
Lassan egy esztendeje került hi-
vatalába városunk új vezetése
Horváth Istvánnal az élen. A gon-
doktól sem mentes elmúlt idő-
szakról, az eredményekről, a vá-
lasztási ígéretek megvalósulásá-
ról érdeklődtem a város első em-
berétől, aki elfogultság nélkül vá-
laszolt a kérdésekre, majd a jövőt
illető tervekről is beszámolt olva-
sóinknak.

– November közepéig kiadunk
egy tájékoztatót, emellett lakossági
és vállalkozói fórumot szervezünk,
de évértékelőnkkel megjelenünk a
helyi televízióban és újságokban is.
Ezekből a lakosság pontos képet
kaphat arról, hogy időarányosan
mi valósult meg választási ígérete-
inkből, de arról is, hogy menet köz-
ben milyen új elemekkel bővültek
terveink.

– A választásokat megelőzően el-
indították az „Ébresztő, Szek-
szárd!” programot.

– Igen, hiszen azt láttuk, hogy a
város egy kissé megkopott, a lakos-
ság létszáma fogyott, s főként a fia-
talok elvándorlása volt a jellemző.
Az ipari park nem mozdult ki a tes-
pedtségből, a város közlekedése
megosztotta az embereket. Egyér-
telmű volt, hogy Szekszárd fejlődé-
se több tekintetben is megtorpant,
emellett jelentős volt az eladóso-

dás: 1,3 milliárd forint volt az adós-
ságállománya. 

– Jókora összeggel tartozott a vá-
ros a helyi vállalkozóknak is.

– Valóban. Ez mintegy négyszáz-
millió forintot tett ki, amivel több
vállalkozást hozott nehéz helyzet-
be a város. (Szerencsére ezt mára
már sikerült alapjaiban megváltoz-
tatni.) Ezért is kellett azt monda-
nunk, hogy „Ébresztő, Szekszárd!”
Ezt és a hozzá tartozó programun-
kat a kampány idején a városlakók
meghallgatták, majd bizalmat sza-

vaztak nekünk… Miután bekerül-
tünk az irányításba, munkánkat
természetesen az állapotfelmérés-
sel kezdtük. Kiderült, hogy sajnos,
a gondokkal kapcsolatos informá-
cióinkat, de főként a megérzésein-
ket igazolta az élet. Ahhoz, hogy a
meglevő súlyos nehézségekből fej-
lődési pályára állítsuk át a várost,
számos dolgot meg kellett változ-
tatnunk, beleértve a pénzügyi
helyzet stabilizálását, illetve ki kel-
lett dolgoznunk azt a városirányítá-
si elképzelést, amely képes kilendí-
teni Szekszárdot korábbi állapotá-
ból. A felmérés befejezését követő-
en az általunk jónak tartott megol-
dás birtokában idén tavasszal hir-
dettük meg a „Szekszárd a jövő vá-
rosa” programot. 

– Tavasszal már eljött az ideje az
új program közzétételének?

– Hogyne, hiszen ez az első lépé-
sek megtétele után következett be.
E program valójában idén év végé-
re teljesedik ki, hiszen az elképze-
léseket és a lehetőségeket addigra
tudjuk összepárosítani.

– Egy alkalommal azt említette,
elkészült a program.

– Úgy van, akár most le merném
írni, de ebben egy – tőlünk függet-
len – bizonytalansági tényező meg-
akadályoz. Ez pedig az Európai
Uniós pénzek integrálása a költség-
vetésbe. Ez nem csak szekszárdi

probléma, hanem az
egész országé, mivel
e források megnyitá-
sa ugyancsak húzó-
dik.

– Felsorolná az „Éb-
resztő Szekszárd!”
koncepciójának főbb
elemeit? 

– Azt mondtuk,
hogy az önkormány-
zat tud jó tulajdonos
lenni, tehát vissza
kell vásárolnunk a
kommunális, illetve a
vízmű céget. Ezt –
mint ismeretes – meg-
tettük. Szerepelt
programunkban a vá-

roslakókat megosztó közlekedési
rend visszaállítása két sávosról
négy sávosra, ami szintén megtör-
tént. Mondtuk azt is, hogy a koráb-
bihoz képest más önkormányzati
irányvonalat hozunk létre a turisz-
tikában, gazdasági társaságainkat
pedig más struktúrában irányítjuk.
Ezeknek letettük az alapjait: meg-
alakítottunk egy karbantartói, egy
turisztikai és egy élelmezési kft.-t.
Valóban jó gazdákká váltunk, ami-
ből a városlakók profitálhatnak.

– Szépen fejlődik az ipari park.
– Erre már igen nagy szüksége

volt a városnak. Sorra érkeznek a
betelepülők, s nem is akármilye-
nek. Legutóbb egy osztrák multi-
nacionális vállalat, a szigetelő
anyagokat gyártó Austrotherm
döntött úgy, hogy ide szeretné hoz-
ni magyarországi régióközpontját.
Már a telek kialakítása folyik, aho-
va 12 ezer négyzetméter alapterü-
letű csarnok építését tervezik két
lépcsőben. Komoly érdeklődést
mutat városunk iránt egy dél- és
észak-amerikai, valamint távol-ke-
leti érdekeltséggel rendelkező, há-
rompólusú svájci cég is. Már meg is
vásárolta az egyik itteni vállalatot, s
idén ötven új munkahelyet teremt.
Összességében elmondható, hogy
az elmúlt 10 hónapban 270 új mun-
kahely jött létre Szekszárdon.

– Úgy hallom, egy dán csoport is
„felfedezte” Szekszárdot.  

– Erről konkrétumot csak a dán
nagykövet jövő heti látogatása után
tudok majd mondani…

– Rendre érkeznek a külképvisele-
tek vezetői.

– A közelmúltban tájékozódó és
érdeklődő látogatást tett városunk-
ban az amerikai és a brit nagykö-
vet, valamint az orosz követség ve-
zetői, de a közeljövőben Szek-
szárdra érkezik a japán, a dán és az
osztrák nagykövet is.

– A megyei önkormányzat sajtó-
tájékoztatóján John Nichols brit
nagykövet úgy fogalmazott: szíve-
sen tájékoztatja a szekszárdi befek-
tetési lehetőségekről vállalkozó hon-
fitársait… Az utóbbi időben miért
vált ilyen felkapottá Szekszárd?

XVII. évfolyam 29. szám 2007. szeptember 16.* Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. *

Folytatás a 3. oldalon.

Ébresztő Szekszárd! – Szekszárd a jövő városa
Horváth István polgármesterrel az elmúlt egy évről beszélgettünk
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

SZEPTEMBER 23., 30.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az árusí-
tani kívánó mezőgazdasági termelőket, hogy a Várköz utcában található
„nagy” piacon kívül a városban az alábbi helyeken van lehetőség a terméke-
ik értékesítésére:

– Rákóczi u., újvárosi ABC melletti terület
– Béri Balogh Á. u., DÁLIA Áruház melletti terület
– Csatári u., MATCH Áruház melletti parkoló

Felhívjuk az árusok figyelmét, hogy az árusító helyet, illetve a kihelyezett
asztalok környékét az értékesítés ideje alatt és azt követően is tartsák tisz-
tán és a keletkező hulladékot takarítsák el és helyezzék a hulladékgyűjtőbe.

Műszaki Iroda

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Területi
Nyugdíjas Alapszervezete és a Szekszárdi

Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége
• által meghirdetett burgonya-megrendelések szállításának ideje 2007. ok-

tóber 5. (péntek), helye: Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszö-
vetsége, Hunyadi u. 4. sz. parkolója.

• értesíti tagjait, valamennyi nyugdíjast és nagycsaládost, hogy a kedvez-
ményes áron téli tárolásra alkalmas alma: Jonatán 80 Ft/kg, zöld alma
80 Ft/kg, Idared 100 Ft/kg megrendelhető 2007. szeptember 10-től na-
ponta 8–10 óráig a Dózsa Gy. u. 1. sz. alatt, valamint a Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetségénél a Hunyadi u. 4. sz. alatt, vagy a 06/70-264-3944-
es telefonszámon. 

• értesíti tagjait, valamennyi nyugdíjast és nagycsaládost, hogy kedvezmé-
nyes áron téli tárolásra alkalmas körte: PACKHAMS TRIUMPH 200
Ft/kg (zöld színű), BOSCKOSAK 250 Ft/kg (barnás-sárga színű) megren-
delhető 2007. szeptember 14-től naponta 8–10 óráig a Dózsa Gy. u. 1. sz.
alatt, valamint a Nyugdíjasok Területi Érdekszövetségénél Hunyadi u. 4.
sz. alatt, vagy a 06-70/264-3944-es telefonszámon.

A szállításról külön hirdetésben tájékoztatjuk kedves megrendelőinket. 

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes 
Központ Nyugdíjas Tagozat 

szervezésében a Rákóczi u. 8. szám alatti húsbolt (a főiskolával szemben)
2007. szeptember 20-án (csütörtökön) kedvezményes füstöltáru árusítást
tart reggel 7–11 óra között. Szalámi: 1100 Ft/kg; kolbász: 900 Ft/kg; toka-
és kenyérszalonna: 400 Ft/kg; zsír: 200 Ft/kg; véres-májas hurka, disznó-
sajt: 450 Ft/kg; töpörtyű: 600 Ft/kg; sütőkolbász: 750 Ft/kg; friss sertés-
comb, lapocka: 900 Ft/kg.
Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót!

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 
Érdekszövetsége és a Megyei Vöröskereszt

Nyugdíjas Alapszervezete 
értesíti tagjait, hogy szeptember 24-én (hétfőn) 6–10 óráig füstölt áru, méz,
tészta, étolaj valamint ételízesítők árengedményes árusítása lesz a Hu-
nyadi u. 4. szám alatti épületben. A szervezet tagjai számára háztartási kis-
gépek javítását vállalja Csala Sándor 74/312-224

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Szeptember 20. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

(II. sz. választókerület) 
A hónap utolsó 
keddjén 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
(volt 2. számú Általános Iskola)
Szekszárd, Zrínyi u. 78

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Szeptember 20. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. emelet
36. sz. iroda

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

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

III. sz. választókerület
A hónap első 
csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és
Informatikai Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

A hónap első 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület  

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

Szeptember 11. 
(kedd) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Szeptember 10. és 24. 
(hétfő) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

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

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

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

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

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
5. számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

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

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

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

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozatánál a megrendelt alma átvehe-

tő: 2007. szeptember 22. (szombat) reggel 7 órától Szent István téren, a
Gemenc parkolóban.

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas 
Területi Alapszervezete

HASZNÁLATRUHA-ADOMÁNYOZÁST TART. Helye: Szekszárd, Dózsa
Gy. u. 1. Ideje: 2007. szeptember 24-én (hétfő) 9–12 óráig. Szeretettel vár-
juk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetség tagjai,
valamint a nagycsaládosokat és minden rászorulót.

Marica grófnő 
a Fővárosi Operettszínházban!

2007. október 7-én (vasárnap) 19 órai esti előadásra 4850 és 5450 Ft-os
részvételi díjjal luxusbusz indul Szekszárdról, melyre a Magyar Vöröske-
reszt Tolna Megyei Területi Nyugdíjas Alapszervezete és a Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége várja tagjait és valamennyi érdek-
lődő nyugdíjas jelentkezését. Jelentkezni lehet: 2007. szeptember 24-ig
(hétfő) naponta 8–10 óráig személyesen a részvételi díj befizetésével Dó-
zsa Gy. u. 1. sz. és az érdekszövetségnél, Hunyadi u. 4. sz. alatt. 
Az ár tartalmazza az útiköltséget és a színházjegy árát.
Az autóbuszon a helyfoglalás jelentkezési sorrendben történik. 

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő összejövetele 2007. szeptember 25-én 14 órai kezdettel lesz a
szekszárdi kórház kultúrtermében. Az előadás címe: Nyugdíjjogosult-
ság a változások tükrében. Előadó: Kovács Jánosné, a Dél-Dunántúli
Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. ügyfélszolgálati osztályveze-
tője. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Közös Képviselõk!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a városban 2003 óta mû-
ködõ szelektív hulladékgyûjtési-rendszert a közeljövõben további 38
szigettel bõvíti ki.
Az új szelektív hulladékgyûjtõ szigetek telepítési helyeivel kapcsolatban
2007. szeptember 19-én (szerda) 14 órakor a polgármesteri hi-
vatal konferenciatermében (Béla király tér 8.) egyeztetõ fórumot tar-
tunk, amelyen feltétlenül számítunk a megjelenésükre. 
A Polgármesteri Hivatal és az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálko-
dási Kft. elhelyezési javaslata hétfõtõl megtekinthetõ a Polgármesteri
Hivatal 57. sz. irodájában, Lovász Roland környezetvédelmi referensnél.

Műszaki Iroda



– Azt gondolom, hogy városunk-
nak több tekintetben – mint pél-
dául fekvésében – is jók az adottsá-
gai. A bor és a művészet fontos sze-
repét is ki kell használni, ám nem
ezekből él meg Szekszárd. Állás-
pontom, álláspontunk szerint meg
kell erősíteni a gazdaságot, hiszen
ez által olyan társadalmi és gazda-
sági háttér alakulhat ki, ami meg-
győzi a letelepülő cégeket és az itt
élőket egyaránt, hogy érdemes vá-
rosunkban élni, dolgozni. Ilyen tí-
pusú szemléletváltásra minden-
képpen szükség van. Egyébként
rendszeres résztvevői vagyunk a
különböző, gazdaságélénkítést cél-
zó előadásoknak, ahol programun-
kat hirdetjük.

– Milyen Szekszárdot szeretne lát-
ni?

– Komfortos várost ragaszkodó
polgárokkal, bőséges munkahely-
kínálattal, és néhány ezerrel több
lakossal. Az intézmények felvevő
kapacitása okán is úgy látom, Szek-
szárd ideális lélekszáma negyven-
negyvenötezer.

– És csökkenne az elvándorlás…
– Így van, sőt mást is mondok.

Egyre többen jelentkeznek vissza-
települési szándékkal. Konkrét pél-
da erre, hogy megkeresett egy tíz
családból álló baráti társaság. A
most 35–40 éves felnőttek egészen
fiatalon költöztek fel Budapestre.
Látva azonban a városban elindult
folyamatot, határozottan foglalkoz-
tatja őket a visszatelepülés gondo-
lata. Ez engem jogos reménnyel
tölt el.

– Említette a gazdasági és a tár-
sadalmi környezet szükségességét.
Melyek a sarokpontjai az utóbbi fel-
lendítésének? 

– A dolgokat komplexen kell
szemlélni. A társadalmi környezet-
be tartozik, hogy milyen infrast-
ruktúrája van a városnak, beleértve
a szabadidő kellemes és igényes el-
töltésének lehetőségét. Vegyük pél-
dául az uszoda ügyét. Ma már nem

luxus, és az emberek komfortérze-
tét növeli a rendszeres úszás, vagy
a szaunázás. Mint tudja, e téren
rosszul állunk. Éppen ezért 2008
tavaszán a sporttelep mellett el-
kezdjük építeni az élményfürdőt,
aminek tervezése már javában zaj-
lik.

– Beszélgetésünk elején érintőle-
gesen foglalkoztunk a város anyagi
helyzetével, a váltáskor megörökölt
1,3 milliárd forintos adósságállo-
mánnyal.

