váltogat-
ják egymást – mondta elöljáróban
Járai Zsigmond előadása után a la-
punknak adott külön interjúban.

ÚJ KORMÁNYRA, ÚJ LÁTÁS-
MÓDRA LENNE SZÜKSÉG
– Azért említett egy, a rendszer-

változás óta máig ható tényezőt,
amit jobboldali politikusoktól is
gyakran hallani: vagyis, hogy el-
maradt nálunk a valódi rendszer-
váltás.

– Ez egy markáns objektív ténye-
ző, ami a bajok eredője. Amíg a töb-
bi csatlakozó ország intézmény-
rendszere a politikai rendszerválto-
zás során azért tartalmában és sze-
mélyi összetételében is lényegesen
változott, addig a magyar kapitaliz-
mus a 80-as évek végén még létező
intézményrendszerre épül napja-
inkban. Nem volt új alkotmányozó
nemzetgyűlés a választások után.
Nem vizsgálták felül a régi alkot-
mányt. Nem jött létre egészen más
Alkotmánybíróság, Állami Számve-

vőszék, új feladatának megfelelni
tudó versenyhivatal sem létezik. A
piacgazdaság új intézményei nem
alakulhattak ki ebben a felállásban.
Ezért lehetett a nemzeti vagyont el-
adni, dézsmálni, a vadkapitalizmus
időszakára emlékeztetve. Az állami
monopóliumok (távközlés, ener-
giaszektor) olyan módon történő
eladása nem a rosszhiszemű téve-
dés, hanem a bűn kategóriájába so-
roltatik az én értékrendemben. A
bankok váltak a 90-es évek végétől
a maguk eléggé nehezen ellenőri-
zetlenségével a felülről és alulról is
érkező korrupció melegágyává.
Tudja, számomra az a legbosszan-
tóbb, hogy ez a válság igen mély és
elnyúló, s akik idáig juttatták az or-

szágot, azokban nem látom az esé-
lyt, hogy látnák a fatális tévedései-
ket, azok következményeit és most
változtatásra, valódi reformok bein-
dítására lennének képesek.

NEM VÁLLALNA
ÚJABB CSÚCSPOZÍCIÓT

– A konvergencia program idő-
arányos teljesülése után sem lát
esélyt arra, hogy tényleg beinduljon
a gazdaság?

– Nem, mert a gazdaságpolitika
alapjaiban nem fog változni a jelen-
legi kormányzás alatt. Magyarorszá-
gon nem történik más, mint a kü-
lönböző sarcok révén történő bevé-
telnövelés, ami kétségtelenül előbb-
utóbb ledolgozza az államháztartási
hiányt, pozitívan hat a forintstabili-
zációra, de változatlanul az Unióban
nálunk a legalacsonyabb a gazdasá-
gi növekedés, nem tudunk mit kez-
deni az inflációval. Kis- és középvál-
lalkozások stagnálásának, tönkre-
menetelének idejét éljük.

– A Bokros-féle stabilizáció után –
pedig az is a sarcokra épített – még-
is az ezredforduló után gazdasági
élénkülés következett be.

– Igen ám, de ezt azért a kor-
mányváltással bekövetkezett más
gazdaságpolitika is indukálta.

– A FIDESZ visszatérése a kor-
mányzásba lenne az egyetlen meg-
oldás ön szerint?

– A merőben új, az ország hely-
zetéhez, a mai világ által támasz-
tott, a nemzeti érdekeket előtérbe
helyező, a maival szakító gazda-
ságpolitika lenne a megoldás.
Amely megnézné elemzően azt,
hogy Dánia, Svédország, Chile,
Spanyolország, Portugália mit csi-
nált akkor, amikor ilyen mamuthi-
ánnyal küszködött. De szomszé-
dolhatnánk is, hogy a csehek, a
lengyelek hogyan növelik a GDP-
jüket, de a nálunk fejletlenebb és
mégis 7-8 százalékkal növekedő ro-
mánok és bolgárok is máshol nyúl-
nak a gazdasághoz, például az uni-
ós pénzekhez, aminek a legjelentő-
sebb részét a jövedelemtermelő
gazdaságuk felé orientálják. Mi e
tekintetben is mást csinálunk, min-
denkinek adni akarunk. Amin nem
csodálkozunk, hisz nincs még min-
dig kitalálva az ország, amiben
közmegegyezés van, amit az embe-
rek döntő többségének megfelel.
Nincs egy csillagképünk, amihez
viszonyítani lehetne, hogy jó vagy
rossz irányban haladunk.

– Kormányváltás esetén számít-e
valamilyen fontos pozícióra, hogy
tevékeny részese lehessen a változ-
tatásnak.

– Nincsenek nekem ilyen irányú
ambícióim, kívülről a háttérben
szurkolok majd annak, aki szakíta-
ni akar azzal, ami hosszú idő óta
gazdaságpolitika címszó alatt eb-
ben az országban folyik. Hogy leg-
alább az a 2015-ös időpont legyen
már végre reális az euró bevezeté-
sére Magyarországon!

B. Gy.
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„Nálunk a rablókapitalizmus nyert teret”
Járai Zsigmond sötét látlelete a mai magyar viszonyokról

Arra a kérdésre, hogy milyen jó barátok a lengyelek
és a magyarok, szekszárdi főiskolások egy kis csoport-
ja tudja a választ. Az Illyés Gyula Főiskolai Kar kultu-
rális csereprogramot szervezett egy lengyel egyetem-
mel. A magyar diákok szeptemberben voltak a len-
gyelországi Nowy Sacz nevű városban, ahonnan fan-
tasztikus élményekkel tértek haza. A szekszárdi csa-
pat bepillantást nyert a külföldi egyetem működésébe,
a város életébe, a kinti bulikba, és kirándulásokon is
részt vettek. A főiskolások gyönyörködhettek Krakkó
szépségében, a zakopanei sípara-
dicsomban, Wieliczka sóbányá-
jában, és jártak az auschwitzi ha-
láltáborban. A magyarok nagy iz-
galommal várták, hogy újdonsült
lengyel barátaikat viszontláthas-
sák és megvendégelhessék őket
itthon. A nowy saczi egyetemista
küldöttség múlt héten, novem-
ber 12-én érkezett Szekszárdra,
így a magyaroknak is ki kellett
tenniük magukért. A külföldi
csapatot dr. Haag Éva alpolgár-
mester üdvözölte a városházán,
másnap pedig Fusz György, a Pé-
csi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Karának főigaz-
gatója köszöntötte őket. A hallga-
tókat egész héten változatos
programokkal várták az itteni di-

ákok. A lengyel csoport megnézhette, hogyan készül a
magyar halászlé és a pörkölt; kirándultak városunk-
ban, Baján és Pécsett. A múlt héten rendezték a főisko-
lás napokat is, így a külföldi diákok az egész napos ki-
rándulások után ízelítőt kaptak a szekszárdi diákélet-
ből. Gazdát cseréltek a nemzeti italok is, a lengyelek
környékbeli borokat, a magyarok sliwowicát kaptak. A
két náció szomorú szívvel búcsúzott, ám a cserekap-
csolat elérte célját, ha tehetik, a jövőben elutaznak
egymáshoz. Dömötör Viola

A barátság nem ismer határokat



Szombat délelőtt feladatlappal a
kezükben sétáló, olykor szaladó
kisebb-nagyobb csapatokkal ta-
lálkozhattunk a városban: váro-
sismereti verseny zajlott a Tolna
Megyei Gyermek és Ifjúsági Köz-
alapítvány és a TanÖsvény Ter-
mészetjárásért Egyesület közös
szervezésében.

A vállalkozó kedvű felső tagoza-
tos, középiskolás és felnőtt csapa-
toknak fel kellett keresniük többek
között a Babits és Bezerédj utcát; a
Béla király, Garay és a Szent István
teret, az Irodalom Házát, Babits
szülőházát, sőt a Megyei Múzeu-
mot is. A versenyzőknek a rendel-
kezésre álló három óra alatt a bel-
városban található köztéri szobrok-
hoz, épületekhez, városunk szülöt-
teihez és a város történetéhez kap-
csolódó kérdésekre kellett választ
adniuk.

A résztvevők jelezték, hogy más-
kor is örömmel indulnának hason-
ló versenyen, ezért jövő tavasszal is
rendezünk városismereti versenyt,
hiszen Szekszárdnak rengeteg

olyan értéke van, ami még felfede-
zésre vár.

