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Nemzetünk sporttörténetének je-
les szereplője, a szekszárdi alsó-
városi temetőben nyugvó Glykais
Gyula mindössze 55 évet élt. A
Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyei Po-
mázon született 1893. április 9-
én, nevét és tanulmányi eredmé-
nyeit szülőfaluja iskolai évkönyv-
ében olvashatjuk. 

Már 19 éves korában elkötelezte
magát a kardvívó sport mellett.
Mérnöki tanulmányai idején, 1912-
től volt tagja a Budapesti Egyetemi
Atlétikai Club vívó szakosztályá-
nak. Tehetsége és szorgalma révén
hamar felküzdötte magát a legjob-
bak közé, 1923-ban a magyar válo-
gatott tagjává választották. Kardví-

vó sporttársainak többsége a kato-
nai pályát választotta, ők a hivatá-
sukat is gyakorolva váltak kiemel-
kedő vívókká. Glykais, a görög
származású  mérnök és államépíté-
szeti hivatali tisztviselő, kedvtelés-
ből űzte ezt a szép sportot. 

Szolnokon vármegyei főszámve-
vő, amikor olimpiai aranyéremmel
tér haza az 1928-as amszterdami
IX. olimpiáról. A Glykais és Garay
János, Gombos Sándor, Ráday Jó-
zsef, Petschauer Attila, Tersz-
nyánszky Ödön összeállítású kard-
vívó csapat  a magyar kardvívók 6.
olimpiai bajnoki címét szerezte
meg. 

Sportpályafutása folytatásaként

Glykais ismét tagja lehetett a ma-
gyar olimpiai csapatnak – 1932-ben
részt vett a X. olimpián is Los An-
gelesben. A gazdasági világválság
miatt kis csapattal, 54 fővel utazó
magyar sportolók közül, az új
kardvívók mellett Glykais és
Petschauer kívánták megismételni
az amszterdami sikert. Gerevich
Aladár, Kabos Endre, Nagy Ernő,
Piller György csapattársaként ismét
győztesen jöhettek haza. Szülőfa-
luja, Pomáz képviselő-testülete
jegyzőkönyvben örökítette meg je-
les szülötte érdemeit, és öttagú kül-
döttséget menesztett Szolnokra, az
olimpiai bajnok személyes köszön-
tésére. 

A második világháború után
Szekszárdon telepedett le feleségé-
vel, Rudda Ilonával. Haláláig, 1948-
ig látta el új tisztségét a polgármes-
teri hivatalban, kinevezték a Szek-
szárd Városi Számvevőség vezető-
jének. Glykais Gyula Szekszárdon
halt meg 1948. június 12-én. 

Sportérdemei között legnagyobb

sikere a két olimpiai kardvívócsa-
pat bajnoki cím. Összesen 14 alka-
lommal képviselte hazánkat a ma-
gyar válogatott tagjaként. Három-
szor Európa-bajnok egyéni-, illetve
csapatversenyen, és többször ma-
gyar bajnok. Nevét lexikonok,
sporttörténeti kiadványok, és szá-
mos nyelven megjelent olimpiatör-
téneti könyvek őrzik.

A sport szekszárdi barátai sem
feledkeztek meg róla. A 2004-es
olimpia idején koszorúval tiszte-
legtek a kiváló sportember, Glykais
Gyula olimpiai bajnok sírjánál,
melynek ápolásáról napjainkban a
Nők Szekszárdért Egyesület gon-
doskodik. Kaczián János

Szekszárdon nyugszik
Glykais Gyula

kétszeres kardvívó olimpiai bajnok

Ipari elektronikai szaktudással rendelkezõ

MUNKATÁRSAT KERESÜNK
értékesítési feladatokra. 

Cégünk 15 éve sikeres tevékenységet folytat az Omron
ipari elektronikai elemek forgalmazásában, vevõink ma-
gyar és multinacionális iparvállalatok. 
Kulturált, hosszú távra szóló munkahelyet és kiemel-
kedõ kereseti lehetõséget kínálunk.

Feltételek: szakirányú mûszaki végzettség, 
jó kommunikációs készség,
jogosítvány.  