– Az országban Szekszárd az el-
sők között volt, aki kötvénykibo-
csátáshoz folyamodott. Akkor töb-
ben megmosolyogtak bennünket,
most viszont már egyre több köve-
tőnk akad. Jórészt a mi szempont-
rendszerünket veszik át, mi pedig
szívesen segítünk tapasztalataink-
kal a többi városnak. Visszatérve a
kettő plusz egymilliárd értékű köt-
vénykibocsátásra: ezzel stabilizál-
tuk az anyagi helyzetünket. Jelen
pillanatban a szekszárdi vállalko-
zók felé nincs tartozásunk, min-
dent pontosan, határidőre tudunk
fizetni.

– Hivatalba kerülésüket követően
gyakran láttam magam is, hogy a
vezetők szobáiban este nyolc-kilenc
órakor is égett a villany, még akkor
is dolgoztak. Ezen már változtattak?

– Ez még ma is gyakran így van,
mert ezt a vállalt munkát nem lehet
kicsit csinálni. Számunkra ez így
természetes, hiszen nem munka-
helyeket pályáztunk meg, hanem
feladatok teljesítését vállaltunk. Ezt
órában nem lehet mérni, és nem is
áll szándékunkban. Szívesen te-

szünk eleget mindannak, amit vál-
laltunk. Úgy tapasztalom, most
még motiváltabbak vagyunk, mint
a választás idején. Lendületünk
nem csappan, inkább erősödik a
konkrét tervek és a megvalósítások
lehetősége tükrében.

– Országgyűlési képviselőként tu-
dott-e lobbizni a város érdekében, s
ha igen, mi a hozadéka? 

– Visszatekintve az elmúlt egy
esztendőre, függetlenül attól, hogy
valaki jobb, vagy baloldali ország-
gyűlési képviselő, s egyben polgár-
mester, nagyon nehezen tudott
bármiféle pluszt hozni a települé-
sének. Összességében azonban
egyértelmű előnyt jelent, ha egy
politikus egy személyben polgár-
mester és országgyűlési képviselő
is, hiszen jelentős tapasztalatot
szerezhettünk és fontos kapcsolat-
rendszereket alakítottunk ki. Mind-
ezekből csak a későbbiek során
profitálhat a város, de megítélésem
szerint az elmúlt év során térsé-
günkben Szekszárd pozíciója erő-
södött. 

– Többször foglalkoztunk az M6-
os autóút megvalósulásával, illetve
a megtorpanással. Az utóbbi hetek-
ben történt-e az ügyben pozitív el-
mozdulás?

– Nagyon örülnék az elmozdu-
lásnak, s annak, ha 2010-re valóban
megépülne a gyorsforgalmi út, hi-
szen a gazdaságfejlesztésünk és a
turisztikánk fejlődése is sokban
ezen múlik. Nem mindegy, hogy
két-három óra alatt tesszük meg a
Szekszárd–Budapest közötti sza-
kaszt, vagy csak bő órát kell szán-
nunk a 140 kilométerre. A kor-

mány ígéretével kapcsolatban nem
azért vagyok szkeptikus, mert el-
lenzéki politikus vagyok, hanem
azért, mert a tények rendszerint
megcáfolják az ígéreteket. Csak
emlékeztetőül: amikor 2002-ben el-
kezdődött a kampány, akkor 2006-
ra ígérték az autóút elkészültét.
Majd 2006-ban azzal áltatták az ál-
lampolgárokat, hogy egy-két év
alatt megépül az M6-os. Most meg
2010-re szól az ígéret, hiszen abban
az esztendőben Pécs lesz Európa
kulturális fővárosa. Bizakodom,
ám sajnos azt látom, hogy az idő
megy, a munkálatok viszont nem a
megfelelő ütemben haladnak.

– Elnökként miként látja a Szek-
szárdi Kistérség lehetőségeit?

– Az elmúlt ciklusban remekül
összekovácsolódtak a kistérséget
alkotó települések, és kiváló mun-
kát végeztek, amit köszönök elő-
dömnek, Halmai Gábornénak. Az
összetartás máig megvan, függetle-
nül attól, hogy az intézményi integ-
rációból adódóan feszültségek ger-
jedtek. Erről azonban nem a kistér-
ség tehet. A történések a kormány-
zati döntéseknek tudhatóak be,
ahogyan a normatív támogatások,
illetve azok elnyerésének feltételei.
Mert ez a „történet” arról szól: ha
integrálódnak az intézmények, ak-
kor „van pénz”, amennyiben nem,
akkor „nincs pénz”. Az ebből is kö-
vetkező gond, ki legyen a központ
és miért? Mindenki ragaszkodna az
iskolájához, és nehéz megtalálni a
szükséges kompromisszumokat.
Úgy ítélem meg, hogy kistérségünk
szemlélete pozitív, a települések át-
érzik egymás gondjait, igyekeznek
összefogni, és felülemelkedni a
problémák okozta nézetkülönbsé-
geken. S ami igen fontos: Szek-
szárd önmagában nem tud sikeres
lenni, csak a környék települései-
vel együtt, s ezek a kistelepülések
sem lehetnek sikeresek Szekszárd
nélkül. Szóval erősen egymásra va-
gyunk utalva.

– Családja miként viseli az Ön el-
foglaltságát?

– Felkészültek erre a szerepválla-
lásra. Korábban sem voltam túl so-
kat otthon, mert mindig sok volt a
munkám. Most viszont más fel-
adatköreim miatt vagyok gyakran
távol. A lehetőségeimhez mérten
azonban igyekszem minél több
időt a feleségemmel és a gyermeke-
immel tölteni.

– Nem szeretném a személyeske-
dés látszatát kelteni, de magánem-
berként is elhangzott egy fontos
mondata.

– Így igaz. Feleségem több mint
négy hónapja van áldott állapot-
ban. Nagyon várjuk a kisbabát. Tel-
jesen mindegy, hogy kislányunk,
vagy kisfiunk születik a lányunk és
fiunk mellé, csak egészséges le-
gyen. 

– Őszintén gratulálok. 
V. Horváth Mária

Fotó: Nagy Á.
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Tárgyalás közben Haág Éva alpolgármester társaságában

Horváth István polgármesterrel 
az elmúlt egy évről beszélgettünk

Folytatás az 1. oldalról.

Közel 30 millió a civileknek
Összevont ülés keretében mintegy hetven civil szervezet között közel
harmincmillió forintot osztott fel szerdán Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros közgyűlésének Művelődési és Oktatási, illetve Sport-, Ifjúsági és
Civil Szervezetek Bizottsága. 
A helyi vállalkozások idén utoljára adhatták iparűzési adójuk 5 szá-
zalékát valamely civil szervezetnek. Kikötés mindössze annyi volt,
hogy a 2007-es esztendőben ez az összeg nem lehetett több a tavalyi-
nál. 
A legtöbb pénzt – 3,8  millió forintot – a Szekszárdi Asztalitenisz Klub
kapta, míg a legkisebb felajánlás ennek alig ezred része, 3730 forint
volt – tájékoztatott Fajszi Lajos, a sportbizottság elnöke.
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Szeptember 7-én délután ünnep-
lő ruhába öltözött, izgatott arcú
emberek igyekeztek a Babits Mi-
hály Művelődési Ház földszinti
tánctermébe. Több fiatal kisba-
bával a karján érkezett, másokat
szüleik kísérték a feldí-
szített helyiségbe, amit
ételkülönlegességektől
roskadozó asztalok vet-
tek körül. A színpadon
pedig már hangolt a GHB
zenekar…

– Befejeztük, amit el-
kezdtünk, s ami egyikünk
számára sem volt könnyű
feladat – kezdte ünnepi
beszédét dr. Wagner Fe-
renc, a Kék Madár Alapít-
vány kuratóriumának el-
nöke az alapítvány emel-
kedett hangulatú születés-
napján. Mint elmondta, 33

olyan – különböző fogyatékkal élő
– fiatalnak adják át a szakmunkás
bizonyítványt, akik hosszabb-rövi-
debb ideig szüneteltették tanulmá-
nyaikat, s a közelmúltban ismét is-
kolapadba ültek. Derekasan tanul-

tak, s most levizsgáztak, szakmun-
kások lettek. Valamennyien tisztá-
ban voltak azzal, hogy csak valami-
lyen szakma birtokában boldogul-
hatnak.

– Elsősorban önöké az érdem! –
mondta az elnök,
s hozzátette, hogy
a most sikeresen
vizsgát tett 33 fia-
tal közül már har-
minc rendelkezik
munkahellyel –
köszönhetően tá-
mogatóiknak. A
többség – három –
különböző ven-
déglátós szakmát
tudhat magáénak,
sokan pedig kő-
művesek lettek. 

Kovács János
mesterszakács úgy
fogalmazott, hogy

ezekben a pillanatokban meghatot-
tan köszönti a diákokat, akikkel ta-
nulmányaik során végig együtt dol-
goztak, tanította őket, de ő maga is
tanult tőlük. Kiemelte szorgalmu-
kat, elkötelezettségüket és kitartá-
sukat. Ezután Simcsik Pál, a PSN
Építőipari Kft. ügyvezetője, a má-
sik mester szólt tanítványaihoz, s
kiemelte, hogy a képzés irányítója-
ként több tekintetben is elégedett,
hiszen szokatlan, hogy munkanél-
küli, ám jórészt családos fiatalok
szerezhettek szakmát, mégpedig
„szép szakmát”, ami ha szorgalom-
mal jár együtt, jó kereseti lehetősé-
get biztosít.

Ezután következett a bizonyít-
ványosztás, majd a társaság együtt
fogyasztotta el a vendéglátósok ké-
szítette finom falatokat. Az ünnep-
ség zenés-táncos mulatsággal zá-
rult. 

– hm – ná –

Úgy 2004-ig a különböző balese-
tek okozta halálozási statisztikák-
ban volt egy különös, de minden
őszön visszatérő, a borkészítéshez
köthető évi közel hússzor előfordu-
ló haláleset. Igen jól sejtik az oxi-
gént a pincéből teljesen kiszorító
szén-dioxid-fejlesztő mustgázmér-
gezések szedték ebben áldozatai-
kat évek hosszú során. Mert a gaz-
dák egy része nem is tudott erről az
életveszélyes szituációról, a másik
része pedig elbagatellizálta a kér-
dést – és a kíváncsiságtól furdalva
lemerészkedett a pincébe. Anélkül,
hogy vitt volna magával egy szál
égő gyertyát, mint vészelőjelzőt.
Az elmúlt két évben a lehető legmi-
nimálisabbra csökkent az általában
kisgazdákat, tisztességben megöre-
gedett borászkodó bácsikákat ölő
mustgázos halálozás: tavaly és ta-
valyelőtt Tokajtól, Hajós, Szekszár-
don és Villányon át egészen Sopro-
nig mindössze egy-két tragédia
szerepel a fekete listákban. Óriási
előrelépés! De vajon ki és mi van a
háttérben? 

– Én akkor lennék elégedett, ha
ugyanúgy nullszaldós lenne az or-
szág többi borvidéke, szőlősterüle-
te, mint Tolna megye, benne a
szekszárdi borvidék. Itt tényked-
tünk, itt élünk, itt fejtettük ki a leg-
hatékonyabban a propagandánkat,
és értelemszerűen itt hatottunk
legjobban a gazdák gondolkodás-
módjára. Éppen ezért nagyon tud-
nék örülni, ha más megyékben
ténykedő búvárkollegáink, különö-
sen ott, ahol még előfordul az az
egy-két sajnálatos eset, tovább

kampányolnának, mert mi sem
hallgatunk el a statisztikák meg-
szépülése után. 

Tovább gondolva azt, hogy a gaz-
dának bizonyos problémák, elhárí-

tások, teendők miatt mégis csak a
pincébe kell mennie nem kalkulál-
ható káresemény, vagy valami on-
nét sürgősen kihoznivaló miatt,
nos az Óceán kifejlesztett egy
olyan szerkezetet, ami egyszerű
könnyen kezelhető, és pár ezer fo-
rintért megvásárolható lesz hama-
rosan, s már az idei Szekszárdi
Szüreti Fesztiválon bemutatkozik a
gazdatársadalomnak.

– Amikor kihívnak bennünket ez
úgy történt, hogy rendes búvárpa-

lackkal mentünk, reduktorral és
maszkkal a fejünkön, ami roppant
komikus tudott lenni. A mi készü-
lékünk azért már a helyzethez illő-
en leegyszerűsíti a dolgokat. Ez

egy tényleg egyszerű palack,
speciális reduktorral, föl lehet
venni, mint a permetező kan-
nát, és a végén két orvosi léle-
geztető poketmaszk, ami az
orrot és szájat is befogja, amit
könnyedén fel tud venni az il-
lető. A készülék egyébként fo-
lyamatosan túlnyomást ad,
nagyobb mennyiségben
nyomja az oxigént, mint
amennyire valójában szükség
van. Ez a készülék egyébként
nem csak a mustgáz, hanem a
mérgező gázok ellen is megfe-
lelő védelmet nyújt. Remélem
pozitív lesz a fogadtatása, és
hamarosan néhány ezer forin-
tos áron megvásárolható lesz.
De addig is tesztelünk, több
szekszárdi pincébe kihelyez-
zük a készüléket.

– Mint hírlik, nem csak bor-
ban utazik, hanem mint or-

szágos hírű szekszárdi főbúvár be-
vette a fejébe, hogy cseppet sem erő-
szakoskodó népnevelőként, de a ví-
zi baleseteket is öt éven belül a ne-
gyedére szorítja, azoknak a meg-
mozdításával, akik a megelőzéséért
a legtöbbet tehetik,

– Igen, eltökélt szándékom, hisz
agyrém, krimi, dráma a köbön,
hogy évente több mint kétszázan
vesznek ott a hazai vizekben. Egy
füzetet adtunk országosan, Tolná-
ban májusban és júniusban kemé-

nyen kampányoltunk, sőt itt szű-
kebb pátriánkban előbb is akcióba
léptünk. Fontos lenne a médiaje-
lenlét, mint a mustgáz kampányá-
ban volt, de itt még falakba ütkö-
zünk, nem sikerül az országos mé-
diumokba bejutnunk. Pedig nem
csupán közhelyeket akarunk pu-
fogtatni, hanem a megelőzés leg-
elemibb dolgaira, az írott és íratlan
szabályok betartatására fókuszál-
ni, a bekövetkezett tragédiákkal a
jó ízlés határán az őszinte, cselek-
vő megdöbbenést elérni a szülők-
ben és a gyerekekben. Az idén is
rendesen szedték az áldozataikat a
vizek, az elképesztő mulasztások,
emberi felelőtlenségek következté-
ben. Tényleg aktuálisak leszünk.
Bár ne lennénk azok. 

De szeretném megérni, belátha-
tó időn belül, hogy csak szórványo-
san kelljen már elnézést, de vízi
hullák után kutatnunk folyóink, ta-
vaink mélyén. Annál nincs ször-
nyűbb, amikor legnagyobb igyeke-
zetünk ellenére sem találjuk meg a
keresett személyt – még eltemetni
sem tudják a hozzátartozók...