Eredmények: 
Felső tagozatos kategóriában

Losonczy Imre, Losonczy Richárd,
Fejér Fiorella és Fekete Kitti Zsu-
zsanna; a Dienes Valéria Általános
Iskola tanulói első helyezést értek
el. Őket a PTE Gyakorló Iskolájá-
nak tanulói követik: Fazekas Attila,
Koldeisz Tamás, Kárner Márk és
Söptei Tamás alkotta csapat máso-
dik, valamint a Kovács Emese,
Broviac Eszter, Bíró Barbara és
Sziklai Fanni négyes harmadik lett.

Ifjúsági kategóriában Farkas Pé-
ter és Máté Balázs dolgozott a leg-
eredményesebben, őket követi
Szauer Szilárd és Tóth Teodóra, a
harmadik helyen pedig Pék Patrik,
Baka Barnabás és Szigeti Kristóf
végzett.

A felnőttek között Weisz Pál és
Weiszné Kis Éva első helyen;
Losonczyné Csuprik Erika és
Losonczy Imre pedig a második he-
lyen végzett. 

Gratulálunk a helyezetteknek!
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Városismereti verseny

Bálint Ádám (Budapest, 1957)
képzőművész és a Tolna megyé-
ben élő Gáspár Gyula (Marosvá-
sárhely, 1957) festőművész mun-
kái feszülnek egymásnak a Mű-
vészetek Háza legújabb kiállítá-
sán.

Rögtön lenyűgöznek Bálint
Ádám kanyargó vékony vonalakból
kibomló Kétkezes improvizációi,
ahol ugyanúgy, mint például az Er-
dei lak című sorozat képein, a fi-
nom tollvonások ágrendszeréből
épül fel a ház. Pasztellképein soha
észre nem vett tört színek harmó-
niája vezet az elmélyüléshez, me-
ditációhoz. A lélek mélységeibe ha-
toló, a technika határait feszegető,
a világmindenség jeleivel telekar-
colt képekben eljuthatunk a Nap-
tárkövekben megmutatkozó termé-
szet, és a Sámándobok keltette
transzállapoton keresztül a termé-
szetfölötti rendjéhez. Bálint Ádám
alkotásaiban egy-egy témát a teljes-

séget keresve mindig új és új néző-
pontból fedez fel.

Gáspár Gyula erőteljes képei ez-
zel szemben éppen a hiányok által
jelen lévő rendetlenséget mutatják,
a visszájáról nézik a világot. A szí-
nes nyomatain megjelenő fantázia
szülte lényeit látszólagos különál-
lásuk ellenére egy-egy vékony fo-
nál mégis összeköti. A teljes kom-
pozíció világít rá az alakok kapcso-
latrendszerére. A csupasz vonalak-
kal rajzolt érzékeny tusképei zavar-
baejtőek. Ennél sokkal inkább a
harsány alapszínekkel festett nagy-
méretű, a képmezőt kitöltő, kígyó-
szerűen tekergőző lényt ábrázoló
Orosz emlék című olajképei, ame-
lyek félelmet, viszolygást ébreszte-
nek. Gáspár Gyula a külvilágban
tapasztaltakból alkot mélyre ható
szürrealisztikus álomvilágot.

Gáspár Gyula festőművész és Bá-
lint Ádám képzőművész kiállítása
december 7-ig tekinthető meg a
Művészetek Házában.  K. E.

Meditáció és
szürrealisztikus vízió

A szekszárdi református templomban (Kálvin tér 16.)
december 2-án 17 órától

Lozsányi Tamás orgonaművész
ad hangversenyt.

Az Adventi örömkoncerten közreműködik: 
Pintér Gabriella énekművész.

Belépődíj: 600 Ft/fő, mely összeggel a közreműködőket támogatjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
01-0337-04

Intézmény-akkreditációs 
lajstromszám: AL-0010

Támogatással megvalósuló OKJ-s képzéseink:
IDEGENFORGALMI SZAKTERÜLET

• Utazásszervező menedzser • Protokoll- és utazás-ügyintéző 
• Valutapénztáros és ügyintéző • Panziós falusi vendéglátó

KERESKEDELMI SZAKTERÜLET
• Logisztikai ügyintéző • Marketing- és reklámügyintéző
• Társadalombiztosítási ügyintéző • Bútor- és lakástextil-eladó
• Élelmiszer- és vegyiáru-eladó • Műszakicikk-eladó 
• Pék • Porcelán- és edényáru-eladó • Ruházati eladó 
• Zödség-gyümölcs-eladó

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

NYELVTANFOLYAMOK kezdő és haladó szinten:
• Angol • Német

Érdeklődjön térítésmentes képzéseinkről!
Kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátóipari 

SZAKKÖNYVEK, NYELVKÖNYVEK, KAZETTÁK értékesítése.
Részletes tájékoztatás és jelentkezés: 

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

a sikerre!

Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) az egyik legkomolyabb, az
egész világot érintő betegségnek
tartja a hepatitis B fertőzést. A
WHO becslései szerint mintegy
kétmilliárd embert fertőzött meg a
hepatitis B vírus (HBV). Több mint
300 millió betegnél már krónikussá
vált a hepatitis B fertőzés, így ná-
luk sokkal nagyobb az esélye a
májrák és a májzsugor kialakulásá-
nak. 

Hazánkban 50 ezerre becsülik a
HBV, 70 ezerre a HCV vagyis a he-
patitis C fertőzöttek számát. Ez
utóbbiról fontos tudni, csak úgy,
mint a HIV esetében, hogy a meg-
előzés az egyetlen eszköz ellene,
mivel gyógyíthatatlan betegségről
van szó. Ezek a fertőzések vér, és
testnedvek közvetítésével terjed-
nek. Ennek formája lehet szexuális
érintkezés, vér és vérkészítmé-
nyekkel való kapcsolat, intravénás

kábítószer-használat (közös tű,
fecskendő).

Az Országos Epidemiológiai
Központ 2006-ban HBV-HCV és
HIV-szűrést végzett budapesti, int-
ravénás szerhasználók között. Ezt
a programot idén az egész országra
kiterjesztik. Ennek keretében min-
den, önmagát intravénás kábító-
szer-használónak vallót (vagy al-
kalmi, egyszeri kipróbálót) lesz
mód megvizsgálni. A vizsgálat ano-
nim, gyors, ingyenes, önkéntes.
Ennek a szűrésnek a sikere igen
fontos, a vizsgálaton megjelentek-
nek személyenként 2000 Ft-os ét-
kezési utalványt biztosítanak a
vizsgálatot végzők.

A szűrés helye: Szekszárd, RÉV
szolgálat, Munkácsy u. 7/A. Ideje:
2007. november 26. és 30. között
reggel 9-től 17 óráig.  További infor-
máció kérhető a 74/413-037-es, il-
letve a 20/99-15-495-ös számon. 

Hepatitis B, C és HIV-szűrés
a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnál!

Helyszíne:  Szekszárd, Munkácsy utca 7/A

Ideje: 2007. november 26–30. 9 órától 17 óráig 
Információ:  74/413-037; 20/991-54-95 

INGYENES • ANONIM • ÖNKÉNTES •  GYORS 
MINDEN SZŰRÉSEN MEGJELENTNEK 

2000 Ft-os VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT BIZTOSÍTUNK.  
A szűrés az Országos Epidemiológiai Központ támogatásával jött létre. 

Fontos tudnivalók a hepatitis B, C
és HIV fertőzésekről
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Az M6 autóút Tolna megyei sza-
kaszán végzett megelőző régé-
szeti feltárások egyes eseményei-
ről már értesülhettünk a sajtón
keresztül. Gaál Attila, a megyei
múzeum igazgatója azonban az
egész évad régészeti munkájáról
tartott vetített képes előadást. 330
ezer négyzetméteres terület feltá-
rásáról van szó, de nem ennyinek
indult, 250–260 ezer négyzetmé-
ternek határozták meg a megelő-
ző terepbejárások elvégzésekor.
Ez általában így van, mert amit a
felszínen látnak, a szántásokon
járva, az azért észrevehető, mert
a lelőhelyek lekoptak. Aztán a le-
leteket a humuszréteg alatt talál-
ják meg.