Szakmai gyakorlatot, angol vagy német
nyelvtudást elõnyben részesítünk.
Önéletrajzzal megírt jelentkezéseket kérjük
elküldeni a cph@cphautomat.hu e-mail címre.

Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata

megemlékezésre
hívja városunk

képviselõit,
intézményeit és

lakosságát
2007. november 4-én (vasár-
nap) 18 órakor csendes megemlé-
kezést tart az 1956-os forradalom
emlékmûvénél.
Önkormányzatunk gyertyagyújtással
tiszteleg a forradalom hõseinek emlé-
kére.
A megemlékezésre szeretettel várjuk
Szekszárd város lakosságát és intéz-
ményeit is. Tisztelettel kérjük mind-
azokat, akik otthoni környezetükben
szeretnének kegyelettel megemlé-
kezni a forradalom hõseirõl, egy szál
égõ gyertyát vagy mécsest helyezze-
nek el ablakukba.

Los Angeles, 1932. augusztus: A magyar csapat tagjai Gerevich Aladár,
Petschauer Attila, Piller György, Kabos András, Nagy Ernő és Glykais Gyula
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN
polgármester

November 21. 
(szerda) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

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

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

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester

November 21. 
(szerda) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,

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

ÁCS REZSŐ
alpolgármester

A hónap harmadik és ne-
gyedik hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület
A hónap első 
csütörtöke 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 fsz. 4.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

November 14. 
szerda 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület 

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

A hónap második 
keddje 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

November 5.  és 19. 
(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 1 6.30–18 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 fsz. 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
V. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

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

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

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

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége 
és a Magyar Vöröskereszt

Tolna Megyei Területi Nyugdíjas Alapszervezete 
értesíti tagjait, hogy az október 29-ig megrendelt őrölt paprikát (2100
Ft/kg) november 5-én 9–11 óráig lehet átvenni a Hunyadi u. 4-ben.

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozatánál

a megrendelt őrölt fűszerpaprika átvehető: 2007. november 16-án (pén-
tek) reggel 8 órától 11 óráig a Babits Mihály művelődési ház mozi melletti
irodájában. A sorszámokat kérjük magukkal hozni!

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozata

2007. november 6-án (kedd) 14 órakor a Babits Mihály Művelődési Ház
földszinti termében előadást tart. Előadó: dr. Wágner Gyula főorvos. Elő-
adás címe: Gyógyszeres kezelés idős korban. AZ ELŐADÁS UTÁN TA-
NÁCSADÁSSAL EGYBEKÖTÖTT VESESZŰRÉS, VÉRCUKOR- ÉS KOLESZ-
TERINSZINTMÉRÉS LESZ! A méréseket a Vesebetegek Regionális Egyesület
munkatársai segítik. A szűréshez a tesztcsíkokat a Nők Szekszárdért Egye-
sület biztosítja. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő nyugdíjast!

A Szekszárdi Szív és Élet Klub 
következő összejövetelét 2007. november 7-én 16 órakor tartja a megyei
kórház klubtermében. Az agyi érbetegségekről dr. Vörös Veronika tart elő-
adást, melyre a klub tagjait és minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és vá-
runk.

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 
számítógépgyűjtést szervez „Nyissuk ki a látássérülteknek a számítógépbe
zárt csodálatos világot” címmel. Szívesen elfogadunk vak és alig látó embe-
rek részére asztali és hordozható számítógépeket, scannereket, nyomtató-
kat, monitorokat. A felajánlott eszközök elszállításáról gondoskodunk. Elő-
re is köszönjük a segítséget. • Cím: Szekszárd, Hunyadi u. 4. Tel.: 74/512-
355, 30/449-65-55, e-mail: szdvakok@freestart.hu

A Szekszárdi Nőegylet Egyesület
köszönetet mond mindazoknak, akik az SZJA 1%-ával segítették az egyesü-
let céljait: a hátrányos helyzetű, kiemelkedő képességű diákok tanulmánya-
inak támogatását. Jóindulatú közreműködésükre a továbbiakban is számí-
tunk. Adószámunk a következő: 18860184-1-17.