B. Gy.

Gazdáknak kitalált új készülék az „Óceántól”
Ma már csak páran vesznek oda a pincékben mustgázerjedés miatt

Különleges bizonyítványosztás – állófogadással
Tizedik születésnapját ünnepelte a Kék Madár Alapítvány
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Amikor augusztus 24-én kihir-
dette a zsűri Szabó Dezső vasúti
festményeinek újraalkotására ki-
írt pályázat eredményét, bizo-
nyos, hogy a szekszárdi Tóth Gá-
bor – aki végzős hallgatója a Pé-
csi Tudományegyetem Művészeti
Kara festőművész szakának –
pulzusa a normálisnál jóval sza-
porább lett, s nehezen tudott vol-
na megszólalni. Ugyanis nyertes-
ként a saját nevét hallotta. A fia-
tal művész „elismerte” e feltétele-
zéseimet, sőt már beszélgetésünk
elején kijelentette: „A kihívás és a
feladat egyaránt óriási”.

Ám mielőtt bemutatnám Tóth
Gábort, s felidézném beszélgeté-
sünk részleteit, kanyarodjunk visz-
sza a „kezdetekre”. Szabó Dezső
vasútállomási három nagyméretű –
az 1980-as években „eltüntetett” –
falfreskójának újrafestése sok vá-
roslakóban merült fel, így civilek
indítványára útjára indult az ügy,
ami mára közüggyé vált. A kezde-
ményezés élére állt dr. Gaál Attila,
a Wosinsky Mór megyei múzeum
igazgatója és Rühl Gizella, a
TolnaArt tulajdonosa. Szerveztek
bolhapiacokat, műtárgy-árverése-
ket és mindent, amiből forintokat
reméltek, e mellett sokan pénzado-
mánnyal is hozzájárultak a megva-
lósuláshoz. Nyilván azért, mert „a
mi lelkünkhöz Szabó Dezső hajda-
ni alkotásai állnak közel”, fogalma-
zott a civil kezdeményezés szerve-
zője.

Rühl Gizella elmondta, eddig 5
millió 800 ezer forint jött össze, ám

a gyűjtés változatlanul folyik, vár-
ják a pénzadományokat, de szíve-
sen fogadják a cégektől – az alkotó-
val egyeztetett – szükséges anya-
gokkal való támogatást is. Közben
az újrafestésre kiírták a pályázatot,
aminek az eredményét augusztus
24-én hirdette ki a rangos zsűri: dr.
Feledy Balázs művészettörténész,
dr. Gaál Attila múzeumigazgató,
Molnár M. György festőművész,
Lovas Csilla művészettörténész és
Vékony Péter galériatulajdonos,
műtárgybecsüs. 

Mint az olvasók is emlékeznek
rá, hogy a négy pályázó vázlatké-
peit a nagyközönség is vélemé-
nyezhette a Garay téri pavilonnál.
Összesen 427 szavazat érkezett,
amiből 369-et a 2-es számmal jel-
zett pályamű kapott. A közönség
véleményével megegyezett a zsűri
döntése: a 2-essel jelzett vázlat ké-
szítője, Tóth Gábor festi újra az al-

kotásokat. Az első képnek, a Sárkö-
zi vasárnapnak idén december vé-
gére kell elkészülnie, a Szekszárdi
vásárnak pedig 2008. áprilisban, a
nagy képet jövő szeptemberig kell
elkészíteni. Remélik, hogy jövő év
végére a régi helyükön pompázhat-
nak a pannók.

Tóth Gábornak már óvodás korá-
ban is kedvelt időtöltése volt a raj-
zolás. A Garay általános iskolában
rajztanára, Jakab Géza támogató
ösztönzésére kibontakozott a fiú
tehetsége. Ám a gimnáziumi évek
alatt e folyamat megszakadt, sze-
rencsére nem véglegesen. Érettségi
után Kaposváron elvégezte a Zichy
Mihály Iparművészeti Szakképző
Iskolát, mellette rajzolni és festeni
tanult Fusz György, a főiskola fő-
igazgatója irányításával. Mint már
említettük, ezt követően felvették a
Pécsi Tudományegyetemre, s mes-
tere a mai napig Lengyel András,
Munkácsy-díjas festőművész.
Ajánlásával ő maga is támogatta
Gábor pályázatát, aminek azért
van különös jelentősége, mert – a
fiatal művész szerint – fiatal kora
miatt szűkös referenciával rendel-
kezik. Ám tegyük hozzá, hogy pá-
lyázaton nyert már első helyezést,
s több csoportos kiállításon is be-
mutatták alkotásait. 

– Stílusom még nem kiforrt, a ha-
gyományos, realisztikus festészetet
követem stílusban és anyagban
egyaránt. Nincsenek bevett sémá-
im, s tudok alkalmazkodni a máso-
landó képekhez – mondta Gábor, s
hozzátette, nem híve a „belema-
gyarázós” irányzatoknak. 

– Amikor először hallottam a
vasútra készülő pannó pályázatá-
ról, arra gondoltam, ha többen fes-
tenék, jó lenne az alkotók közé ke-
rülni. Ám amikor a kiírást olvas-
tam, komolyan elgondolkodtam:
megpróbálom – folytatta. A pályá-
zat elkészítése során kidolgozta a
kivitelezés technikáját, természete-
sen ügyelve arra, hogy az elemek,
azaz a jelenetek precízen és úgy
kapcsolódjanak egymáshoz, hogy
a képek tónusértékben is egyben
legyenek. S hogy pontosan értsem
például az elemeket, rajzolni kez-
dett jegyzetfüzetembe. A három
képből álló, összesen 120 négyzet-
méternyi megfestendő felületet ké-
penként panelekre osztotta. A két
kisebb méretűt hat-hat – egyenként
2 méter 30 centi X 2 méter 40 cen-
tis – elemként festi meg, a nagy kép
pedig tíz elemből áll majd össze. A
keretet és a felületet – amire a spe-
ciális vásznat kasírozzák fel – a
szekszárdi asztalos mester, Nagy
János készíti el. 

A felkészülés során mestere ja-
vaslatára Budapesten, a képzőmű-
vészeti egyetemen kért és kapott

igen hasznos tanácsokat, javaslato-
kat. Erre különösen a pannó mére-
tei okán volt – és lesz is – szükség.

– A kihívás és feladat óriási – szö-
gezte le Gábor, s megjegyezte,
nagy fába vágta a fejszéjét.

– Már a pályázat elkészítése so-
rán is láttam a számos rizikófak-
tort. De ezek ellenére is tudom, ké-
pes leszek megoldani a feladatot…
Többen is megjegyezték, hogy
csak le kell másolni az eredeti ké-
pet. Jórészt igen, de nem egy való-
di másolásról van szó, hanem
szükség van a kreativitásra is, hi-
szen több szín és formai elem is
„elveszett”, a freskót teljes mérték-
ben nem lehetett rekonstruálni…
Mivel nem a helyszínen oldom
meg a feladatot, olyan műterem-
megoldás szükséges, hogy az ele-
mek ki- és beférjenek az ajtókon,
hogy a helyiségben – próbaképpen
– összeilleszthessem az elemeket
és még sok más egyéb.

Gábor minden megnyilvánulásá-
ból arra következtettem, hogy a
szolid, ám határozott, de csöppet
sem bőbeszédű fiatalember igen
alapos, átgondolt, árad belőle a fel-
adat és a művészet iránti alázat, s
festőművészi energiái kifogyhatat-
lanok. Figyel az anyagokra, melye-
ket úgy választ meg, hogy minél
jobban kihasználhassa a bennük
rejlő lehetőségeket. Az efféle bra-
vúrokra a következő egy esztendő
során bizony nagy szüksége is lesz.
Bár aggódni egy pillanatig sem kell
érte, legfeljebb azért, hogy mie-
lőbb elkezdhesse a munkát, s hogy
álljanak rendelkezésére a megfele-
lő feltételek.

Arra kértem a nagy jövő előtt ál-
ló végzős hallgatót – mert a festő-
művész titulust egyelőre elutasítja
– „ecsetelje” az eredményhirdetést
és az azt követő egy órát.

– A múzeum könyvtárában ült
össze az öttagú zsűri. Miután dön-
töttek, behívtak bennünket. Feledy
Balázs értékelte a munkánkat, s ki-
fejtette, ki miért nem nyerhetett…
Utána beszélgettünk, majd átsiet-
tem a közelben lakó mamihoz.
(Bogár Istvánné Éva asszonyhoz – a
szerk.) Rendesen összeölelkez-
tünk, aztán telefonáltunk édes-
anyámnak, majd a barátoknak és a
szurkolóknak – tömörítette a nagy
jelentőségű perceket Gábor, majd
rá jellemző módom megjegyezte:

– Ha nem én kaptam volna a
megbízást, akkor is nyertem volna.
Hiszen a felkészülés alatt rengete-
get tanultam, sok új ismerősre tet-
tem szert, akik valahányan úgy vi-
szonyultak hozzám és a feladat-
hoz, amire gondolni sem mertem
volna, arról nem is szólva, hogy a
diplomamunkám is „összejött”.

V. Horváth Mária 

A zsűri döntése megegyezett nagyközönség véleményével

Tóth Gábor: „A kihívás és a feladat egyaránt óriási”



A XIII. Levéltári Nap minden elő-
adója beszélt valamilyen vonat-
kozásban Wosinsky Mórról. A tu-
dós pap, kutató és múzeumalapí-
tó régész, akadémikus életéről és
munkásságáról Gaál Attila, a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum
igazgatója (képünkön) tartott ve-
tített képekkel illusztrált elő-
adást.

Wosinsky Mór mélyen vallásos
édesanyja kívánsága szerint pap-
nak tanult. A kalocsai papneveldé-
ben hat osztályt végzett el, ahol
már megmutatkozott erős egyéni-
sége. Ezután a pécsi szeminárium-
ban folytatta tanulmányait. Ekkor
még inkább az irodalom érdekelte,
német és francia nyelvet tanult.
Fiatal papként először a Somogy
megyei Gödrére került, majd
Aparra káplánnak. Áthelyezése
után Wosinsky Lengyelre került,
aminek a közelében található Euró-
pa egyik leghíresebb késő kőko-
ri–kora rézkori lelőhelye, a lengyeli
sánc. Hallván bizonyos cserepekről
próbaásatásokba kezdett. A talált
leleteket akkor avar korinak hatá-
rozta meg, de a szakirodalmat ta-
nulmányozva hamar kiderült, hogy
kőkori lelőhelyről van szó. 

Külföldi párhuzamokat is kere-
sett az éppen folyó kutatásához.
1885-ben Svédországba, Dániába,
majd 1887-ben Egyiptomba és a
Szentföldre utazott. Emlékeit for-
rásértékű munkákban írta le. Ezek-
nek a köteteknek a hasznát igyeke-
zett visszaforgatni a kutatásokba.
Az 1880-as évek második felében
megkezdte a gyűjtőmunkát a me-
gye monográfiájához, de leginkább
az kötötte le, hogy kutatásainak
eredményeit minél szélesebb kör-
ben ismertesse. 16 cikket írt a len-
gyeli ásatásokról, előadást tartott
Párizsban és Bécsben, ahol az
eredményeket sajátos módon
szemléltette: becsomagolta, bedo-
bozolta a leleteket, vonatra tette,
aztán az előadás helyszínén kicso-
magolta, és bemutatta. Kapcsolatai
a kutatókkal nagyon megélénkül-
tek, sokan meglátogatták Lengyel-

ben, Würzburgból, Berlinből,
Münchenből is érkeztek tudósok a
Tolna megyei kis faluba.

Időközben egyházi hivatalában
is előlépett, Bonyhádra került espe-
resnek, ahol választási harcokba
bonyolódott. Emiatt helyezték át
Szekszárdra. Innen kezdődik tevé-
kenysége, amely a megyei múze-
um létrehozásában csúcsosodott
ki. A megyei monográfia megírásá-
nak munkálatai javában folytak.
Még 1885-ben határozott a megye
arról, hogy a honfoglalás 1000. év-
fordulójára elkészítteti a megye
monográfiáját. Wosinskyt kérték
fel az ún. történelem előtti rész, a
régészet, Kammerert pedig az írá-
sos forrásokkal rendelkező későbbi
részek megírására. Wosinsky ígére-
tet kapott arra, hogy az 1882-ben
alakult Régészeti Társulat minden-
ben segíteni fogja a munkáját, de a
társulat elhalt, így Wosinsky magá-
ra maradt, az egész megyét egye-
dül kutatta. Végül is időre elkészült
az általa írt két kötet. Tolna megye
monográfiája 1895-ben került
nyomdába. 

Az ásatásokat csak kis részben
finanszírozta a megye, nagyobb
részben a Magyar Nemzeti Múze-
um, így az anyag egyenesen hozzá-
juk került. Wosinskyt ez nagyon
bosszantotta, ezért hozta létre a
megyei múzeumot. Hiába dolgo-
zom, járom a sarat télben, fagyban,

nekem csak a papírmúzeumom,
vagyis a feljegyzéseinek gyűjtemé-
nye, marad – morfondírozott rend-
szeresen. 1894-ben merült fel a
múzeum létrehozásának gondola-
ta. Ennek volt előzménye 1877-
ben, amikor a megyegyűlés foglal-
kozott ezzel, majd az 1880-as évek-
ben is, de ezek a kísérletek rendre
elhaltak. Most az tette aktuálissá
ezt a kérdést, hogy a millenniumi
ünnepélyekre a megyék arra ké-
szültek, hogy a kultúra területén
valami nagyot alkossanak: iskolá-
kat, kultúrpalotákat Wosinsky
Apponyi segítségével ajánlatot tett
a megyének: Ő 5000 darab régisé-
get, a gróf pedig a teljes lengyeli
anyagot felajánlotta a múzeum szá-
mára, ha a megye egy három helyi-
ségből álló épületrészt átad
Wosinskyéknak. A megyegyűlés a
javaslatot elfogadta. Az első határo-
zat szerint a megyeházával szem-
ben lévő magtárépületben helyez-
hették volna el a múzeumot, de ar-
ra is szükség volt, hogy lóistálló,
szolgalakás, pajta és olyan dolgok
legyenek ott, amelyek a megyehá-
zában fölöslegesek voltak. Mire
mindent elhelyeztek az épületben,
addigra a múzeumnak nem jutott
hely. Wosinskyt ez meglehetősen
elkeserítette. Az újabb javaslat sze-
rint a megyeháza börtönhelyiségeit
egybenyitva helyezték volna el a le-
véltárat, és a múzeumot. Még egy-
szer lejátszódott
az előbbi törté-
net. Ez Wosinskyt
bosszantotta, de
nem adta fel a
harcot. Egy tervet
készítettek Appo-
nyival. Eszerint
azt kérték, hogy a
kulturális célokra
felvett 268 000 fo-
rintból megma-
radt összeget, és
annak kamatait
különítsék el mú-
zeum céljára, va-
lamint a megépü-
lő főgimnázium

melletti telekből egy részt ingyen
adjanak át múzeumépítésre, vala-
mint a megépült gimnázium egy-
előre még nem használt termeit
ideiglenesen adják át múzeum cél-
jára. Miután a minisztérium enge-
délyezte ezt az ideiglenes elhelye-
zést, létrehozták a vármegyei mú-
zeumbizottságot, a múzeum alapí-
tó okiratát és a múzeumi szabály-
rendeletet. Ez utóbbi szerint a gim-
náziumban megnyitandó új múze-
um heti két napon egy koronás be-
lépti díj ellenében lenne látogatha-
tó, és tartalmazna régészeti, törté-
neti, numizmatikai, valamint ter-
mészetrajzi, népismereti, művé-
szeti, iparművészeti osztályokat,
valamint könyvtárból, és okirattár-
ból állna. 1899. június 4-én 33 000
tárggyal berendezték, 2-3 terem he-
lyett, a gimnázium összes üres ter-
mét, mivel először csak az elsőosz-
tályosok jártak oda. Nagy ünnepé-
lyes megnyitót rendeztek, de a kö-
vetkező hónapban a múzeumi bi-
zottság ülésén a gimnázium igaz-
gatója bejelentette, hogy jön a kö-
vetkező osztály, ürítsék ki a követ-
kező termet. Most viszont már egy
a minisztérium által jóváhagyott
szabályzattal, működési engedély-
lyel rendelkező intézményről volt
szó, ezt nem lehetett kisöpörni on-
nan, tehát valóban lépni kellett, és
létre kellett hozni a korábban is ter-
vezett új múzeumot. Ehhez állami
segítségre is szükség volt. Most
Wosinskyék kötették össze ezt a le-
véltár ügyével. A két nagyon neves
építész, Herzog Fülöp és Schicke-

danz Albert tervei alapján
a neoreneszánsz múze-
umpalotának 11 termébe
múzeum került, és 1 ter-
mébe levéltár. Az új mú-
zeumépület egy év alatt
épült meg, 1902-ben adták
át. Wosinsky az összes
tárgyat elhelyezte a ter-
mekben, a falakra a jobb
megértés érdekében élet-
képeket festetett.