A 10/B lelőhely hatalmas kiterje-
désű: Bátaszék, a Lajvér-patak, a
Várdombról Szekszárdra vezető út
környékén található, Európa egyik
legnagyobb lengyeli kultúrás lelő-
helye. A 013–as lelőhely területére
völgyhíd építését tervezik, bár erre
másik helyszín is felmerült, ami új
feltárással járna. Ez 60 millió forint
volt, nagyon jó régészeti eredmé-
nyeket hozott, de Gaál Attila pazar-
lásnak gondolja új munkálatok el-
indítását. Lesújtó a véleménye az
egész környék előkészítéséről. A
029-034 lelőhely az, ahol az új híd-
hoz vezető autópálya megelőző fel-
tárásakor bronzkori cölöpökre épí-
tett házmaradványokat találtak. Ez
volt az első göröngy, ahol az ember
meg tudott telepedni. Itt keresztezi
az M9-est az M6-os. Ezen a terüle-
ten a neolitikumtól kezdve, a réz-
korig, bronzkorig találtak lelőhe-
lyet és egy XVIII. századi délszláv
falu maradványát. Néhány száz
méteren belül négy nagyon lénye-
ges lelőhely, előkerült egy több
mint ezer síros avar temető.

Az ásatási munkálatokba is be-
pillanthattunk: a markoló szedi ki a
földet, amit depóba szállítanak, de
ez a múlt év elejétől már nem ilyen
egyszerű, ugyanis akkor hoztak
egy új földvédelmi törvényt, ami
szerint külön-külön depóban kell
gyűjteni a trágyával kezelt humusz
A-t, az alatta levő humusz B-t, a ke-
vert talajt és a nyers altalajt, és az
átemelt föld mennyiségéről napra-
kész kimutatást kell készíteni. Ezt
a régészek számára nem minden-
napi feladatot a helyi földhivatal
szakértő segítségével tudták meg-
oldani.

Nyáron, amikor megszűntek az
áradások, megindult a feltárás az
avar lelőhelyen: terepbejárás 6-8
segéderővel és 2 régésszel csatár-
láncban, ha valaki talált egy csere-
pet, azt mondta, lelőhely, akkor
körbejártak, hogy hol szűnik meg a
lelőhely, GPS-szel bemérték, tér-

képre tették, dokumentálták. Itt
előkerült kb. öt darab középkori
cserép, meg egy-két bronzkori cse-
réptöredék. Ezután megszondáz-
ták, vagyis a markoló két és fél mé-
ter széles kanalával húztak egy
hosszú csíkot, hogy megtudják, ez
lelőhely-e. Az első csíkba beleke-
rült 40 avar sír, ami a felszínről
nem látható. Ezekre vagy ilyen sze-
rencsés véletlen folytán, vagy már
az autópálya építésekor találnak rá,
és akkor ott a gépek mellett kell el-
végezni a munkát.

Bátaszék környékén került elő
az a neolitikus edényke, aminek
egyik fele egy arcot formáz: szem-
öldök, fül, orr, de száj az nem volt.
Amikor Torma István professzor a
tanítványaival eljött Szekszárdra a
feltárások eredményeit megnézni,
kijelentette, ez bizony férfiábrázo-
lás. Diákjai érdeklődve kérdezték,
hogy miből látja ezt. – Nincs szája,
ez csak férfi lehet – felelte. Egyéb-
ként a női arcot formázó edények-
nek sem volt szája, de a neolitikus
edényfülek stílusában két kis fü-
lecskét ragasztottak a mellkas kör-
nyékre. A férfiak megkülönbözte-
tésére nem alkalmaztak semmiféle
plasztikát. Nagyon ritka az ilyen
antropomorf ábrázolású edény.

Megtörtént a neolitikus és a
bronzkori rész feltárása, néhány V.
századi germán sír is előkerült, és
még láttak egy kb. 2 m2 nagyságú
foltot. A jelenségeket a régészek az
alapján veszik észre, hogyha a
nyers sárga altalajba beleástak va-
lamit, akkor az a felülről lejövő ke-
vert földdel töltődik fel. Ez a sírok-
nál, a szemétgödröknél, a házhe-
lyeknél is így van. Erre a foltra is rá-
ástak, ahogy lefele mentek ez a folt
egyre nagyobbá vált, és lett belőle
három óriási méretű téglaégető ke-
mence, amit valószínűleg a XIV.

században, vagy a XV. század ele-
jén ástak, közvetlenül a patak part-
jára, mert a téglaégetés nagyon víz-
igényes. 

Az avar temetőhöz visszatérve:
ez átmegy az erdő területére, de ott
nem kutakodhatnak, mert kemény
szerződést kötöttek az autópálya-
építőkkel, hogy a tervezett nyom-
vonalon kívül egy méterrel sem tár-
hatják fel a jelenségeket. A vizesek
engedélyével azért megnézték,
hogy a temető a töltéslábban még
jelentkezik. Ez a több száz sír a ko-
rai avar időszaktól a késő avar idő-
szakig terjed. Érdekesség, hogy na-
gyon sok lovassír került elő. A feltá-
rások eredménye az avar síroknál
általában kevés, mert akkoriban
jellemzőek voltak a sírrablások, az
eltemetett nemesfémet visszavet-
ték a halottól. Sokszor még azt sem
várták meg, hogy szárazon lehes-
sen a halotthoz hozzányúlni. A sí-
rok mellett megtalálhatóak a rabló-
gödrök. Ugyanez mondható el a
lósírokról is, ahonnan a lószerszá-
mokat rabolták el. Találtak olyan
sírokat, ahol a lovát nem a harcos
mellé, mint a honfoglaláskorban,
hanem a lábához egy ugyanolyan
sírba temették. A vaskengyel na-
gyon forradalmi találmány volt a
maga idejében, nem csak bizton-
ságban érezte magát a harcos ló há-
tán, de fel tudott állni, neki is tu-
dott huzakodni a szablyával harc
közben.

Majdnem minden avar sírban
van egy cserépedényke, azzal a sír-
rablók nem foglalkoztak. Ez a régé-
szek számára azonban legalább
annyira becses, mert nagyon jó
korjelző. Anya és gyermeke sírját
láthattuk. Jómúltkorjában világ-
szenzációként jelent meg a sajtó-
ban, hogy megtalálták a legrégebbi
olyan sírt, amibe Rómeót és Júliát,
egy fiatal fiút és egy fiatal lányt te-
mettek el. Ilyen jellegű sírok, ahol
tragédiák fedezhetők fel, ahol a
szülő a gyerekével, vagy éppen a
szülőcsatornában félig bent, félig
kint a kis csecsemő, vagy egymást
átölelő fiatalok fekszenek nagyon
sok esetben előfordul. Nagyon
megbecsült lehetett az a harcos,
akinek sírjába két lovat is melléte-
mettek, bal karján pedig a szablya.
A honfoglaló magyaroknál nyúzott
lovas temetkezés volt, tehát a halot-
ti vacsorára a lovat megették, a bő-
rét, a lábát, a fejét pedig kitömve a
gazdája mellé temették, az avarok-
nál csontvázas lótemetés volt, de
ugyanebben a temetőben találtak
olyan sírt is, amibe két lovat temet-
tek el az egyiket nyúzott lovas mó-
don, a másikat csontvázasan. En-
nek okán törhetik a fejüket a régé-
szek. Bizáncból származó szétnyit-
ható útiszéket is találtak – amiből

Magyarországon öt darab van –,
elég rossz állapotú, de mégis na-
gyon jelentős lelet.

Az, hogy a csontvázakból meny-
nyi marad meg, függ attól, hogy az
illető milyen állapotban volt, meny-
nyi mész volt a csontjaiban, és függ
a talajtól, annak nedvességtartal-
mától.

Egy szép pártadísz maradványa,
egy pár arany fülbevaló, egy előke-
lő hölgynek a piperekészlete ezek
abból a nagyjából egy helyen talál-
ható néhány sírból valók, amiket
nem raboltak ki.