Wosinsky Mór életének
utolsó éveiben megkesere-
dett. Ezt az erős testalkatú
embert 52 éves korában
három nap alatt elvitte egy
tüdőgyulladás. K. E.
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„Papírmúzeumból” Megyei Múzeum

Nagy sikert hozott a Babits Mi-
hály művelődési házban az
Alisca Terra Kft., Szekszárd ön-
kormányzata és az ÖKO-Pannon
Kht. közös szervezésében az a
gyerekeknek és szüleiknek szóló
rendezvény, amelyen a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságát tu-
datosították a látogatókkal. 

A fiatalok minden eszközt
(Rend(m)ező, Öko-Fa, Tudás kere-
ke) kipróbálhattak, miközben szin-
te észrevétlenül csoportosították a
leggyakoribb hulladékokat. Dr.

Haag Éva alpolgármester a megnyi-
tón hangsúlyozta: a környezettuda-
tosságra nevelést már gyermekkor-
ban el kell kezdeni, hiszen aki ko-
rán megtanulja, hogy saját érdeké-
ben ne szemeteljen és szelektíven
gyűjtse a hulladékot, az felnőttként
is így tesz majd.

Az átgondolt és a lakosság egyre
erőteljesebb bevonásával végzett
hulladékgazdálkodás a Szekszár-
don régóta napirenden van. A vá-
rosban minden évben növekszik a
szemét mennyisége (tavaly 102

millió litert tett ki), az összetételt
tekintve vezetnek a csomagoló-
anyagok (pl. PET-palack) – mondta
el Lovász Roland, a város környe-
zetvédelmi referense. A szekszárdi
lakosságban megvan a szándék a
szelektív gyűjtésre, hiszen a forgal-
masabb pontokon található konté-
nerek egy része már képtelen el-
nyelni az odahordott hulladékot.
Ezen a helyzeten javíthat, hogy a
Dél-Balaton és Sió-völgye szelektív
hulladékgazdálkodási projektben
részt vevő szekszárdi önkormány-
zat még szeptemberben további 38
új szelektív hulladékgyűjtő szigetet
helyezhet ki a városban.

Szelektíven gyűjtünk
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– A városokban – elsősorban a te-
lepülések szívében – egyre több
bank nyit fiókokat. Nem zavarják
egymás „köreit”? Szóval ez jó, vagy
rossz?

– Azt gondolom, hogy jelenleg
jó, mert a választás lehetősége kí-
nálta verseny az ügyfeleknek ked-
vez, akár a betét elhelyezésében,
akár a hitelfelvételben. Az kérdés,
hogy ez így marad-e hosszú távon?
Most úgy látom, hogy négy-öt év
múlva a bankok számában csökke-
nés lesz, azaz a tulajdonosi kör
szűkülni fog, hiszen a világon min-
denütt koncentráció zajlik a felvá-
sárlások és fúziók formájában.
Hogy kik maradnak és kik nem, azt
a tőkeerő dönti el. Szerintem az
UniCredit előtt hosszú és biztos jö-
vő áll. Hozzáteszem, hogy a ban-
kok számának csappanása a fiókok
számát nem érinti, sőt e téren to-
vábbi bővülés prognosztizálható.

– Nyilván, hiszen az ügyfelek el-
érése így garantálható.

– Így, mármint bankfióki módon
és az elektronikus csatornák révén.
De a magyar ember – vagy az em-
berek többsége – a hagyományos
fióki pontokhoz ragaszkodik.

– Napról napra halljuk, látjuk
bankjuk erőteljes reklámhadjára-
tát. Ez eredménynövelő tényező?

– A reklám szerepe elsősorban a
figyelemfelkeltés. A reklám hatásá-
ra az ügyfél bejön a bankba, ahol
már személyre szóló ajánlásban
lesz része. Ebben igen nagy a kis-
bankok, mármint a bankfiókok
szerepe, mivel a beszélgetős, meg-
nyilatkozós kapcsolat az ügyfél cél-
jainak megvalósulását segíti.

– Azt látom, hogy kisebb fiókok-
ban a banki alkalmazott és az ügy-
fél között úgymond folyamatos és
bizalmas nexus alakul ki.

– Igen, ez a cél és ez a jó, s erre,
mint a tanácsadásra, a lehetőségek
átbeszélésére az embereknek igé-
nyük van. Ha az ügyfél engedi ma-
gát megismerni, s őszintén föltárja
a lehetőségeit, az ügyintéző pedig
fogékony, s képes beleélni magát
ügyfele helyzetébe, akkor a legjobb
ajánlatot adja a kliensének. Ma a
bankok alapvetően a lakossági te-
rületen szeretnének piaci részese-
dést növelni. Sokak banki kultúrája
fejleszthető, hiszen számos termé-
ket még nem használnak ki, de szí-
vesen tájékozódnak ezekről, más-

részt pedig a hitelfelvevő hajlandó-
ság egyelőre nem csökken.

– Hitelt felvenni ma egyszerű…
– Viszont visszafizetni, főleg

hosszú távon nem az. Mert amikor
hitelt veszek fel, értékelem a saját
pillanatnyi helyzetemet. De hogy
ez miként alakul öt év múlva, azt
nem tudom előre modellezni.

– A banki tisztviselők felesküsz-
nek a titoktartásra?

– Bár esküt nem tesznek, de alá-
írják az ide vonatkozó nyilatkoza-
tokat. Mindezt a verseny és a jelen-
tős – a jó munkaerő elcsábításán
alapuló – fluktuáció kényszerítette
ki. Azt gondolom, hogy egy kis vá-
rosban különösen nagy a titoktar-
tás jelentősége.

– Önöknél, de más bankokban is
azt tapasztalom, hogy a férfi főnök
mellett jórészt hölgyek dolgoznak.  

– Szívesen dolgozom együtt a
hölgyekkel, s azt tapasztalom,
hogy a banki szakmában az ügyin-
tézés menetét a nők empátiája,
nyugalma, alkalmazkodó képessé-
ge a férfiaknál jobban tudja kezel-
ni. Bár megjegyzem, azért – nálunk
is – léteznek női vezetők. 

– Hogy érdemes bankot választa-
ni? Mint kozmetikust, vagy szülész-
nőgyógyászt?

– Pontosan. A választás egy-egy
ügyintézőhöz való személyes kötő-
désen, ismeretségen múlik, vagy
azon, hogy rokon, jó ismerős ajánl-
ja-e. Mindez megalapozza a bizal-
mat. De van olyan is, aki a döntését
megelőzően nagyon profi módon
összehasonlítja a bankok kondíció-
it, THM-jét, vagy EBKM-jét… Mind-
ebbe praktikus szempontok is be-
leszólnak, például fontos, hogy az
adott bank közel legyen az ember
munkahelyéhez, vagy a lakásához,
s legyen teljes termékpalettát kíná-
ló, univerzális bank. Itt említem,
hogy az ügyfél a tanulási folyamat
révén a banki kultúrával, vagy ban-
ki szokások átalakításával havonta
akár két-három-négyezer forintot is
megspórolhat. 

– Mondana erre példát?
– Hogyne. Meg kell tanulni pél-

dául a hitelkártyát használni, vagy
interneten bankolni, ami ingyenes.

– Főként a falun élő idősek még
mindig odahaza tartják a pénzü-
ket. A rendőrségtől tudom, hogy
naponta történnek – olykor jelentős
– pénzlopások a házakba betérő

gazfickók figyelemelterelő módsze-
re következtében.

– Az elején feszegettük, hogy a
bankfiókok számának növekedni-
ük kell. Hiszen vidéken, a kisebb
településeken nincsenek fiókok.
De a vidéki ember éppen úgy tud
elektronikus úton bankolni, mint a
városi, bár egyszer-kétszer be kell
mennie a városba. Tehát a napi
szükséglet fölötti összegeket nem
szükségszerű otthon tartani. De
tény, hogy az idősek nehezebben
tanulják meg a banki ügyintézés
csínját-bínját, ráadásul ma már sok
településen postahivatal sincs. Az
a javaslatom, hogy amit a nagyik az
unokáknak tesznek félre, azt a
pénzt mindenképpen bankban he-
lyezzék el, s kössék le. 

– Szüleit jól ismerem, mindketten
pedagógusok. Azt is tudom, hogy
Vitéz Attiláéknak két gyermekük
van, s gyanítom, hogy édesapjuk
közgazdász.

– Kitti lányunk nyolcadik osztá-
lyos, Fanni pedig harmadikos. Va-
lóban közgazdász vagyok, s miu-
tán végeztem, egy nagybankban
helyezkedtem el, ahol 14 évig dol-
goztam, s lépegettem fölfelé a rang-
létrán. 2005. január óta vagyok fi-
ókvezető a HVB-nél, illetve utódjá-
nál, az UniCreditnél. Feleségem
szintén bankos, a már említett
„nagybankban” ismerkedtünk
meg.

– Amikor telefonon egyeztettük
az interjú idejét, feltűnt a remek
humora.

– Szeretem a humort, de amit ta-
pasztalt, azt én alkalmazkodó ké-
pességnek definiálom, ami egy
bankosnál elengedhetetlen. Hiszen
a tevékenységem 95 százalékban a
kommunikációból áll. Ebbe tarto-
zik, hogy az ember szinte pillana-
tok alatt fel tudja ismerni, kivel és
milyen stílus a célravezető.

– És az is, hogy Ön a nap na-
gyobb részében nem az elefánt-
csonttoronyban, hanem a bankte-
remben lévő íróasztalánál dolgo-
zik.

– Ez számomra, de az ügyfelek
számára is fontos, ma már ter-
mészetes…

– Avassuk be az olvasókat a hob-
bijába, mondhatni, szenvedélyébe.

– Mindent gyűjtök, ami – tapint-
ható, szagolható, szemet gyönyör-
ködtető – papír és Tolna megyei,
ám régi. Ennek egy része a banki
tevékenységgel függ össze: részvé-
nyek, betétkönyvek, levelek, reklá-
mok, hagyatékok. Megjegyzem,
először lokálpatriótaként Szekszár-
dot gyűjtöttem, de kicsi volt a merí-
tés, így áttértem a megyére. Alap-
vetően a képeslapokat gyűjtöm.
2004-ben már könyv formájában
megjelent a szekszárdi, pontosab-
ban „szegzardi” üdvözlet, nem ré-
gen látott napvilágot az „Üdvözlet
Tolna Vármegyéből!” első kötete. 

– Gyönyörű, igényes és különle-
gességeket tartalmaz.

– A kötetben látható 1945 előtti
lapokat én gyűjtöttem, valamennyi
a saját tulajdonom. Kezdetben régi-
ség vásárokba jártam, de mára már
váltani kellett, s maradtak a hirde-
tések és az árverések. Sőt, mivel
sokan tudják, hogy gyűjtöm a ké-
peslapokat, olykor felajánlanak né-
hányat megvásárlásra. Ez nem
olyan szép, mint amikor én találom
meg a kincset. De muszáj ezzel is
élni, mert más forrás nem igen van.

– De szép ez a lap, amelyen egy
nagy pillangó látható, benne dom-
bóvári kis képek.

– Ez kuriózumnak számít. Ebből
lehetséges, hogy ez az egyetlen,
ami föllelhető, s nálam van. A ké-
peslapgyűjtés azért szép dolog,
mert nincs katalógusa, mint példá-
ul a bélyegeknek. A képeslapok
esetében nem tudom, mi hiányzik
a gyűjteményemből, s hogy egy-
egy különlegesség mennyit ér, de
igen drága. Ráadásul a gyűjtemé-
nyem azért is értékes, mert ilyen
lapokat ma már nem lehet találni, s
azért is, mert rengeteg olyan épület
látható rajtuk, amelyek már nincse-
nek meg, tehát a hajdani építmé-
nyek egyetlen dokumentumát je-
lentik.

– A Tolna könyv előszavát Ráday
Mihály írta.

– Ami számomra és az ügy szem-
pontjából is nagyon megtisztelő.
Folytatom: V. Kápolnás Mária mun-
kája a helytörténeti rész és Erky-
Nagy Tibor a tipográfus. A „Szeg-
zárdi” és a Tolna megyei kötet
(majd kötetek) stílusa tehát azo-
nos.

– Sajnálom, de fel kell tennem az
utolsó kérdést…

– Örülnék, ha Keszthelyi Sza-
bolccsal beszélgetne. A családnak
két vendéglátó egysége van a város-
központban, s Szabolcs az egyik
üzletvezető. Érdekelne, hogy a
megszépült belváros kávéházát,
sörözőjét szívesen látogatják-e a
szekszárdiak és az ide kirándulók?

V. Horváth Mária
Fotó: Nagy Ági

Legutóbb a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule nyolcadik
osztályos diákjával, Kustos Annival beszélgettünk. Az ifjú hölgy leg-
jobb barátnője édesapjának, Vitéz Attilának, az UniCredit Bank szek-
szárdi fiókvezetőjének adta át a jelképes stafétabotot. Kiderült, hogy a
lányok mindenről beszélgetnek, s nem kis büszkeséggel szüleikről.
Így Anni javaslatára a bankszakembert könyveiről, a megyében való
kutatómunkájáról és gyűjtési szenvedélyéről is faggattam.

BEMUTATJUK!

„A választás lehetősége az
ügyfeleket szolgálja”
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Amikor a könnyű megbarátkozik
a komollyal, a méltóság találkozik
az alázatossággal, akkor ott a
Szakcsi–Vukán duó pengeti a húro-
kat (néha szó szerint!). Akik hal-
lották a két zseni koncertjét a Mű-
vészetek Házában, azok nemcsak
egy ínyenc zenei eseménynek le-
hettek tanúi, de arra a kérdésre is
választ kaphattak, hogy milyen a
mai kortárs zenész.

Szakcsi Lakatos Béla és Vukán
György a rögtönzés nagymesterei.
Több mint harminc éve muzsikál-
nak együtt, közös estéiken mindig
az érzékiség keveredik a virtuozi-
tással. Úgy tudják megérezni a má-
sik minden apró rezdülését és hul-
lámait, hogy néha még levegőt is
egyszerre vesznek. Produkcióik új
minőséget, klasszikus értéket te-
remtenek a kortárs improvizatív
zenében. A köztük lévő harmónia
közös művészi és előadói attitűd-
jükből, azonos szemléletükből fa-

kad, melynek talán legfontosabb
eleme, hogy mindketten azt vall-
ják: a zene akkor igazi, ha rögtön-
zött.

„A jó előadás nem megbeszélés
vagy gyakorlás kérdése. Legfeljebb
arról esik szó köztünk, hogy ho-
gyan menjen le a darab, és hogy
belenyúlunk-e a zongorába” – árul-

ja el Szakcsi. „Az improvizáció a
17. századtól kezdve jelen volt a ze-
nében, csak a 20. században felej-
tették el.”

„Aki hallott bennünket együtt,
azt mondta, hogy ilyen még nem
volt, hogy két zongorista ennyire
megértse egymást. Sok világnagy-
ság zongorista játszik együtt, na-

gyon jók, de talán mégis rivalizál-
nak közben. Mi nem rivalizálunk.
Egyszerűen leülünk és zongorá-
zunk. Mi sem értjük, hogy műkö-
dik ez” – mondta Vukán György.

Nos, Szakcsi és Vukán ezúttal
sem csak a klasszikus értelemben
használta a zongorát: be-benyúltak
a hangszer gyomrába néhány húrt
saját kezűleg megpengetni, máskor
meg a zongorán dobolva teremtet-
tek ritmuselemeket. Saját szerze-
ményeik mellett jazz és komolyze-
nei alapokra egyaránt improvizál-
tak, sőt Szakcsinak még barátját is
sikerült meglepnie – igaz szomorú
apropóból. A koncert napján, szep-
tember 11-én elhunyt Joe Zawinul,
a fúziós jazz mestere. Az osztrák
származású művészt nem csupán
zeneszerzőként és zongoristaként
tisztelték, de Miles Davisszel
együtt stílusteremtő szerepe volt.
Az ő emlékének is adózott a duó
egy szerzeménnyel.

Kár, hogy a magyar jazz két mér-
tékadó művészére Szekszárdon
mindössze ötvennégyen voltak kí-
váncsiak.  (fl)

Immár negyedik alkalommal
hívta meg Fusz Györgyöt csoportos
kiállítására a nívós svájci galéria.
Amikor az 1994-es a Berni Kanton-
tól kapott féléves ösztöndíja után
öt-hat évvel először kérték fel, a
művek méretét nem korlátozták,
így minden alkotó nagyméretű mű-
vekkel jelentkezett. Második alka-

lommal 20 cm-ben állapították meg
a szobrok maximális méretét. Ez
egy új formavilág megalkotására
késztette Fusz Györgyöt. Kinyitotta
a formákat, ekkor készültek a Gyű-
rű- vagy az Üreg-sorozat első da-
rabjai. Korábbi realisztikusabb
munkáival szemben művei egyre
nonfiguratívabbá váltak. A forma

változott, de a gondolat azo-
nos, továbbra is az ember, az
emberi lét alapvető kérdései
állnak a középpontban. A
legközelebbi tárlaton legfel-
jebb 60, idén 80 cm lehetett a
szobrok mérete. Most két ré-
gebbi porcelán mellett fatü-
zelésű kemencében samottos
égetéssel készült új munká-
kat is küldött a solothurni ki-
állításra.

Fusz György művei a
brit–német Michael Flynn al-
kotásaival állnak leginkább
rokonságban, aki szintén a
korábbi realisztikus formák-
tól jutott az elvont megfogal-
mazásig. Bár a belga Herman
Muys szobrai nem szakadtak
el egészen a reális megformá-
lástól, mély, megütközést
keltő mondandójuk által

mégis közel állnak a szekszárdi ke-
rámiaművészhez. Formaviláguk
alapján az Amerikai Egyesült Álla-
mokban élő Christyl Boger a roko-

kót idéző részlet-
gazdag, valósághű
porcelánfigurái áll-
nak leginkább el-
lentétben Fusz
György szobrainak
nyers drámaiságá-
val. Amíg feltűnik,
hogy a „cukormáz-

zal” bevont negédes babák valójá-
ban fuldokolnak. A brit Claire
Curneen viszont egy pillanatig sem
leplezi, ránk zúdítja ember formá-
jú, mégis meghatározhatatlan,
megsebzett alakjainak világfájdal-
mát. A japán származású, 1974 óta
az Egyesült Államokban élő Akio
Takamori festett, álló vagy fekvő
emberi figuráiban a japán tradíci-
ókból táplálkozik, de a mai, min-
dennapi világunkról szól. Tükröt
tart elénk, ezáltal késztet gondol-
kodásra. Esther Shimazunak a
nagyapja emigrált Japánból a Ha-
waii-szigetekre. Nem tudhatjuk,
hogy terebélyes, mezítelen nőalak-
jai boldogságukban, vagy kínjuk-
ban nevetnek-e.

Már a megnyitón nagy érdeklő-
dés kísérte a solothurni galéria ki-
állítását, amelynek témája az em-
ber, az emberi létezés. A különbö-
ző világtájak kerámiaszobrászai-
nak eltérő életérzésből fakadó al-
kotásaiban önmagunkkal nézünk
szembe. Kovács Etelka

SzakSzakcsi és Vcsi és Vukán újrukán újra va vararázsoltázsolt

Fusz György a kerámiaszobrászat elitjében
A világ figurális kerámiaszobrászatának legkiválóbbjai között állít ki
Fusz György, Ferenczy Noémi-díjas keramikus, szobrászművész a
Bern közelében fekvő Solothurnban. A Kunstforum Solothurn Galéria
Menschenbild II. című tárlatán megtekinthető 23 alkotás mindegyiké-
nek témája, ahogy a cím is mondja, az emberábrázolás, vagy inkább
maga az ember. Valamennyi szoborban mély gondolatiság fedezhető
fel függetlenül a kifejezésmódtól – tudtam meg az egyetlen közép-ke-
let-európai kiállítótól, aki, mint mondta, maga sem választott volna
másként a meghívott művészek tekintetében, mégis szívesen látná a
tárlaton még egy-két a régiónkban élő kerámiaművész munkáit.

ÁLOM
Képek: www.tolnaart.hu

GYŰRŰ 5.

GYŰRŰ 6.
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Lélek-képek
A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szí-
vesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Gal. 5, 22)

Keresztény őseink hosszú évszázadok óta ezen őszi vasárnapok egyi-
kén vették elő Pál apostol Galatákhoz írott levelének fent idézet részletét.
Amikor most újra olvastam én is a hit harcáról szóló, de a Szentlélek gyü-
mölcsöző munkáját is ígérő üzenetet, egy nemrég látott diameditáció ele-
venedett meg bennem, mely gyönyörű fotókkal beszélt a nagyszerű ígé-
retről: a Lélek gyümölcseiről. Íme néhány kép.

TÜRELEM: Egy magányos asszony ül a padon, körülötte szürke, esős,
kihalt kikötő. A szinte fekete-fehérré egyszerűsödött rossz időben csak
egyetlen biztató van: az asszony esernyőjének élénk, sárga-piros színe.
Van valami biztató a jelenetben: íme van valaki, aki türelemmel, rendület-
lenül, sőt derűvel tud várakozni, mert tudja, hogy az eső elvonultával út-
ra kelhet újra, csak ki kell várnia… Milyen jó lenne megtanulni ilyen áll-
hatatosan, bizakodva várni, míg múlik rosszkedv, a hitet próbáló kísérté-
sek, a szorító körülmények, vagy épp a kikerülhetetlen szenvedés borúja! 

ÖRÖM: Egy árvaotthon „apukája” együtt nevet bohóckodó neveltjeivel,
úgy, hogy mosolyuk szinte betölti a kamera látóterét. Nyoma sincs sze-
mükben a keserűségnek, vagy a színlelésnek… De jó volna komolyan ven-
ni végre, hogy a Biblia 330-szor (majdnem minden napra jutó módon) be-
szél az örömről. Létezik olyan derű, mely sokkal erősebb annál, mint-
hogy csupán a körülményekből akarna táplálkozni. Van öröm, mely ki-
apadhatatlan forrásból táplálkozik, amely éppen ezért elvehetetlen. Mi-
lyen nagy szükségünk lenne erre!

SZELÍDSÉG: Egy erdő, komor sötétzöld, háttere előtt egy parányi, de
fényben tündöklő színes virág a kép sarkában. Kicsi és jelentéktelennek
tűnő részlet, de az egyetlen reménykeltő dolog a sötét tónusú fotón…. Jó
lenne szelídséget tanulni, azt az igazi biblikus szelídséget, mely oly ki-
csinynek és gyengének tűnhet az erőszakosok világában, de amelyben
mégis megtartó erő van. A szelídséget, mely most a legparányibb formá-
jában is szinte világít ebben a komor hátterű korszakban.

SZERETET: Egy fából faragott Krisztus-szobor arca, féloldalról. Az arc
egyik fele árnyékban van, a másik azonban napfényben tündököl. Krisz-
tus arca ismeri az emberlét árnyékos részeit: a szenvedés, a halál sötét tó-
nusú jeleneteit. De egyedül neki ereje is van türelemmel és szelíden hor-
dozni ezt. Krisztus arcán ragyog a fény, mert egyedül ő ismeri az igazi
öröm, s a múlhatatlan szeretet világosságát... Milyen bátorító tudni azt,
hogy ez az arc irgalommal felénk fordult, s ajándékozó szeretettel kész
megosztani velünk mindazt, ami az övé: az Ő Lelkének sokféle képben
megfogalmazható, olyannyira vágyott és szükséges gyümölcseit ígéri a
benne bízóknak! Sefcsik Zoltán

evangélikus lelkész

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
01-0337-04

Intézmény-akkreditációs 
lajstromszám: AL-0010

Kedvezményesen szerezhet OKJ-s szakmát 
a következő tanfolyamokon:

• Önköltségesek részére: részletfizetési kedvezmény.
• Munkanélküliek részére: munkaügyi központi támogatás 

IDEGENFORGALMI SZAKTERÜLET
• Idegenvezető • Idegenforgalmi menedzser 
• Idegenforgalmi ügyintéző • Valutapénztáros és ügyintéző
• Falusi vendéglátó

KERESKEDELMI SZAKTERÜLET
• Kereskedelmi menedzser • Marketing- és reklámmenedzser 
• Marketing- és reklámügyintéző

VENDÉGLÁTÓ SZAKTERÜLET
• Szakács • Pincér • Élelmezésvezető • Takarító

NYELVTANFOLYAMOK kezdő és haladó szinten:
• Angol • Német • Francia • Olasz • Spanyol

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 • E-mail: kit@kit.hu Esély 

a sikerre!

HHHH EEEE BBBB EEEE RRRR LLLL IIII NNNN GGGG

HHHH ÚÚÚÚ SSSS BBBB OOOO LLLL TTTT OOOO KKKK

MMMMÁÁÁÁRRRR    AAAA    PPPPEEEENNNNNNNNYYYY    MMMMAAAARRRRKKKKEEEETTTT    MMMMEEEELLLLLLLLEEEETTTTTTTT    IIIISSSS!!!!
SAJÁT VÁGÓHÍDRÓL SZÁRMAZÓ, 

MINDIG FRISS SERTÉS-, MALAC-, MARHA-,

BIRKA-, valamint BAROMFIHÚSOK,

HÁZIAS CSEMEGE- ÉS FÜSTÖLT ÁRUK 

SZÉLES VÁLASZTÉKA.

Alkalmanként borjú és bárányhús is kapható.

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás.

MEGRENDELÉST FELVESZÜNK.

• Rákóczi u. 8. (a fõiskolával szemben)
Telefon: 317-112  

• Béri Balogh Á. u. 79. (a Penny Market mellett)
Telefon: 317-878 

Ha változatlan lesz az adako-
zókedv, körülbelül egy év múlva
befejeződhet a Remete-kápolna
teljes felújítása. Így véli Halmai
János, a felújításra létrehozott
alapítvány kuratóriumának el-
nöke. 

Legtöbben szeptember 8-án ke-
resik fel a Mária-kegyhelyet, min-
den évben. Ez a kápolna búcsú-
napja: Kisboldogasszony, amikor
Szűz Mária születését ünnepli a
katolikus egyház. Most is tömegek
érkeztek a kápolnához az elmúlt
hétvégén. Mindkét nap volt mise a
szabadtéri oltárnál. A szombatit
Herendi János bátaszéki apát, a va-
sárnapit a szekszárdi származású
püspök, Bíró László celebrálta. 

A kápolna most nemcsak azért

alkalmatlan a búcsúmise tartására,
mert nem férne be az 1000–1500
hívő, hanem azért is, mert a res-
taurálás miatt szinte semmi nincs
a helyén. Az oltár felújítását a
bátaszéki Görcs Péter, a mennye-
zeti szekkók újjávarázsolását pe-
dig két budapesti restaurátor,
Nemessányi Klára és Boromisza
Péter végzi. A kinti munkák is szé-
pen haladnak: vakolás, festés, tám-
fal- és lépcsőépítés. Eddig mintegy
20 millió forintot költött az alapít-
vány, de legalább még ennyi kell a
befejezéshez. Halmai János kieme-
li, hogy az elszármazottak igen je-
lentős összegekkel támogatták a
munkálatokat. S ha ez a jövőben is
így lesz, akkor nemcsak a kápol-
nát, de még a környező stációkat is
felújítják. Wessely

Minden évben sok hívő érkezik Kisboldogasszonykor

Kívül-belül felújítják a
Remete-kápolnát

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ, 
50 FŐS SZEKSZÁRDI KFT.

FŐKÖNYVELŐT KERES
FELVÉTELRE.

Feltétel: • szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
• mérlegképes könyvelői regisztráció
• szakterületen szerzett 

min. 3 év középvezetői gyakorlat.

Jelentkezni: 2007. szeptember 21-ig
a 7101Szekszárd, Pf.: 115. címre küldött 

részletes szakmai önéletrajzzal lehet.
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1977-ben egy fontos kezdeménye-
zésnek köszönhetően létrejöhe-
tett valami, amire akkortájt már
sokan vártak: szervezet alakul-
hatott meg, mely feladatát tekint-
ve minden időben segíti, szolgál-
ja megyénk és városunk azon la-
kosait, akiknek a hétköznapok-
ban nehezebb dolguk akad a
kommunikáció terén, mint
egészséges embertársaiknak. Au-
gusztus 8-án délelőtt jubilálták
egyesületük fennállásának har-
mincadik évfordulóját a Babits
Mihály művelődési házban. Ők a
Tolna Megyei Siketek és Nagyot-
hallók Közössége.