A lengyeli kultúrát Wosinsky
kezdte el feltárni Tolna megyében.
Akik akkor éltek őskori emberek
voltak, de nem ősemberek, nagy-
szerű társadalomszervező képes-
séggel rendelkeztek. Ők az utolsók,
akik még egyben tartották a telepü-
lést és a temetőt: egy nagycsalád a
házcsoportja mellé temetkezett,
aztán jött a másik házcsoport és
mellette a temető és így tovább. A
bronzkorban már különválik a te-
mető, nyilván rájöttek, hogy ez hi-
giénikus okok miatt szükséges. Az,
hogy magzati pózban temették el a
halottat még a rézkorban is ismert.
Általában alaktalan sírgödrökbe te-
metkeztek, de ezen a lelőhelyen
előfordulnak ház alakú, épített sí-
rok is, amelyek a mi területünkön
elég ritkák. Épített sírba az előkelő
halottakat temették. A gazdag sí-
rokba sok edényt és kőeszközt rak-
tak a halott mellé. Az ún. csőtalpas
edények nagy része kifejezetten
sírkerámia, a szájuk lefele néz.
Azért készítették, hogy a túlvilági
útra elkísérje a halottat. Aki mellé a
nagy gonddal elkészített kőbaltát
odatették, elvihette magával a túl-
világra az megbecsült ember lehe-
tett.

Végül láthattuk egy épület, 20
méteres hosszúságából ítélve való-
színűleg közösségi ház, gerenda-
szerkezetét, és csónak alakú háza-
kat.

Minden régészeti lelőhelyről idő-
szakonként légi felvételek készül-
nek. Ezek nagyon jók arra, hogy a
régészek rajzai, a légi felvételek,
meg a tízezres térkép alapján a
geodéták georeferált térképet ké-
szítsenek. A látható tájon megtalál-
hatók a régészeti objektumok meg-
számozva.  K. E.

Kettős sírok, sírrablás, bizánci útiszék
Az M6-os megelőző régészeti feltárása

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
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E címmel jelent meg a Tolnamegyei
Közlöny vezércikke 1897. novem-
ber 28-án. Éppen tíz éve, a harc
kezdetén dr. Roboz Zoltán, a fris-
sen kinevezett szakember számolt
be másfél havi tapasztalatairól.
Ugyanerről az időszakról szól Ba-
bits is a Halálfiaiban. Mindez iz-
galmas összevetésre ad alkalmat az
idők távolából.

„A csapásoknak is megvan a ma-

guk divata… A gádorosi (= szek-
szárdi) csapás a filoxéra volt; apró
féreg, mely egy év alatt több átala-
kulást csinált e kedves föld színén,
mint az Ember évszázadokon át” –
olvassuk a regényben. „Évek óta
kutat a tudomány a felmerült újko-
ri bajok elleni óvszerek tárgyában,
s mégis egy lépéssel sem vagyunk
előbbre” – szól a vezércikk, majd
így folytatja: „A bortermelők eddig
soha elő nem fordult bajjal állván

szemben, a szakértők véleményére
voltak utalva. Ott nem hallottak
egyebet, mint élénk harci zaj küz-
delmét, anélkül, hogy a követendő
irány tárgyában tájékozást nyerhet-
tek volna.”

Ha a magas körökben így volt,
mennyivel inkább gyötörhette a
kétség Babits nagyanyját, Cenci né-
nit, akinek mindenki azt tanácsol-
ta, adja el a szőlőt. Ő azonban – a

regényben és a valóság-
ban is – másként véleke-
dett. „A bor megölte a fér-
jét, tönkretette régi gaz-
dagságát: amit a bor vé-
tett, azt a szöllőnek kell
megfizetni! Cenci küz-
dött a szöllővel, mint egy
élőlénnyel: tragikus küz-
delem! Már-már lebírta,
már-már diadallal fizette
ki utolsó adósságát:
és most mindent
újra kell kezdeni.”

„Volt aki a szénké-
negezéshez szított,
s azzal még megle-
vő szöllői fenntar-

tását elérni; sőt egyes bátrab-
bak már kipusztult szöllőiket
hazai fajjal beültetvén ipar-
kodtak termőképes állapot-
ban tartani” – 1897-ben. En-
nek oka nálunk dr. Roboz
1887-es tanácsa lehetett: nem
kell nekiesni a régi ültetvé-
nyeknek, kár lenne kivágni
őket, amikor a direkttermők
bora nyomába sem ér az itte-
ninek, az oltványok amerikai

alanya pedig bi-
zonytalan minő-
ségű és jövőjű.
Igen ám, de
1897-ig „a szak-
értő világ nagy
többsége s maga
a magyar kor-
mány ezen irány-
ban tevé meg az
újratelepítésre
intézkedéseit”.

Babits nagyany-
ja is ezt válasz-
totta, „A vesszők megérkeztek, és
egész Gádoros és Sót (= Pécs) is be-
szélt már a Cenci néni vállalkozá-
sáról. Néhányan bátorságot kaptak
utánozni, de legtöbben nem jósol-
tak semmi jót. – Bolond ez a Cenci!
– mondta Döme Sóton…” A vezér-
cikk szerint „az oltványokkal való
telepítés óriási költekezés és mun-
ka mellett vajmi kétséges. A szőlő-
területek legnagyobb része az első
és második évben nagyszerűen né-
zett ki, az ezt követő években

azonban nagy része elsár-
gult, elsatnyult és kipusz-
tult. A talajnak meg nem
felelő faj alkalmazásában
és az ékoltás célszerűtlen-
ségében keresték a baj
okát…”

A kellően kötött talaj is
látszólag kedvezett a szén-
kénegezéssel, hazai vesz-
szőkkel fenntartott ültetvé-
nyeknek. Egészen az I. vi-
lágháborúig, amikor a
védekezőszer hadianyag és

hiánycikk lett, s így szőlőink har-
mada kipusztult. A nagymama te-
hát ösztönösen jól választott: „A
szurdik két felén szénkénegezett,
nyavalyás szőlők nyúltak, csak
Cencié állt a régi lombdíszben s
gyöngyös gazdagságban: fürtök
növekedtek, a hegy foltjai ismét
bezöldültek…” Akadt tehát a harc-
nak győztese is.

Dr. Töttős Gábor

A filoxéra

MESÉLŐ EMLÉKEINK 55.

„Eldöntetlen harc”

ÓDON
IDŐBEN

November 26-án 145 éve, 1862-
ben született Stein Aurél, aki
Indiában növelte vörösborunk
hírét. 80 éve, 1927-ben Kovách
Aladár a létesítendő sárközi
gyűjteményt zugmúzeumnak
titulálta.

November 27-én 200 éve, 1807-
ben született Bocsor Antal
szekszárdi plébános, az óvo-
daegylet létrehozója. 100 éve,
1907-ben a belvárosi temp-
lomba Wosinsky Mór emléké-
re Szent Cecília-kép került.

November 28-án 240 éve, 1767-
ben a szekszárdiak jobbágy-
szerződést kötöttek Rodt Fe-
renc Konrád apáttal. 

November 29-én 170 éve, 1837-
ben Garay János nőül vette
második feleségét, Babocsay
Máriát.

November 30-án 275 éve, 1732-
ben a mostani vármegyeháza
udvarán álló kápolna közepén
nagy hasadék keletkezett, és
hites tanúk vallották, hogy
azon keresztül egy kriptába
láttak.

December 1-jén 120 éve, 1887-
ben a Szekszárd Vidéke vezér-
cikkben írt Perczel István volt
főispánról.

December 2-án 130 éve, 1877-
ben a Tolnamegyei Közlöny
rendőreinket a „méltányos
jobb díjazással” kívánta ösztö-
nözni.

... és szőlője – 80 évesen 
(Bakó Jenő felvétele)

Cenci néni

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

INGYENES átvétele 
– már Bátaszéken is!
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.
KT-Dinamic Kft.

Rehabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 74/315-103

F E L H Í VÁ S
A Rotary Club Szekszárd karitatív cél-
jainak megfelelően egy jótékonysági ak-
cióhoz kéri Szekszárd lakosságának tá-
mogatását. Lugoson – Szekszárd romá-
niai testvérvárosában – kis létszámú
magyarság él. Céljuk, hogy a kialakítan-
dó Magyar Házban egy közösségi ma-
gyar nyelvű könyvtárat hozzanak létre.

Kérjük a szekszárdiakat, ha jó állapotban lévő könyveiket
(szépirodalom, szakirodalom) nélkülözni tudják és segíte-
ni akarnak a lugosi magyaroknak, juttassák el az alábbi
gyűjtőhelyre: Szekszárd, (volt) Zöldért Székház Arany J.
u. 23-25. Tensoft Kft., Modoin.