Az esemény nyitásaként – a té-
mához igen jól illeszkedve – Bródy
János: Mit tehetnék érted című
szerzeményét hallgathattuk meg a
Tücsök Klub ifjú tagjának gyönyö-
rű előadásában, jelnyelvi tolmács
segítségével. Ezt követően beszé-
det mondott dr. Széchenyi Attila, a
Tolna Megyei Önkormányzat Szo-
ciális Bizottságának elnöke. Szavai-
ban méltatta a szervezet eddigi
eredményeit, majd kitért a
Gyurcsány-kormány tevékenységé-
re, mely szerinte kilátástalan hely-
zetbe sodorta az országot és vele
együtt az egészségügyet. Beszédé-
ben rámutatott: az egészségügyi
tárca betegellenes intézkedéseinek
következtében a megyei önkor-
mányzat egyre szűkülő központi
anyagi forrásból gazdálkodhat, s

ebből a csekély keretből nyújthat-
nak  támogatást  az egyesületek-
nek. Hozzátette, továbbra is az
együttérzésre és a segítőkészségre
kell helyezni a hangsúlyt, s min-
dent megtesznek, hogy az anyagi
források a szervezet részére folya-
matosan fenntarthatók legyenek.

Dr. Tóth Rudolf, a SINOSZ ko-
rábbi helyi titkára ezután a kezde-
tekre emlékezett. Mint azt elmond-
ta, annak idején 97 taggal indultak,
s 60 községből érkeztek
sorstársak és segítők a
szervezetbe. Megtudhat-
tuk, idén, december 8-án
lesz 100 éves országos
egyesületük. Ennek ap-
ropóján, valamint a hal-
lásjavító készülékek drá-
gulásának következté-
ben szerveznek élőlán-
cot a Parlament körül, s
kérik a jelnyelv alkalma-
zásának törvénybe he-
lyezését, valamint a hal-
lókészülékek megvételé-
nek anyagi támogatását
a kormánytól.

Az ünnepi műsor előtt Simonné
Váradi Zsuzsannát, az egyesület
szakmai vezetőjét, koordinátorát
kérdeztem szervezetük munkájá-
ról. Mint elmondta, az érdekvéde-
lem az, ami 30-dik születésnapját
ünnepli Tolna megyében. Ő maga
személyében szintén hallássérült,
s integráltan tanult. 92-ben került a

szervezetbe, azóta foglalkozik hal-
lássérültekkel, s ma már a tolmács-
szolgálat vezetője is egyben. 2004
óta dolgoznak önálló egyesület-
ként. Eredményeik között említette
a tolmácsszolgálat megszervezé-
sét, siketek internetes oktatásszer-
vezését, valamint a jelnyelvi okta-
tást alap- és középfokon. Megtud-
hattuk, a pályázatokon való részvé-
tel egyre eredményesebb. Havonta
egyszer járnak ki megyei szinten

négy nagyobb „hallóklubba” ügy-
félfogadásra. Siralmas anyagi hely-
zetüket, mint mondta a gazdasági
megszorítások eredményezték.
Ugyanakkor kiderült, a minisztéri-
um a jelnyelvi tolmácsszolgálat
2007-es II. félévi támogatását egy-
szerűen elfelejtette kiírni, s az ér-
dekvédelem területén is folyamato-

san csökkentik az átutalt összege-
ket. Tolna megyei szinten 20-25
ezer hallássérültről tudnak. Aki sú-
lyos, nagyothalló, az eleve taggá
válik náluk, ennek ellenére a re-
gisztrált személyek aránya csupán
600 fő körüli. 

Terveik között szerepel a pécsi
képző centrummal, valamint a
munkaügyi központtal közös szer-
vezésben a tolmácsszolgáltatás to-
vábbi működtetése. Hozzáfűzte, a
jelnyelvi rendezvények, a sportte-
vékenységek egyre nagyobb súllyal
bírnak közösségükben. Mivel a
hallókészülékek árát drasztikusan
megemelték, így országos akció-

ban már 4000 panasz-
levelet gyűjtöttek ösz-
sze, melyhez orvosok
is csatlakoztak. El-
mondta: szeptember
végén egy országos
sajtótájékoztató kere-
tében a témák között
a december 8-i élő-
lánc-szervezés is szó-
ba kerül majd.

Simonné Váradi
Zsuzsa beszélgeté-
sünk végeztéül anyagi
biztonságot kívánt
egyesületük jövőjét il-
letően. Mint azt hoz-

zátette, nem szeretnének pályáza-
tok ki nem írása miatt bizonytalan
helyzetbe kerülni, mivel jelenleg
csupán reménykedhetnek a gazda-
sági finanszírozás folyamatosságá-
ban. Szombaton kiállítással, tortá-
val és a Tücsök Klub által rendezett
előadással ünnepelték fennállásuk
évfordulóját. Gyimóthy Levente

Jubileum jelbeszédben
30 éves a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOT HIRDET

közterület-felügyelői munkakör betöltésére
Pályázati feltételek: 
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi

képzési formában szerzett végzettség, rendőr szakközépiskolai, határ-
rendészképző szakiskolai végzettség, középiskolai végzettség és rendőri szak-
képesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész
szakképesítés, vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, középisko-
lai végzettség

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:
– közigazgatási gyakorlat – közigazgatási alapvizsga 
– közterület-felügyelői vizsga
A pályázathoz csatolni kell:

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

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben történő megjelenés-
től számított 15. nap.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet
és Közszolgálati Szabályzat alapján.
Az állás betöltéséről Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzője dönt.
A kinevezés határozatlan időre szól. A kinevezés előtt egészségi alkalmassági
vizsgálaton kell részt venni, a 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet
alapján.
A munkakörrel kapcsolatban érdeklődni lehet: Szeleczki József irodavezetőnél
(Telefon: 74/ 504-140)
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.) kell benyújtani. A postai úton érkező pályázatokra kérjük ráírni
„közterület-felügyelői pályázat”.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA PÁLYÁZATOT HIRDET

építéshatósági ügyintézői munkakör betöltésére
Pályázati feltételek: 
– felsőfokú szakirányú végzettség: egyetemi vagy főiskolai szintű épí-

tészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmér-
nöki) szakképzettség; főiskolai szintű településmérnöki (városgaz-
dasági mérnöki) szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékű elis-
mert végzettség

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplő általános alkalmazási fel-
tételeknek is.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat – közigazgatási alapvizsga
A pályázathoz csatolni kell:

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

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben történő
megjelenéstől számított 15. nap.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi önkormány-
zati rendelet és Közszolgálati Szabályzat alapján.
Az állás betöltéséről Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője dönt.
A kinevezés határozatlan időre szól. Az állás az elbírálást követően
azonnal betölthető.
A munkakörrel kapcsolatban érdeklődni lehet: Herr Teréz irodaveze-
tőnél (Telefon: 74/412-119, 412-218)
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A postai úton érkező pályá-
zatokra kérjük ráírni „építéshatósági ügyintézői pályázat”.



„Egyért feledtek inni a
vigadó urak”

A XVIII. századtól elhíresült szőlő-
ről és borról Fördős Dávid szólt el-
sőként köszöntő versében. A
gyönki tanár ugyan illően dicsér,
sorai mégsem foghatók a megye-
székhely fiának, Garay Jánosnak
bensőséges viszonyához. Perek
miatt szüleinek csak tenyérnyi
szőlőcskéjük maradt, de a költő
kereszttestvérétől, a hamarosan

nemzetközi hírűvé váló borkeres-
kedő ifjabb Kristofek Ferenctől ju-
tott a hazaihoz, s azt ugyancsak jó
néven vette: „Mi részünkről kö-
szönjük neki »a szegszárdit«, s azt
kívánjuk, hogy jövő esztendőre
minden icce helyett ugyanannyi
tíz akóval teremjen neki több bora,
melyet aztán ne öt forintjával ad-
jon el nekünk, pestieknek, azaz
nem nekem, mert én az ingyen
bort – egész tisztelettel legyen
mondva – inkább megiszom, mint
a drága pénzen megvettet” – írja
1836. április 11-én.

Negyedfél év múlva azon szo-
morkodik, hogy – talán mert borá-
val éppen Bécsbe sietett – „Feri
bátya… noha én őt hajóján egész
illendőséggel meghíttam; egy po-
hár borocskával sem kínált meg az
új szegszárdiból, s így az öt pár
kolbászt, mellyel édes Szüleink
pakétájokat érdekessé tették, csak
szegény pestivel nyomtattuk le,
édes Szüleink s övéik egészségére,
s a magunk hasznára.” 

Garay a következő esztendőben,
1840-ben már tanújelét adja a sző-
lőművelő iránt érzett tiszteletének
Mátyás király Gömörben című ver-
sében. A törvénylátó nap utáni la-

komán „Van, a ki a királyért üríti a
kehelyt, / A hon virágozása dobog-
tat más kebelt, / Ez a német vesz-
tére nagy rettentőt iszik, / Az a tö-
rök halálán, ez a csehén bizik. // S
végig lakoztanak már, és végig
ittanak, / Egyért feledtek inni a vi-
gadó urak, / S vigalmok a hegyig
hat, hol munkás hangyakép / A tő
tövét kapálja pőrén a póri nép.” 

Az igazságos király ezután elöl
haladva kidőlésig kapáltatja a „pu-
hán nőtt” úri népet, majd megkö-
nyörülve rajtuk – azóta sokszor el-
feledett – bölcsességet mond fi-
gyelmeztetésként: „A föld, urak,
kemény rög, s ki azt megmíveli, /
Véres verejtekének gyöngyével ön-
tözi. / Azért, ha máskor isztok,
nem kell felednetek / Az áldomás-
ba szőni: hogy éljen népetek!” Ez-
zel költőnk a maga szelíd hangján
ugyanazt mondja, amit Petőfi ír
majd meg – évek múlva.

„Ha isten segít, 
a szüretet Szegszárdon

kell tölteniök”
– írja levelében Alajos öccséhez
1845-ben, de tudjuk, ez csak a kö-
vetkező évben valósulhatott meg.
Így esett, hogy Garay János, mond-
hatni sikerei teljében, 1846-ban lá-
togatott haza. Szülővárosa üdvöz-
lésére a Viszonlátás Szegszárdon
című verset is megírta szeptember
20-án. Ez lett egy véletlen miatt a
Szegzárdi bordal kiindulópontja. A
már emlegetett Kristofek Ferenc
atyja, az ő keresztapja tiszteletét
és szeretetét egyszerre akarta kife-
jezni, amikor meghívta szüretre. A
költő szüleinek szerény szőlejében
már felcseperedő gyermekei nem

részesülhettek volna ebben az
örömben. Ráadásul azt is remél-
hette, hogy végre találkozik Háry
Jánossal, akiről ő ugyan remekelte
Az obsitost, de személyesen nem
ismerte. A meghívó finoman azt is
tudatta: mint magyar költőtől el-
várja, hogy a szüretet bordallal
tisztelje meg.

Garay zavarba jöhetett: a Szeg-
zárdi bordal első két versszakában
üdvözlő versét kezdte variálni, de
rájött, ez nem vezet tovább, ezért
új ötlettel leírta a borról: „Töltsd
pohárba, és csodát látsz! / Színe,
mint a bikavér…” Innét a nemzeti
jelképekre és a reformkort átható
lelkes hazafiság felé kanyarodik:
nem véletlenül, meghívója a helyi
haladó erők jeles vezetője.

A történelem és a nemzeti ösz-
szefogás ötvöződik egybe a helyi
büszkeséggel, majd visszatér ötle-
téhez, s már főnévként írja le a
szót: „Poharunkba bikavér!” Vajon
mi indíthatta Garayt e megneve-
zésre? Szegzárdi régiségek című
1845-ös cikkében Bélát meg az

apátságnak adományozott három
szőlőt (Csin, Fövestelek és Bika).
is emlegette (Ma már tudjuk, ez
utóbbi I. Béla pogány neve.) Ké-
sőbb sem tartotta furcsának az új
szót, mert pár év múlva, a Szent
László elbeszélő költeményében is
megismétli. 

A költő aligha hihette, hogy a
nemzeti jelképnek tartott vörös-
bort egyszer bosszúból is inni fog-
ja. Pedig így történt, ahogy arról
Petőfi Sándorhoz 1848. december

25-én írott levele szól. A költőbarát
feleségének fia születése alkalmá-
val előbb neje révén szoptatási ta-
nácsokat ad, majd megemlíti,
„nem írtad meg, hogy híjják a kis
óriást”, „de azért ma ebédre meg-
isszuk áldomását jó szegszárdi
aszúból, melyet az ünnepekre kap-
tam hazulról, s melyet már csak
azért is el akarunk fogyasztani,
hogy belőle Windischgrätznek egy
csepp se jusson.”

Dr. Töttős Gábor

Az obsitos (Garay Ákos rajza)

Garay János (Öccse, Alajos rajza)

Akinek az egészségére
szekszárdit ittak: 

Petőfi Zoltánka apja rajzán
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Petőfi 1848-ban (Szeremley Mihály karikatúrája)

Költőnk és bora I.
Szekszárd méltán büszke arra, hogy szorgalmas szőlőművelői és
jeles borászai világhírűvé tették az itteni hegy levét, de legalább
ilyen becses az, amit szülöttei vagy itt élt költők jelképesnek érez-
tek, s az irodalomba emeltek. 



Nagy változás a játékoskeretben
Szekszárdi UKSE NB I/B-s felnőtt
női kézilabda csapatánál. A csapat
tolnaiakkal, sárköziekkel kiegészü-
lő népes szurkolótábora jóformán
még meg sem ismerte a fél tucat új
nevet: a Dunaferrtől érkező átlövő
Fauszt Évát, az irányító Jankovics
Orsolyát, a balszélső Beck Ibolyát,
a balkezes átlövő Kovács Nórát, a
Székelyudvarhelyről idecsábított
Szente Emőkét, aztán a harminc-
hat éves anatómiai csodának szá-
mító komoly NB I-es múlttal érke-
ző Fekete Gabriellát (bár ő annyi
gól dobott a felkészülési meccse-
ken, no és az idénynyitón is a szé-
kesfehérvári Cornexi II otthonában
megnyert önbizalom-növelő talál-
kozón, hogy a B-közép már megta-
nulta a nevét, ha eddig nem ismer-
te) már is itt az új bajnokság. A fel-
nőtt csapat kispadját elhagyó, azt
Oravecz Erikára ráhagyó sport-
egyesületi elnököt, továbbra is
utánpótlás edzőt, Varga Jenőt kér-
deztük a csapattal kapcsolatos ter-
vekről a szurkolói várakozásról.

– Nagyot szeretnénk előrelépni a
másodosztályú létezésünk során a
tavalyi bennmaradást követően,
ami az akkori körülmények között
azért nem volt kis teljesítmény. Vé-
gül is a 9. helyen végezve simán
bennmaradtunk, nem kellett szö-
vetségi segítség, megszereztük a
szükséges pontokat, a Nagyatád el-
leni bravúrra ma is büszke vagyok
– jegyezte meg a tavalyi nehéz év-
ről Varga Jenő ügyvezető elnök, aki

az első csapatvezető edzője volt a
tavalyi bajnokságban Tabajdi edző
leváltása után.

– Oravecz Erika, a korábbi hat-
vanszoros válogatott, a Vasas és a
Ferropatent egykori játékosa kapott
bizalmat, de a jólértesültek szerint
Ön azért a kulisszák mögött „bele-
üti az orrát” az első csapat munká-
jába.

– Ez hülyeség, én az öltöző és
csapat környékére sem megyek ez-
után, a meccseknél meg aztán vég-
képp. Ha nem bíztam volna meg az
NB I/B-s élcsapatnál már koráb-
ban, Tolnán edzőként is bizonyító,
volt sokszoros válogatott Oravecz
Erikában, akivel közösen is dolgoz-
tunk annyit az elmúlt időszakban,
hogy megismerjem erről az oldalá-
ról, akkor nem neveztük volna ki.

– Ennyire jóba lettek a Dunafer-

rel, máskor nemigen jött onnan já-
tékos...

– Változnak az idők, én a Kocsis
„Böbével”, az egykori világváloga-
tott irányítóval, aki vezetőként
ténykedik tényleg nagyszerű kap-
csolatot alakítottam ki. Nagyképű-
ség nélkül mondhatom: szívesen
adtak nekünk 20 évesnél  nem idő-
sebb játékosokat.

– Látjuk, talán egy kis városhá-
zi hátszéllel is, a helyi gazdasági
szférát is megszólította, hogy újra
teltház legyen a csarnokban.

– Na, persze, igyekszik az ember,
hisz szurkolóinknak nem a vegetá-
ciót ígértük, ebből már valamit lát-
ni kell.

– Mi ez helyezésben mérve?
– Az elnökség óvatosabban fogal-

mazott, mint én, a legfőbb egyesü-
leti fórum az 5–7. helyek egyikét je-

lölte meg, de jómagam akkor len-
nék elégedett, ha 3–5. helyek egyi-
kére már tavasszal bejelentkezne
az UKSE.

– Akkor ez már nem a coubertini
amatőrizmust idéző, pusziért kézi-
labda, a pozitív változások jelzik:
egyfajta kézilabdás kibontakozásra
lehetett támogatót találni a sport
szponzorációtól eléggé elzárkózó
szekszárdi gazdasági szférában.

– Örvendetes módon olyan nagy
közszolgálati cégek, mint a Ge-
menc Volán, az Alisca Terra, az
atomerőmű is segít nekünk. Azt hi-
szem a pozitív változás velejárója,
hogy már nem beszélhetünk egye-
sületünkkel kapcsolatosan az ama-
tőrizmusnak abban az értelmében,
mint évekkel ezelőtt, amikor jósze-
rivel csak magunkra számíthat-
tunk. De még mielőtt nagy  össze-
gekről hallana, hadd jelentsem ki,
mindenféle pletykákat cáfolandó: a
céljainkat nagyban segítő új játéko-
saink egyikénél sem éri el a juttatás
a hat számjegyű összeget...

– Ennek nem érzi meg a hátrá-
nyát a hátország, az utánpótlás,
amivel büszkélkednek, amire min-
dig hivatkoznak.

– Nem, mert filozófiánk nem vál-
tozott, mi úgy akarunk hosszabb
távon jó, a közönséget kiszolgáló, a
lehetőségei közepette eredményes
szekszárdi csapatot építeni, hogy
abban saját nevelésű, ide kötődésű
játékosoknak meghatározó szerep
jusson, ehhez tartani is fogjuk ma-
gunknak. Azzal, hogy a rövid és a
középtávú cél érdekében, hoztunk,
ha úgy tetszik „félprofi” játékoso-
kat, az utánpótlás csapatoknak
semmivel sem lett rosszabb a hely-
zete, mint eddig volt. B. Gy
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A félprofizmus nem megy a hátország rovására

Aki látta a Szekszárd AC női, tavaly
roppant sikeres, Extra Liga negyedik,
Klubcsapatok Szuper Ligája harmadik
együttesét, és kiment az idei, mindkét
versenysorozat hazai szezonnyitó
meccseire, az alaposan rácsodálkozha-
tott a megfiatalított együttesre. A tavalyi
csapatból senki sem maradt még csak
hírmondónak sem. Új kínaival, egy tiné-
dzserkorú, bizonyos Liu Boyu-val Li
Meng Jiao-hoz képest egészen más stílu-
sú, alkatú a védőjátékban is felettébb
otthonosan ténykedő, remek lábmunká-
val rendelkező, de technikailag még
elődjéhez képest gyengébben képzett já-
tékossal áll asztalhoz az idén Sáth Sán-
dor együttese. Pillanatnyilag a második
számú játékos a régi formáját még meg
sem közelítő, tolnai nevelésű Wittinger
Judit. Még két fővárosi fiatal érkezett
Szekszárdra a Statisztika II csapatából:
Végh Zsuzsa és Tóth Edina. Az előbbi
bemutatkozása. az sejteti, hogy nem
nullpartis fiatalt igazolt a SZAC, a szőke
lány a hét közben, a Szuper Liga-győztes
osztrák Linz ellen, Veronika ellen is biz-

tató játékot nyújtva csak 3-2-re vesztett.
Amúgy a mérkőzést 7-0-ra a toronyma-
gas esélyes vendégek nyerték, akik föl-
mérve az erőviszonyokat el sem hozták
Szekszárdra a tavalyi versenysorozatban
szerepeltetett világhírű Lie Csui-t, mert
helyettese Li Gang Bing is hozta a mecs-
cseket. A hőn óhajtott becsületgyőzelem
megszerzésére legnagyobb esélye a Liu
Boyu-Wittinger párosnak volt, de a ru-
tintalanság nem megfelelő forma miatt
3-2-re ez a parti is elment, de Sáth-
mestert ismerve, ebből a két új játékos-
ból, akik jól kiegészítik egymást, esetleg
egy remek párost gyúr össze. A hétvégi
Szekszárd Kupán már újra szerepeltet-
heti őket a szakvezető. Az Extra-Ligában
a Tolnát nagy fölénnyel legyőzték a
szekszárdiak, és kedden újra a Szuper
Ligában játszanak Wittingerék: a szlo-
vén csoportbeli ellenfél, a Vrtjotobát ér-
kezik egyfajta sötét lóként. Amennyiben
nyerne a SZAC, még a továbbjutásban is
reménykedhetne, lévén, hogy a harma-
dik ellenfél a Kanizsai Sör együttese, és
két csapat jut tovább a csoportból. 

A tolnai csapatok egyike
sem talált legyőzőre a szep-
tember elején megrendezett I.
Szegedi Sárkányhajó Fesztivá-
lon. A Magyarországon 10 éve
jelen lévő több mint 2000 éves
Kínából származó sportág
megyénkben is egyre népsze-
rűbb. A Szabadság Úszóház-
tól az Öreg-hídig kitűzött pá-
lyán négy 16–18 fős Tolna me-
gyei csapat evezett minden fu-
tamban kétszer felfelé a Ti-
szán.

Az Antor Elsőbálozók Ku-
pájában azok indultak, akik
először vettek rész ilyen ver-
sengésben. A rekordszámú
nevező között a fiatal srácok-
ból és néhány édesapából álló
dunaföldvári Dunai vagányok
csapata utasított mindenkit
maga mögé. A Renault Szeged
Team Kupában a már gyakor-
lott Atomerőmű Tűzoltóknak
nem okozott nehézséget az
aranyérem és a kupa megszer-
zése. A következő két verseny-

számban a Dragon Aktív Te-
am és a Marathon Kupában
nem szerepelt Tolna megyei
egység, mindkét versenyben a
szegedi I.P.E.F. győzött. A Há-
zisárkányok Kupájában a nők
kaptak főszerepet, és a faddi
Fekete Gyöngyök könnyedén
verték meg a győri csapatot. A
faddi fiúk is kitettek magu-
kért, és bár mindenki az MVM
Mix Kupa döntőjében részt
vevő három győri csapat egyi-
kének győzelmére számított,
a faddi Azért vannak a jó bará-
tok csapata izgalmas, kiélezett
versenyben kitűnő véghajrá-
val megszerezte a kupát. A
Military Kupában az Atomerő-
mű Tűzoltók újra nagy fölény-
nyel diadalmaskodtak

A halfesztivállal egy időben
megrendezett hangulatos
fesztiválon rengetegen szur-
koltak a rakpartról, és az
Öreg-híd másik oldalán 3500
literes bográcsban rotyogott a
tiszai halászlé.  K. E.

Tolnai aranyeső SzegedenÚJ KÍNAIVAL

Vadonatúj SZAC kezdte a szezont
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A rejtvény megfejtését 2007. szeptember 25-ig várjuk szerkesztőségünk címére: 
Szekszárdi Vasárnap, 
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.

A helyes megfejtést beküldők között könyveket sorsolunk ki, amelyeket postán küldjük el a nyer-
teseknek.

Tojást (is) festő
művész leszek…

…mert rájöttem arra, hogy így 50 Ft-nál is sokkal
drágábban fogom tudni húsvét előtt eladni a már
megzápult tojásokat is. Sok, sok kudarc után vég-
re rám mosolygott a szerencse, és az élelmiszer-
árak egekbe való emelkedésével egy időben tál-
cán hozta elém a talán soha vissza nem térő lehe-
tőséget, hogy művészi tevékenységemből is jól
meg tudjak élni. Ugyanis a legkülönbözőbb köz-
vélemény-kutató intézetek felméréseiből egyértel-
műen kiderült, hogy az emberek kb. 90%-ának
nincs jövőképe. Na majd én jól lefestem nekik a
jövőt, megrendeléstől függően a közelit is és a tá-
volit is.

Először is – referencia alkotásként – festek egy
monumentális csendéletet, egy olyan csendéletet,
amelytől még a legnagyobb pofájú optimista em-
berek is annyira beájulnak, hogy legalább egy hé-
tig nem tudnak megszólalni. Pedig az én csend-
életemen csak annyi lesz a szakmai újítás, hogy a
szépen megterített asztal helyett egy nagy bevá-
sárlókocsiban lesznek szépen elrendezve berakva
az élelmiszerek, a krumpli, a tojás, a zöldségek, a
gyümölcsök, a legkülönbözőbb hús- és tejtermé-
kek, ami csak belefér a bevásárlókocsiba. A sokk-
hatást nagyon egyszerű módon fogom elérni. A
bevásárlókocsiban lévő élelmiszerek árait jól lát-
ható módon fel fogom tüntetni a kép felső részén.
A kép aljára pedig vastagon oda lesz pingálva az,
hogy havonta mennyinek kellene lenni a bevételé-
nek a különböző nagyságú családoknak és az
egyedülálló embereknek ahhoz, hogy ne haljanak
éhen.

Csak egy dolog aggaszt. Nevezetesen az, hogy
Vincent van Gogh: A kosárfonó és a Krumplievők
című festményeinek merőben újszerű feldolgozá-
sával a képeim bemutatásakor az Országos Men-
tőszolgálat csődöt mondhat a kosárfonóvá fölös-
legesen átképzett emberek nagy száma és a bur-
gonya (alias krumpli) luxuscikké való átminősíté-
se miatt, amitől túl sokan kaphatnak hirtelen in-
farktust vagy mélyvénás trombózist.

Elővigyázatosságból ezért most előre felhívom
a figyelmét mindenkinek arra, hogy csak nagyon
jó egészségi állapotban lévő és rettentő erős ideg-
rendszerű emberek jöjjek el a kiállításomra, mert
például az én Krumplievők című festményemen a
képen ábrázolt emberek nem esznek krumplit,
mert nekik már arra sincs elegendő pénzük. Ezt a
látványt azok tudják csak műkritikus-szakértői
szemmel nézni, akik eddigi életük során még so-
hasem voltak ilyen kilátástalan helyzetben.

Bálint György Lajos
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ZUG PROGRAM 

FILM KLUB
18. Júlia és a szellemek 

R.: Federico Fellini
25. Viharos hétfő 

R.: Mike Figgins
JAZZ KLUB 
19. Blood, Sweat & Tears
26. Szilézia Blues Band

KERTMOZI
20 Tűz van, babám! 

R.: Milos Forman
27. Indul a bakterház 

R.: Mihályfy Sándor
ROCK KLUB 
21. Uriah Heep
28. Rolling Stones
Kezdési időpontjuk 20.00 óra
A felsorolt programok ingyenesek

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

Szeptember 17. 17 óra
Szeptember 18. 14 óra
Szeptember 19. 14 óra
Szeptember 20. 10 óra

W. BUSCH: MAX UND MORITZ

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Szeptember 13–16. 20 órakor 

FÉRJHEZ MÉSZ, MERT AZT
MONDTAM!

Szeptember 20–26. 18 órakor 
HARMADIK SHREK

Szeptember 27–30. 20 órakor 
FÉRJ ÉS FÉRJ

KISTEREM
Szeptember 13–19. 

16 órakor BOSZPORUSZ FELETT
A HÍD

18 órakor FÉRJHEZ MÉSZ,
MERT AZT MONDTAM!

20 órakor KUBRICK MENETA TÜCSÖK ZENÉS SZÍNPAD EGYESÜLET
F E LV É T E LT  H I R D E T

IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKCSOPORTJÁBA 
kizárólag jó hallású, színpadot kedvelő

6–18 éves korú fiatalok részére!
A meghallgatás helyszíne és időpontja:

Babits Mihály Művelődési Ház
2007. szeptember 18. (kedd) 17 óra

Előzetes információ a 30/21-64-051-es telefonszámon
Béresné Kollár Éva művészeti vezetőtől kérhető.

A Bárka alkotóinak kiállítása
a folyosógalérián

A Tolnai „Bárka” művészeti Szalon Egyesület tagjainak műveiből nyílt
tárlat a Balassa János Kórház folyosógalériáján. (Szekszárd, Béri Balogh
Ádám u. 5–7.)
A változatos témájú, különböző technikával készült alkotások október
1-jéig tekinthetők meg munkanapokon 8–15 óráig.
A kiállítás látogatása ingyenes, megközelíthető a szülészet Wesselényi
utcai portája felől.

APRÓHIRDETÉSEK
SZÕLÕ ELADÓ. Kékfrankos, merlot,
cabernet sauvignon és olaszrizling
szõlõ eladó. Érd.: 06-20/457-4202.

GYULÁN kétszobás, négy személy el-
helyezésére alkalmas apartman, a für-
dõhöz közel, zöldövezetben október
18-tól november 1-jéig napi háromezer
forintért kiadó. Telefon: 30/278-98-17,
este 74/314-852

10. forduló, 2007. szeptember 22. 16 óra
Őcsényi Öregfiúk LC–Bátaszék Szenior FC
Tolna Öregfiúk–CSAKszentgyörgyi 
Kölesd Öregfiúk 99.–Szedres SE
Fadd SE–Őcsényi Gól-Jószórók
11. forduló, 2007. október 6. 15 óra 
Őcsényi Gól-Jószórók–Őcsényi Öregfiúk LC
Tolna Öregfiúk–Bátaszék Szenior FC
CSAKszentgyörgyi–Kölesd Öregfiúk 99.
Szedres SE–Fadd SE
12. forduló, 2007. október 20. 14 óra
Őcsényi Öregfiúk LC–Fadd SE
Tolna Öregfiúk–Kölesd Öregfiúk 99.