Az adományokról átvételi elismervényt adunk, s a gyűjtés lezá-
rultával (2007. december 5.) a könyveket a Rotary Club tagjai be-
csomagolják, és karácsonyi ajándékként eljuttatják a lugosi ma-
gyaroknak.

Köszönjük az önzetlen segítséget. 
Dr. Horváth Béla

a Rotary Club elnöke
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A kellemetlen koratéli időjárás
ellenére mintegy 200 elszánt gyer-
mek és felnőtt teljesítette novem-
ber 17-én az idei év utolsó próbáját
az Olimpiai Ötpróba 2007/2008-as
Tolna megyei eseménysoroza-
tában. A márciusi kezdethez
hasonlóan az év közbeni próbák, a
futás, kerékpározás, úszás, triat-
lon, vagy duatlon, után a téli
szünet előtt újra 7,5, 15, vagy 30
kilométeres gyalogtúrát tehettek a
próbázók az 5. Számú Általános
Iskolától Csatár felé indulva. A
Kerámiagyár után balra először a
piros, ezután a hosszabb távokat
teljesítők a sárga, illetve a kék
jelzésen haladtak, majd a Remete-
kápolnánál tértek vissza a városba.
Már a legrövidebb túrán indulók is
hamar rájöttek, hogy könnyebb lett
volna szánkón, esetleg sílécen
megtenni a távot. Bár a városban
azonnal elolvadt a szemerkélő hó,
az Őcsényi-szőlőhegy 246 m-es
csúcsán és a Csatári-völgyben már
a délelőtti órákban úgy 15 cm-es
hótakaró gyűlt össze. Azokon
azonban, akik Szálkát megkerülve
a 30 km-es túrát teljesítették, ezek
a téli sporteszközök sem segítettek
volna. Míg a 7,5, illetve a 15 km-es
túrán résztvevőknek „csupán” a
havat, a sarat és a latyakot kellett
legyőzniük, ők igazán ember-

próbáló tereppel küzdöttek meg. A
próba teljesítéséért kapott 1, 2 vagy
4 (gyerekek számára ennek a
duplája) ponton kívül az első hóval
fedett völgyek és hegygerincek
csodás látványa volt a jutalma a
kitartó próbázóknak. Sokan az
eddig megszerzett pontjaikért
értékes ajándékot is kaptak: nem-
csak nyakbaakasztót, vagy sapkát,
de 30 pontért már egy remek
hátizsákot, 40-ért egy felsőt vihet-
tek haza. A megfelelő számú
próbát teljesítők pedig esélyt kap-
nak arra, hogy elutazhassanak a
2008-as pekingi olimpiára. A
próbák sora márciusban ismét
gyalogtúrával folytatódik. 

K. E.

A Tolna Megyei Siketek Sportegye-
sülete 1999-ben alakult, siket és sú-
lyos nagyothalló sportolók hozták
létre. Célunk a siket és nagyothalló
személyek testi-fizikai nevelése, fej-
lesztése és annak irányítása, kapcso-
latrendszer kiépítése, szabadidősport
és versenysport támogatása, rendez-
vények szervezése. Az egyesület tag-
díjakból, pályázati forrásokból és
adományokból tartja fenn magát.

Egyesületünk tagja a Magyar Sike-
tek Sportszövetségének és a 2003-
ban megalakult Fogyatékosok Tolna
Megyei Szövetségének. Itt elnökségi
tag Simonné Váradi Zsuzsanna.

Évente három saját szervezésű
rendezvényt bonyolítunk le: decem-
berben házi darts bajnokságot, má-
jusban műfüves kispályás labdarúgó
tornát, júliusban egyéni horgászver-
senyt, mindhárom verseny költségei-
nek egy részét a Wesselényi Miklós
Sportközalapítvány pályázatán, illet-
ve a Tolna Megyei Fogyatékosok
Sportszövetsége pályázatán elnyert
támogatásból fedeztük. Sok segítsé-
get kapunk a Tolna Megyei Játékve-
zető Testülettől.

Az egyesület nyolcéves fennállása
alatt sok sporteseményen vett részt,
kiemelkedő év a 2006–2007 év. 2006-
ban 8 kispályás labdarúgó, illetve fut-
sal versenyeken négy-négy alkalom-
mal első helyezést és második helye-
zést ért el egyesületünk, valamint
Pfeifer Zsolt elnyerte a Tolna megye
legjobb fogyatékos sportolója címet.
Horgászaink hat alkalommal verse-
nyeztek a sorstársak között, s egyéni-
ben 1–5 helyezés valamelyikét min-
dig sikerült megszerezni. Először
rendeztünk darts házi bajnokságot,
melynek nagy sikere volt.

2007-ben ez idáig 11 kispályás lab-
darugó, illetve futsal versenyen vet-
tek részt fiaink (6×1. helyezés, 3×2.
helyezés, 1x3. helyezés és 1×6. he-

lyezés), gólkirályi címet Pfeifer Zsolt
2 alkalommal, Lenkovics Károly 1 al-
kalommal nyert, a legjobb játékos cí-
met Pfeifer Zsolt 2 alkalommal nyert,
és a legjobb kapus címet Fábián Lász-
ló 2 alkalommal hozta el. Legkiemel-
kedőbb eredményt a szeptemberben
Budapesten megrendezésre került
nemzetközi torna hozta, 27 csapatból
az 1. helyezést hoztuk el, valamint
Pfeifer Zsolt a legjobb játékos címet is
elhozta.

A 2008. évi terveink között szere-
pel a megszokott sportrendezvénye-
ken túl egy müncheni szívélyes meg-
hívásnak eleget tenni. A rendezvény
egy nemzetközi futsal torna, mely-
nek több kategóriában: 30 év alatti
fiatalok (ffi), 30–60 év közöttiek szá-
mára (ffi), 60 év felettiek számára
(ffi) és gyermek kategória. Ideje:
2008. február 23–24., München. Csa-
patunk szeretne a 30 év alattiak cso-
portjában szerepelni.

Költségeink fedezésére keresünk
támogatókat. Számításaink szerint a
repülőjegy, 2 éjszaka szállás fejen-
ként 20–25 000 Ft, 10 főre számolva:
200–250 000 Ft. A nevezési díjat
egyesületünk ki tudja fizetni. Továb-
bi gondunk, hogy felszerelésünk el-
avult – sajnos pályázati lehetőséget
nem találunk új mezek, rövidnadrá-
gok és melegítők beszerzésére –, az
árakat tekintve egy fő felszerelése
20 000 Ft/db, 10 db esetében további
200 000 Ft-ot jelent.

Tisztelettel kérjük a vállalkozások
vezetőinek, és jó szívű emberek se-
gítségét, hogy a Tolna megyei siket és
nagyothalló sportolók eljuthassanak
a müncheni nemzetközi versenyre,
vigyék el Magyarország és azon belül
Tolna megye jó hírét.

Adományaikat a 71900065–
10114238 bankszámlaszámra várjuk.

Köszönettel: Fábián László
elnök

Télköszöntő gyalogtúra

XXXI. Szekszárd Kupa nemzetközi
egyéni és csapat villámverseny

Szekszárd Város Sakk Szervező Bizottsága hagyományokat folytat-
va 2007. december 1-jén rendezi meg a XXXI. Nemzetközi Egyéni és
Csapat Villámversenyét. 

A rendezvényt ezúttal új helyszínen a Lovas Udvarház Szedres-
Apátipusztán rendezi, ahol 70–80 fő versenyző mérheti össze tudását.  

Szekszárd Kupa az ország egyik legrégebbi hagyományokkal bíró
versenye. Az első versenyt 1970-ben rendezték meg. A 80-as években a
mezőny létszáma több esetben is elérte a 120–140 főt. Sajnos
1994–1999. között a rendezvény több ok miatt is szünetelt, ezért tart
most „csak” a XXXI-nél. 

2000. évben ötéves kihagyás után a rendezvény folytatását Szuhai
Balázs az akkor Szekszárd város Sakk Szervező Bizottságának élére
kerülő szervező vállalta fel, mondván ezt a sorozatot folytatni kell,
nem szabad végleg abbahagyni. 

Az elmúlt években a legsikeresebb magyar csapat a budapesti Vasas
SC, az egyéni győztes a hatszoros Tamássy Zoltán, aki első sikerét
1982-ben a hatodik győzelmét 2005-ben érte el. Megyénk csapatai
közül a Decs 1990. SE gárdája a legeredményesebb, a csapat 2000-ben
diadalmaskodott, majd több kettő-három hely elérése után 2006-ban
ismét nyert a nagy csatában. Így most mint kupavédő száll harcba,
próbálja megvédeni a vándorserleget. 

A verseny érdekessége, hogy egyéni versenyként kerül megren-
dezésre, de csapatértékelés is van a csapat legjobb négy játékosa össz-
eredménye alapján. 

A verseny díjazása kiemelt, a csapatverseny 1–3. és az egyéni ver-
seny 1–10. helyezettjei részesülnek tárgyjutalomban, illetve a verse-
nyen különdíjak átadására is sor kerül. 

A rendezvény támogatója a Promiment Group, a Lovas Udvarház,
mely a helyszínt biztosítja. 

A részvevők előzetesen november 26-ig nevezhetnek, illetve a ren-
dezvény napján a helyszínen 9 óráig. 

Vidám sportdélelőtt
a Szivárvány Iskolában

Mintegy 100 fiatal vett részt azon a sportdélelőttön, amit az Értelmi Fej-
lődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete (ÉFOÉSZ)
rendezésében a Szivárvány Iskola tornatermében tartottak november 16-án.
A sor- és váltóversenyek célja az volt, hogy a résztvevők egy vidám délelőt-
töt töltsenek együtt. A rendezvényre a palánki Hétszínvilág Otthonból, a
Zomba-paradicsompusztai Berkes János Gyógypedagógiai Intézményből, a
faddi Gárdonyi Géza Általános Iskolából, a bátaszéki Kanizsai Dorottya Ál-
talános Iskolából, a szekszárdi Fogyatékosok Nappali Intézményéből és a
Szivárvány Iskolából érkeztek sportolók. A csapatok három korcsoportban
versenyeztek egymással különböző játékos feladatok, pl.: karikában futás,
tömöttlabda-cipelés, pókjárás labdával megoldásában.

A játékok végén kialakult sorrend: 1. korcsoport (9–12 évesek): 1.: Szi-
várvány Iskola A csapata, 2. Szivárvány Iskola B csapata, 3. Fadd, 4. Báta-
szék. 2. korcsoport (13-16 évesek): 1. Szivárvány Iskola A csapata, 2.
Bátaszék, 3. helyezett: Szivárvány Iskola B csapata 3. korcsoport (16 éven
felüliek): 1. Szivárvány Iskola, 2. Hétszínvilág Otthon, 3. Zomba-Paradi-
csompuszta, 4. Fogyatékosok Nappali Intézménye. 

A sportdélelőttön szereplő intézményeket, az ÉFOÉSZ sporteszközökkel
jutalmazta, a csapatokat éremmel, az első helyezetteket kupával díjazták.
Kicsik és nagyok egyaránt kellemesen érezték magukat ezen a sporttalálko-
zón, ahol bebizonyosodott, hogy a fogyatékkal élő fiatalok számára is nagy
örömet jelent a sportolás.  K. E.

Segítséget kérünk
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A rejtvény megfejtését 2007. december 5-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Az november 11-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Guld Mihály, Dunai ártér.
Nyerteseink: Horváth Nándorné, Arany J. u. 16. és Petz Ádámné, Bottyán-hegy 11. A könyveket
postán küldjük el a nyerteseknek.

„Ki tiltja meg,
hogy elmondjam, mi bántott / hazafelé me-
net?” Senki. Mégsem mondhatom el, írhatom
le azt, hogy milyen sokszor megcsaltak, be-
csaptak, megkárosítottak nagyon jelentős
pénzösszegekkel olyan hozzám nagyon közel
álló emberek, akikben általában az írott és
íratlan erkölcsi törvények alapján vakon meg-
bízik az ember. Még azt sem írhatom meg, ha
bárki igazságtalanul megbánt, megsért, meg-
aláz, lenéz, mert visszaélnék azzal, hogy ne-
kem módomban áll(hat) publikálni sérelmei-
met, ami nem áll módjában mindenkinek,
azon egyszerű oknál fogva, hogy ehhez min.
10 millió különböző újságnak kellene napon-
ta megjelennie 10 milliós példányszámban.

Mindenki beláthatja azt, hogy ez képtelen-
ség, ezért az újságokban íróknak az a feladata
(kötelessége, felelőssége), hogy azok gondjai-
ról, bajairól, sérelmeiről, kiszolgáltatottságai-
ról írjanak, akik ezt személyesen nem tehetik
meg. Persze azt én sem gondolom komolyan,
hogy ezzel a módszerrel bármitől és bárkitől
meg tudom védeni őket, vagy hogy meg tu-
dom oldani a problémáikat, hiszen sokszor
még vigasztalásukra is kevés az a pár sor vagy
cikk, amiben leírom azt, hogy mi az, ami‚
vagy hogy ki az, aki bántja, kihasználja, be-
csapja megkárosítja (stb.) őket.

A jól értesült optimisták (a pesszimisták)
azt a nézetet vallják, hogy mindenki védje
meg saját magát, ha tudja, mert más úgysem
védi meg, mert mindenki a saját érdekeivel
van elfoglalva. Szerintem ez a vélekedés még
a féligazságnak is csak az egyik fele, mert ha
valakinek „megfelelő körökben” ismeretsége
van, esetleg valamiféle hasznosítható hatalma
is van, és ráadásul még védelmi rendszerének
kiépítéséhez is bőven elegendő pénze is van,
akkor annak az embernek semmi oka sincs
aggódni a jelenéért és jövőjéért. Ugyanis má-
ra már Magyarország szabad, független, de-
mokratikus jogállam.

De kár, kedves József Attila, hogy ezt te már
nem élhetted meg, mert úgy érzem, hogy
egyedül csak neked mondhatnám el azt, hogy
„mi bántott hazafelé menet”, te biztosan meg-
értenéd... A semmi ágán egymás mellett ülne
a szívünk, és sírva néznének bennünket a
csillagok, ahogy cinkosan összekacsintva vi-
dáman beszélgetnénk, hiszen nincs semmi
komolyabb baj addig, amíg élünk.

Bálint György Lajos

A Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Területi
Nyugdíjas Alapszervezete

és a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége értesíti tagja-
it és valamennyi nyugdíjasát, hogy 2007. december 8-án kirándu-
lást szervez Bécsbe.

Indulás: reggel 5 órakor a Gemenc-parkolóból. Részvételi díj: 5990
Ft/fő, nyugdíjasoknak és gyerekeknek 4990 Ft/fő.

Jelentkezni és a programról tájékoztatást kérni a Magyar Vöröske-
reszt Területi Nyugdíjas Alapszervezeténél és a Szekszárdi Nyugdí-
jasok Területi Érdekszövetségénél személyesen, a részvételi díj be-
fizetésével, minden hétfőn és csütörtökön 8–12 óráig lehet. Telefo-
non a 30/9011-994 és a 74/311-020-as számon.

Jöjjön velünk, és gyönyörködjünk a karácsonyi
fényben pompázó Bécs látványában!

Advent Bécsben!



November 26-án, hétfőn 19 órakor 
a színházteremben 

SZEKSZÁRDI JAZZ
QUARTET új CD-jének 
BEMUTATÓ KONCERTJE 
Közreműködik:
Ágostonné Béres Kornélia fuvola,
Környei Miklós gitár
Műsorvezető: Orbán György
Jegy: 500 Ft

November 27-én, kedden 17 órakor 
márványteremben 

SZEKSZÁRD KÖRNYÉKI FOLT-
VARRÓK HAGYOMÁNYOS
ADVENTI KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA
A kiállítást megnyitja: 
dr. Töttös Gábor főiskolai docens,
helytörténész 
A megnyitón lesz TOMBOLA, 
ahol egy patchworktakaró és 
50 párna talál gazdára.
A bevétel a Mellrák Alapítvány
működését szolgálja.
A kiállított tárgyak december 14-ig
megvásárolhatóak.