Szedres SE–Őcsényi Gól-Jószórók
CSAKszentgyörgyi–Bátaszék Szenior FC

13. forduló, 2007. november 3. 13 óra
Kölesd Öregfiúk 99.–Őcsényi Öregfiúk LC
Tolna Öregfiúk–Fadd SE
Őcsényi Gól-Jószórók–CSAKszentgyörgyi. 
Bátaszék Szenior FC–Szedres SE

14. forduló, 2007. november 17. 13 óra
Tolna Öregfiúk–Őcsényi Öregfiúk LC
Kölesd Öregfiúk 99.–Fadd SE
Bátaszék Szenior FC–Őcsényi Gól-Jószórók
CSAKszentgyörgyi–Szedres SE

SZEKSZÁRD AMATŐR ÖREG-FIÚK 
Nagypályás Labdarúgó Bajnokság őszi programja

GARAY TÉRI HÍREK
2007. SZEPTEMBER 17.
EGY ÉVE ROBBANT A

HAZUGSÁG!
Jöjjön Ön is, legyünk együtt
a Garay téren hétfő este 19

órakor.
Demonstráljuk, hogy nem
szokjuk meg a hazugságot,
ragaszkodunk értékeinkhez 

az „IGAZSÁGOT KÖVETVÉN
SZERETETBEN”

Az est folyamán a téren megtekinthető
lesz a Magyar Szent Korona hiteles máso-
lata, valamint a jogar és az országalma.
Felszólal: dr. Papp Lajos szívsebész,
Horváth István polgármester, dr. Ba-
kos Batu, a Szent Korona Lovagrend
tagja, Bacsmai László plébános. Köz-
reműködik: Beregszászi Olga mű-
vésznő

* * * * *
Szeptember 16-án, vasárnap váro-
sunkba látogat DR. CSIHA KÁL-
MÁN erdélyi református püspök.
Délelőtt 10 órakor a református
templomban, este 19.56 órakor a
Garay téren szól az egybegyűltek-
hez.

Mottó: „…elismerjük és kinyilat-
koztatjuk, hogy az általunk Isten
dicsőségére és sz. János és szent
Pál nevére nagy költséggel felépí-
tett kápolnát mint fundatorok,
vagyis alapítók továbbra is jelen-
legi állapotában fenntartani akar-
juk s erre magunkat és utódain-
kat kivétel nélkül örök időkre kö-
telezzük, mit saját nevünk aláírá-
sával és pecsétünkkel vagy ke-
resztvonásainkkal ezennel meg-
erősítünk.
(Szegzárd, 1778. június 21-én)” 

NYITOTT KÁPOLNA
PROGRAM

2007. szeptember 14–16.
naponta: 14-18 óra között.

Az Alsóvárosiak a Szekszárdi
Szüreti napokhoz kapcsolódóan

3 napra megnyitják a kórházi
Szent János és Pál kápolnát, 

ahol bemutatják 
a felújítási terveket.

Helyszín: Kórház-kápolna,
Béri Balogh Á. u.

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt. 

Szekszárd Alsóvárosi Rk.
Közhasznú Egyesület

Szeretettel meghívjuk a

„SZERETET LÁNGJA”
közvélemény-formáló programra,

amely 2007. szeptember 21-én 14 órai kezdettel
Szekszárdon, a Garay téren kerül megrendezésre.

Fővédnök: dr. Puskás Imre, 
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Főszervező: „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
P R O G R A M

14 órakor: MEGNYITÓ – A rendezvényt megnyitja: dr. Say István, a Tolna
Megyei Közgyűlés Művelődési és Kisebbségi Bizottságának elnö-
ke. – Köszöntőt mond: Kovács János Venesz-díjas mestersza-
kács, a „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
alapítója
Fellépnek: Holló Együttes, Szivárvány Általános Iskola aero-
bic és énekkara, TMÖ Merchwart András Otthona, az Értelmi
Fogyatékosok Nappali Intézménye az 5. Sz. Általános Iskola,
Szekszárd labdás tánccsoportja, a Kölcsey Óvoda Mazsola
Csoportja, Kálóczi István amatőr nótaénekes és versmondó, a
Vakok és Gyengén látók Tolna Megyei Egyesülete, TMÖ Ár-
pád-házi Szent Erzsébet Otthona, a TMŐ Fogyatékosok Ott-
hona, Pálfa, a TMÖ Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete,
Regöly, az Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Tánc-
együttes, a Hétszínvilág Otthon, a Szekszárdi Gitárkvartett,
az MT Mobil Zenés Irodalmi Színpad, a Tücsök Klub Zenés
Színpad Egyesület 

19 órakor: A Szeretet Lángjának fellobbantása közös énekszó mellett
Műsorvezető: Németh Judit

A rendezvény kiemelt támogatói: 
Tolna Megyei Önkormányzat, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Esőemberkék Alapítvány, Illyés Gyula Megyei Könyvtár, PTE IGYFK Szociálpolitikai
Intézete, Cat-Otthon Kht., Ortomobil Támogató Szolgálat, Parrag Sound Bt.

A NYITOTT VILÁG
ALAPÍTVÁNY 

(Szekszárd, Béla tér 6.)
köszönetet mond mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk
1%-ával támogatták az alapít-
vány tevékenységét.
A befolyt 327 923 Ft-ot nyelvok-
tatásra, diákjaink külföldi nyelv-
gyakorlatára, valamint hazai
nyelvtábor szervezésére fordít-
juk.
Köszönettel:

az alapítvány kuratóriuma

SZEPTEMBER 24.
LÉLEKÉPÍTŐ

hétfő este 18 óra 
a Babits művelődési házban

Magyar történelmi
sorskérdések a múltban

és a jelenben 
Előadó:

dr. Bakay Kornél történész



Augusztus 6-án nyílt meg Szekszár-
don, a Wesselényi u. 16. szám alatt
(a kisposta mellett) az Avantgarde
Cafe cukrászda és kávézó, ahol ele-
gáns, dohányfüstmentes környezet,
udvarias kiszolgálás várja a betérõ
vendégeket. A cukrászda üzemelte-
tõje Szemesi Judit cukrászmester,
aki régi álmát valósította meg ebben
a cukrászdában: barátságos, tágas
környezetben, kedves, vendégcen-
trikus kiszolgáló személyzettel, saját
receptúrák alapján készült sütemé-
nyekkel és egyéb cukrászkészítmé-
nyekkel kényeztesse az édesszájú-
ak korántsem szûk táborát. A cuk-
rászdáról, a megvalósult és a még
megvalósításra váró tervekrõl Sze-
mesi Juditot kérdeztük.

– Gyerekkoromban, pogácsasü-
tögetés közben a homokban még

nem tudatosult bennem, hogy cuk-
rász szeretnék lenni; viszont a ven-
déglátó-ipari szakközépiskolában
már biztosan tudtam,
hogy a szakma látvá-
nyosabb oldala, a cuk-
rászat áll közelebb hoz-
zám. Döntésem jónak
bizonyult, hiszen közel
15 éve cukrászkodom,
és a mai napig is örömet
találok benne.

Az Avantgarde Cafe
mûködtetése hatalmas
kihívást jelent számom-
ra, hiszen, mint a város-
ban nagyon sokan tud-
ják, még Pálinkás Csabáék álmod-
ták meg, és én az õ terveiket is sze-
retném megvalósítani – természete-
sen a saját vágyaimmal ötvözve.

A cukrászda kínálatát a
barátok és jó ismerõsök
véleményét is figyelembe
véve állítottuk össze: volt,
aki reggelizni szeretett vol-
na valahol, volt, aki csak fi-
nom kávéról álmodott, és
olyan is akadt, aki kelle-
mes helyen szeretett volna
meginni egy jó sört vagy
minõségi röviditalt. Azt hi-
szem, hogy ezeknek a kí-
vánságoknak sikerült ma-

ximálisan eleget tennünk. Exkluzív,
mégis barátságos, dohányfüstmen-
tes, klimatizált környezetben várjuk

azokat, akik egy finom szendvics
mellett szeretnék meginni a reggeli
kávéjukat, és beleolvasnának a napi
sajtóba.

Napközben az édes bûnbeesésre
vágyókra számítunk. Nekik ajánljuk
a frissen darált kávéból fõzött kávét
és az abból készült kávékülönleges-
ségeket – ilyen például az espresso
macchiato, espresso coretto, cap-
puccino italiano, caffe latte. Ezenkí-
vül forró csokit, különféle sékeket és
az Eilles teák teljes kínálatát is meg-
találják nálunk.

Cukrászsüteményeinket saját mû-
helyünkben, természetes alapanya-
gokból, naponta frissen készítjük.

Közöttük a hagyományos ízeket és
a különlegességeket szeretõk is ta-
lálhatnak kedvenceket: ilyen, hogy
csak a sajátjaimat említsem, a ma-
dártej, a különbözõ poharas kré-
mek, a profitterol, a gyümölcsös
szeletek és a teljes kiõrlésû tönköly-
búza pite barackkal. Árukínálatunkat
újdonságokkal folyamatosan bõvít-
jük. A fagylaltot kedvelõket házi, fõ-
zött fagyival és fagyikelyhekkel vár-
juk.

A hét minden napján este 10 órá-
ig állunk kedves vendégeink szolgá-
latára koktélokkal, röviditalokkal,
csapolt sörrel és a szekszárdi borvi-
dékre jellemzõ borokkal.

Lakodalmakra aprósüteménye-
ket, tortákat, menyasszonyi tortát
katalógusból és egyéni elképzelés
alapján is készítünk. Borkóstolókra,
eljegyzésekre, céges rendezvé-
nyekre vállaljuk édes és sós süte-
mények, pogácsák, rétesek elkészí-
tését, akár kiszállítással is.

50 férõhelyes, igényesen kialakí-
tott, légkondicionált, meghitt hangu-
latú cukrászdánk rendezvények le-
bonyolítására is kiválóan alkalmas.

Avantgarde Cafe
– egy hely, ahol lehet, és ahol

van is mirõl beszélni
Szekszárd, Wesselényi u. 16.
Nyitva tartás:

hétfõtõl péntekig: 7– 22 óráig
szombat, vasárnap: 9– 22 óráig

Tel.: 06–30/9364–680 (x)
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Életünk során bizony nem egy
igazságtalanság ér bennünket. A
nálunk bölcsebbek arra biztatnak,
okuljunk ezekből, hiszen jottányit
sem lépünk előre, ha élethosszig
görgetjük magunk előtt sérelme-
inket. Persze ők könnyen beszél-
nek évtizednyi tapasztalattal a há-
tuk mögött, ők már mosolyos ele-
ganciával legyintenek a kellemet-
lenkedők rókacseleire – gondoljuk
mi. Ám amire ritkábban gondo-
lunk, az az, mi mindennek kell
megesni, mire egy ember eléri az
önérzet és a csöndes magabiztos-
ság oly vágyott fokát… 

A kis Babits Mihálynak sem ment
ez könnyen, derül ki a következő
anekdotából… Történt egyszer,
hogy tejet szállító szamaras taliga
állott a gimnázium elé, ahová Babits
járt. A diákok persze rögvest körül-
vették az állatot, s nagy kedvvel in-
cselkedni kezdtek a „négylábú filo-
zófussal”. Örömük csupán addig
tartott, ameddig a robosztus testfel-
építésű, morózus külsejű tejesem-
bert meg nem látták közeledni. Ak-
kor menten szétugrottak, nagyokat
nyerítve a tréfán, no meg az ember
kocsisokat megszégyenítő cifra ká-
romkodásán. Így ment ez több alka-
lommal, míg egy szép napsugaras
délelőttön megint csak ott állott a
szamaras taliga, a nebulók pedig is-
mét körbevették a jámbor állatot.

Épp belemelegedtek volna a dolog-
ba, mikor a férfi a szokottnál hama-
rabb tűnt fel a sarkon. Nosza nem
kellett több a fiúknak, futottak, ki
merre látott… Igen ám, csakhogy a
tízéves forma Babits valamiképpen
ott ragadt… 

A tejesember persze égett a vágy-
tól, hogy a szamarán esett sérelmet
megtorolja, vészjósló kiáltással állt
neki szidalmazni őt, s hatalmas po-
fon csattant hirtelenjében a kis Misi
arcán. A történet szerint a fiú han-
gos zokogással futott be a gimnázi-
um kapuján, útját egyenesen az
igazgatóhoz vette, oly hévvel kíván-
ta bepanaszolni a tejesembert. A
lendület azonban némiképp nagy-
nak bizonyult, a váratlanul útjába
kerülő osztályfőnök ugyanis elejtet-
te a kezében tartott dolgozatfüzete-
ket, s hátratántorodott a találkozás-

tól… Mielőtt Babits elnézést kérhe-
tett volna, elcsattant a második po-
fon is. Egyéb sem kellett az artikulá-
latlan ordításhoz, még jobban rá-
zendített a kisfiú. A nagy ribillióra
már az igazgató is előjött szobájából
hosszú, elnyújtott lépteivel. Szigorú
tekintetét a fiúra szegezte, miköz-
ben tudakolódott az előzmények fe-
lől. Babits így válaszolt: „Igazgató úr
kérem, az osztályfőnök úr nyakon
ütött, pedig én nem is bántottam azt
a szamarat…!” Ebben a szempillan-
tásban csattant a harmadik nyak-
leves… 

Amint a fenti Bisztray Gyula Jó-
kedvű magyar irodalom című kötet-
ben is olvasható anekdotából kide-

rül, a kis Babitsnak volt alkalma
hozzáedződni tehát az élet osztotta
igazságtalanságokhoz. 

Aligha tévedünk, ha azt hisszük,
ez csak egy volt a szelíd kategóriába
sorolhatók közül. Bátran vélhetjük
azt is, hogy később, érett férfi korá-
ban őseinek présháza előtt ücsörög-
ve testben és/vagy szellemben pró-
bált úrrá lenni a nehézségeken, a
megváltoztathatatlanon. 

Erről tanúskodik Hazám című
versének néhány soros, jól ismert
vallomása: „Ott a szőlőhegy, a töm-
zsi présház, / mely előtt ülve ha
szertenéztem, / dallá ringott ben-
nem kétség és láz …”

Panyi Zita

2. feladvány – ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

Babits Mihály (1883–1941) költő, műfordító Szekszárd város szülötte, büszkesége
nem csupán szűkebb hazánknak. Számos intézmény viseli nevét, így például mű-
velődési ház, általános iskola, irodalmi társaság, utcát is neveztek el róla. Tisztele-
tünket és szeretetünket emlékezéssel fejezzük ki: minden évben emlékezünk szü-
letésének évfordulójára, megkoszorúzzuk szülőházát, az ide látogató turistáknak
büszkén mutatjuk a zöld zsalugáteres, fehérre meszelt és gondosan megőrzött ház
szobáit, bútorait, a költő és családjának személyes tárgyait. 

A feladvány: Hányas számú általános iskola vette fel a költő nevét tisztelete
jeléül? 

Némi segítség, hogy az iskola abban az utcában áll, ami az egyik leghíresebb sző-
lőfajtánkról lett elnevezve. Ha kissé följebb kalandozunk Szekszárd lankáin, eljut-
hatunk ahhoz a présházhoz, ami Babits őseinek tulajdona volt. A házhoz tartozó
egykori szőlő maradványai nem kis tanúbizonyságot tesznek az életre valóságról: a
mai napig hoznak termést a szebb napokat látott tőkék. Ezen növény gyümölcsé-
nek egykori mustja édesítette azt a barackot, amivel annak idején nagymamája ked-
veskedett a kis Babits Misinek. PZBabits őseinek présháza napjainkban

Megnyílt az Avantgarde Cafe cukrászda és kávézó

Egy hely, ahol lehet, és van is mirõl beszélni

Babitsi bajok
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