November 28-án és 29-én, szerda-
csütörtök 9–16 óráig az üvegteremben 

KALÓZ-NAP 
A BABITSBAN!
Interaktív Játszóház társasjáték for-
mában 5–10 éveseknek
Várjuk óvodás és iskolás csoportok
előzetes jelentkezését 
az 74/529-610-es telefonszámon,
Egléné Fekete Zsuzsa és Kissné
Hóner Magdolna programgazdánál
Belépő: 400 Ft/fő

December 3-án, hétfőn 
az üvegteremben  

CSEH GÁBOR KIÁLLÍTÁSÁ-
NAK MEGNYITÓJA
Látogatható december 21-ig minden
nap 10–18 óráig

DECEMBERI ELŐZETES!

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

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

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

EZÜSTMACKÓ 
gyermekmusical, a Budapesti Fogi
Színház előadása
Jegy: 650 Ft
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

December 12-én, szerdán 19 órakor
KONCZ ZSUZSA-
KONCERT 
Jegyvásárlás: a színházi jegypénz-
tárban 14 és 18 óra között. 
Ára: 2500 Ft

MŰVÉSZETEK HÁZA
GÁSPÁR GYULA festőművész és
BÁLINT ÁDÁM képzőművész
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: december 1-jéig, va-
sárnap, hétfő kivételével 9–17 óráig.
November 28-án, szerdán
12.30 és 14.30 órakor
November 29-én, szerdán
10, 12.30 és 14.30 órakor
Ifjúsági Hangverseny sorozat 
2. koncertje

KODÁLY 125.
EMLÉKKONCERT 
Jegyek korlátozott számban még
válthatók. Belépőjegy: 300 Ft

November 28-án, szerdán
19.30 órakor 
Filharmónia–Raiffeisen ZENEKARI
Bérleti hangversenyek Szekszárdon 

LISZT FERENC 
KAMARAZENEKAR
Hangversenymester: Rolla János
Jegyár: 1000 Ft

November 30-án, pénteken
19.30 órakor

THÉSZ LÁSZLÓ-
EMLÉKEST
a Liszt Ferenc Művészeti Iskola nö-
vendékeinek és tanárainak műsora
Belépőjegy: 1000 Ft
Zenebarát bérlettel: 500 Ft

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
27. Odüsszeusz R.: Armand Assante
29. Svejk, a derék katona I–II. 

R.: Karel Stekly

JAZZ KLUB 
28. Michel Petrucciani

ROCKKLUB 
30. Ten Years After
A programok ingyenesek.

KONCERTEK 
24. Chaos Of Disorder
A koncertek kezdési ideje 21 óra.

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
November 22–28. 20 órakor

A BOURNE-ULTIMÁTUM
November 26–28. 18 órakor

SUPERBAD – AVAGY MIÉRT
CIKI A SZEX?

November 29–30. 18 és 20 órakor
December 1–2. 16, 18 és 20 órakor
December 3–5. 18 és 20 órakor

AGYŐ, NAGY Ő!

KISTEREM
November 22–28. 

17 órakor MOLIÉRE
November 26–28. 

19 órakor GOODBYE BAFANA
November 29.–december 5. 

17 órakor VALAMI BOLDOGSÁG
19 órakor ARANYKAPU

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

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

AZ ILLYÉS GYULA MEGYEI
KÖNYVTÁRBAN
a november 29-re

meghirdetett
Tolvaly Ferenc-est
az író-rendező váratlan

elfoglaltsága miatt 
JANUÁRBAN

kerül megrendezésre.

A „miNŐség” című program
keretében szervezett klubestek

következő programja:
November 27. 17 órakor

Beszélgetés
Pataki Ágival

Helyszín: Művészetek Háza, Szekszárd
Az előadások a „miNŐség” program résztve-
vői számára ingyenesek. • Információ: Kék
Madár Alapítvány: 70/948-38-56, vagy
74/512-048. • A „miNŐség” program az Eu-
rópai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti
Fejlesztési Terv keretében valósul meg. 

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán
Református Együttes

szeretettel és tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját

2007. december 5-én, szerdán
19.30 órára a Művészetek Házába

Farkas Ferenc szerzői estre
és kiállításra.

A kiállítást bemutatja és a koncert díszvendége:
Farkas András karmester, a szerző fia Svájcból.

* * * * *
Tisztelettel és szeretettel meghívja

Önt és kedves családját

A MAGYAR KÓRUSOK NAPJA ALKALMÁBÓL

2007. december 7-én 19.30 órakor
Kodály Zoltán születésének 125. évfordulóján

megrendezésre kerülő

MAGYAR KÓRUSOK NAPJA

ÜNNEPI JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYRE
a Művészetek Házába. 

JÖN A MIKULÁS!
OVI-VÁRÓ 2008

Sok szeretettel várjuk a leendő
kisóvodásokat a

Gyermeklánc Óvoda
tagintézményeibe,

a Mikulás ünnepségre.
Szüleikkel együtt bábelőadást
láthatnak és találkozhatnak a

Mikulással, aki ajándékkal
kedveskedik a gyerekeknek

IDŐPONTOK:
Szőlőhegyi Óvoda:

december 5., szerda, 11 óra
Perczel Óvoda:

december 6., csütörtök, 11 óra
Kertvárosi Óvoda:

december 7. péntek, 9.30 óra
Kérjük, hogy részvételi

szándékukat december 3-ig jelez-
zék a 512-251-es telefonszámon!

Jövő héttől:

SZEKSZÁRDI KARÁCSONYVÁRÓ
December 2. (vasárnap)
17.00 Református templom (Kálvin tér 12.)

Adventi örömkoncert Gyimesi Bence orgonaművész
és Pintér Gabriella közreműködésével

December 3. (hétfő) 15.30 Garay tér
Törő György és Töttősi Attila fafaragó népi ipar-
művészek által alkotott kültéri Betlehem avatása

16.30 Szekszárdi adventköszöntő
Horváth István polgármester köszöntője
Menjünk együtt Betlehembe drámajáték a Mérey
utcai óvoda nagycsoportosai előadásában
Karácsonyi dallamok kórussal, furulyával 
a Babits Mihály Általános Iskola műsora
Regölés – fiúk jókívánságai énekben, táncban a
Bartina Néptánc Együttes előadásában
Tücsök Zenés Színpad adventnyitója

December 14-ig 
Babits Mihály művelődési ház márványterme

Hagyományos adventi kiállítás a Szekszárd
környéki Foltvarró Egyesület alkotásaiból

December 3–22.
Babits Mihály művelődési ház üvegterme 

Az én Szekszárdom Cseh Gábor kiállítása
Karácsonyi képeslapok árusítása

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

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

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

December 5. (szerda) 
18.00 Garay téri Általános Iskola tornacsarnoka

A Gagliarda Kamarakórus adventi hangversenye 
Karnagy: Anducska Adrienn

19.30 Művészetek Háza
Farkas Ferenc szerzői est és kiállítás

December 7. (péntek)
17.30 Garay téri Általános Iskola tornacsarnoka

Gitáradvent
a Szekszárdi Gitárkvartett hangversenye

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

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

December 8. (szombat)
9.00–13.00 Babits művelődési ház mozi előcsarnoka

Adventi gyermekholmi- és játékbörze
19.00 Babits Mihály művelődési ház színházterme

Bartina Néptánc Együttes évzáró nagyműsora
Belépőjegy: 800 Ft

December 9. (vasárnap)
17.30 Garay téri Általános Iskola tornacsarnoka

Zenés áhítat a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium diákjai előadásában

A SZEKSZÁRDI KARÁCSONYVÁRÓ további program-
jai a Garay téren és a Garay téri Általános Iskolában
December 3–23. Kézműves kirakodó vásár ünnepi
ízekkel, hangulatokkal
December 4–23.  10.00–18.00

BETLEHEMES KAPUALJ Lépő Judit óvodapeda-
gógus és a Siógyöngye Kézműves Alkotóház
(Medina) szervezésében, kivitelezésében
ART999’ Képző- és Iparművészeti Egyesület
kiállítása és vására az iskolában
Siógyöngye Kézműves Alkotóház bemutatója és
vására (gyékény, szalma, csuhé, szövés)
Waldorf Óvoda és Általános Iskola adventi
kiállítása és vására

Naponta 17.00 órakor
KARÁCSONYI CSENGŐK ÉS HARANGOK
VERSSEL, DALLAL, TÁNCCAL ÉS IGÉVEL
Közös lélekemelő a mindenki karácsonyfájánál

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

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

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

December 7. (péntek) 
Tücsök Zenés Színpad szólistáinak
hangulatvarázsa

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

December 9. (vasárnap) 
Újra itt a szép karácsony a Comenius Általános
Iskola verses, zenés összeállítása



12. feladvány
Mit jelent az irodalmi szociográfia műfaji

meghatározás?  
Miképp érvényes ez a Puszták népére?
Megfejtéseiket (az előző feladványokét is) szerkesztőségünk címére
várjuk: Szekszárd, Béla tér 8., Polgármesteri Hivatal, aljegyzői titkár-
ság. Kérjük, hogy a választ beküldők saját nevük mellé írják oda az
iskola nevét is, ahová járnak, s a borítékra a „LITERÁTOR” jeligét! 

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

Minden hónap végén a helyes megfejtést beküldők között sorsuljuk ki
azt az értékes ajándékcsomagot, melyet a Babits Kiadó ajánlott fel. 
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Könnyű utólag fogalmakat rendel-
ni egy életpályához, mint európai-
ság, patriotizmus, népiség és de-
mokrácia-vágyás. Ilyenkor eviden-
ciaként éljük meg a kasztokat, ma-
gától értetődő természetességgel
bólintunk rájuk. Vajon így tennénk
akkor is, ha visszautazva az idő-
ben kortársi és baráti közelből fi-
gyelnénk az induló Illyés Gyulát?
Felismernénk-e megbúvó jeleit a
majdani lapszerkesztő, a négysze-
res Bamgarten-díjas író, költő, s a
népért a nép hangján szóló, a né-
pet nevelő vezéregyéniség tehetsé-
gének?  

„Verseiből nem annyira a
közleni való, mint inkább a közlés
kényszerét érezzük. Az ihlet föl-
vert szelei hányják-vetik őt, mint
színváltó fűzfát, amely egy-egy
szélrohamnál szürkéből ezüstbe,
azután megint ezüstből szürkébe
fordul. Kell neki ez az áramlás,

mozgás-kelés, amelyet valahogy
majd csak követ a vers is. «Önön
szeleimben hajlongok, bókolok» –
írja egyhelyütt s alig lehetne talá-
lóbban jelezni költői állapotát.” 

Németh László Illyés-tanulmá-
nyának sorai ezek a Nyugat 1931.
évi 15. lapszámából. Nem túl hí-
zelgő megállapítások, ismerjük el.
Mindenképpen figyelemre méltó,
ha egy fiatalembert közlési vágy
fűt, ám a hasonlat egyértelműen a
még éretlen, saját temperamentu-
mát zabolázni nem tudó, inkább
ígéret, semmint tehetség költőt
tünteti fel Illyést, aki ekkor csupán
huszonkilenc éves. Mi történt
eleddig az ő életében? Hol tart? A
budapesti bölcsészkar magyar–
francia szakos hallgatója, megjárta
Párizst (igaz, a várható letartózta-
tás elöl menekülve, mivel diák- és
ifjúmunkás mozgalmakban vett
részt, ezenkívül 1919-ben felsora-
kozott a románok elleni csatában –
olvasható többek között Gacsályi
József életrajz-vázlatában), ahol
szerepet vállalt a magyar emigrá-
ció életében, a Sorbonne előadása-
it látogatta, megismerkedett a fran-
cia szürrealizmus ekkor bontako-
zó mozgalmának képviselőivel,
emigráns folyóiratok közölték ver-
seit, kritikáit, fordításait, majd a
Nyugat is 1927-től, a következő év-
ben pedig kiadták első verseskötet-
ét, a Nehéz földet. Ami ezen túlmu-
tat: megismerkedett Babits Mihály-
lyal, aki egy ideig latinra tanította
őt a tanulmányt író Németh Lász-
lóval egyetemben, s barátságot kö-
tött József Attilával. Megbocsátha-
tó hát az ifjúkori lázongás, ha fi-
gyelembe vesszük a történések
gyors egymásutániságát. 

Németh mégis így folytatja: „Ily-
lyés Gyula inkább temperamen-
tum, mint egyéniség. Tempera-
mentuma hullámzásait, kedélye
időjárását tükrözi s nem fárad
azon, hogy magát mint emberi vál-
tozatot élesen kirajzolja. Mint «a
költőt» emlegeti magát s nincs
nagy gondja rá, hogy ezt a költőt a
többi költőtől megkülönböztesse.
(…) Ady páncél-versében ő moz-
dulni se tudna, Babits bonyolult
ritmusai minduntalan elbotlasz-
tanák, a szabadvers túlkomponált
faja, ahogy az Gellértnél, Kosztolá-
nyinál kialakult, agyonfegyelmez-
né. Ennek a költőnek ki kellett tör-
nie kora lírai miliőjéből, ha nem
akart megfulladni.” Ne haladjunk
el közönyösen a nagyon is dicsére-
tes és sokat mutató tény mellett:

Illyés d o l g o z i k, nem önmaga
profiljának dilettáns módon törté-
nő rajzolgatásával van elfoglalva,
mint mindenkor oly sokan… 

A vizsgálódás Füst Milán szere-
pének értékelésével halad előre.
Németh szerint Füst Milán volt az
a rés, amelyen át kora zárt lírai at-
moszférájából kiszabadult a maga
tágabb közegébe. „Füst Milán, aki
először szakított a jambussal, nem
egy anarchikus szabadság kedvé-
ért bontotta meg, hanem e nyel-
vünkben lappangó nemesebb haj-
lam javára. Az ő szabad versében a
modern ember izgalma áhítozik
valami bukolikus nyugalom után.

Illyés Gyula ebben a szabad vers-
ben nemcsak azt a mértéket kapja
készen, amely elég szabad ahhoz,
hogy temperamentumát ne feszé-
lyezze s elég költői, hogy kielégít-
se, de itt találkozik először azzal a
fél-idilli, fél-ódai hangulattal, e
műfajok modern változataival,
melyeket költészetében oly nagy-
szerűen fog kihasználni.” 

A harmincas években látnak
napvilágot meghatározó jelentősé-
gű művei: a Puszták népe (irodal-
mi szociográfia), a Három öreg (el-
beszélő költemény), a Magyarok
(naplójegyzetek), s Rend a romok-
ban című verseskötete. Szegi Pál a
Nyugat 1937. évi 11. számában az
új Illyés-hang példájául hozza e
néhány sort: „Semmit se tudsz.
Menj dolgod kezdeni. / Mást úgy
sem érthetsz. Titkokkal forog, / e
világ csak példával van teli.” Mint
fogalmazza, itt már a puritánság
mellett a tömörség legfőbb paran-
csa esztétikájának, a költői be-
szédmodor jellemzői a kesernyés
dísztelenség, a komor érdesség.
„Nem a meggondolatlanul kitárul-
kozó fiatalság lírája ez már, hanem
a férfias tartózkodásé. Titkokat ér-
zünk itt-ott, amiket nem tud, vagy
nem akar még versben sem ki-
mondani. A dacos, rejtőzködő lel-
ket még versein keresztül se tud-
juk egészen megközelíteni.” 

Ez a „vaskos konkrétumba hor-
gonyzó népiesség” lesz stíljegye
Illyésnek a következő évtizedek-
ben, ez nyújt medret a huszadik
századi líra és próza megújhodásá-
nak. Panyi Zita
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Illyés Gyula

CSALÁDI ESEMÉNY? NÉVNAP?
SZÜLETÉSNAP?

EGYÉB ÜNNEPI ALKALOM?
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Babits Kiadó Kft.
7100 Szekszárd, Sport u. 10-13.
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FESTMÉNYVÁSÁR!
November 27–29.

Nyitva: 10–18 óráig
Szekszárd, Kölcsey ltp. 22.

S Z E K S Z Á R D O N ,
A PANORÁMA MOZI 
ELŐCSARNOKÁBAN

DIVATÁRUVÁSÁRT
TARTUNK

NOVEMBER 26-ÁN,
hétfőn 8–14 óráig.

AJÁNLATAINK:
• Mosható télikabátok,

dzsekik
• Női irhakabátok
• Szoknyák, nadrágok, 

blézerek
• Kötött blúzok, kardigánok
• Polár blúzok
• Női kalapok, sapkák, sálak,

kesztyűk
• Őszi jellegű kosztümök
• AKCIÓS kosztümök

amíg a készlet tart.

VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!

Németh László
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