F E L H Í VÁ S
Tandíjmentes civil-ügyintéző alapképzés

indul Szekszárdon.
A kétszer kétnapos képzés célja: a civil ügyintézési feladatok
készség szintű elsajátítása, jogi elvárások, törvényi minimumok
megismerése. Civil szervezetek munkatársai, önkéntesei kész-
ség szinten elsajátíthatják a napi ügyviteli munka gyakorlatát.
Megismerhetik az ügyviteli háttér megteremtésének feltételeit,
a civil szervezetekre vonatkozó előírások betartásának, betarta-
tásának technikáját. Betekintést kapnak a civil szektor törvé-
nyes, eredményes működésének szabályaiba.

Jelentkezés folyamatosan. Bővebb információ, jelentkezési
lap: Ifjúsági Unió Szekszárd – Civil Számadó Szolgálatánál

Telefon: 74/512-073,  www.civilszamado.hu
A programsorozat megvalósítását a Nemzeti Civil
Alapprogram támogatja, a részvétel INGYENES.

F E L H Í VÁ S
közcsatornával nem rendelkező ingatlan-
tulajdonosok, használók, bérlők részére!

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja Önö-
ket, hogy a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – ösz-
szegyűjtését, elszállítását és elhelyezését Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a 2/1997. (I. 30.) Kgy. rendelete (a továbbiakban: rende-
let) szabályozza városunk közigazgatási területén. A rendeletben többek
között meghatározásra kerültek az ingatlan tulajdonosának, használójá-
nak kötelezettségei, a keletkező szennyvíz szakszerű elhelyezésével, el-
szállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban. 
A rendelet értelmében a települési folyékony hulladék elszállítására irá-
nyuló közszolgáltatást a BIOZOL Kft. látja el. A szolgáltatást a kft. a
megrendeléstől számított 72 órán belül köteles elvégezni. A megrende-
lést a következő telefonszámokon lehet megtenni: 74/412-938 és 20/
958-77-85. Az önhibáján kívül a szennyvízhálózatra rákötni nem tudó
igénybevevő magánszemélyt az önkormányzat támogatásban részesíti.
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a környezet védel-
me érdekében folyamatosan ellenőrzi az ezen ingatlanokon keletkező
szennyvíz elhelyezését, melynek keretében a fogyasztott víz- és az el-
szállíttatott szennyvízmennyiség is összehasonlításra kerül. Felhívom az
érintettek figyelmét, hogy aki az ingatlana használata során keletkezett
szennyvíz jogszabályban meghatározott módon történő összegyűjtésé-
ről és elszállításáról nem gondoskodik, szabálysértést követ el és 30 000
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Műszaki Iroda



Kormányozható-e az ország
ekkor bizalmi deficittel, és
mi várható 2010-ig illetve
nagyobb távlatokban? Nos
ezekre a nehezen megvála-
szolható, de teoretikusan
fölvázolható két fő kérdésre
vártak választ a Szekszárdi
Vállalkozó Szalon látogatói
dr. Stumpf István ismert po-
litikai elemzőtől a Század-
vég Politikai Iskolai Alapít-
vány elnökétől. A napokban közzé-
tett közvélemény-kutatások szerint
a Fideszre dupla annyian szavazná-
nak, mint a mostani kormányt veze-
tő MSZP-re, ami azt jelzi, hogy na-
gyon sokan nem bíznak abban,
hogy a kormányzati intézkedések
kiviszik az országot a gazdasági és
morális válságból.

– A következő évi költségvetés már
a készülésének pillanatában jelzi: az
önkormányzatok további elszegénye-
dése, mondhatni teljes ellehetetlenü-
lése, a kisnyugdíjasok helyzetének, és
a fő foglalkoztató kis- és középvállal-

kozások helyzeté-
nek további romlása
várható. Ez utóbbi
pedig további ver-
senyképtelenséget
prognosztizál, mi-
nek a következmé-
nye a munkanélküli-
ség további növeke-
désével járó leépíté-
seket, elbocsátáso-
kat jelenthet. Sajnos

a jelenlegi kormányzat nem fogja jö-
vőre sem az adópolitikáját oly módon
változtatni, ami az önmagán segíteni
képes, tervekkel, elképzelésekkel teli
vállalkozásoknak megfelelő gazdasági
környezetet teremtene – a bejelentett
változtatásokban nem látunk olyat,
ami ezt a problémát orvosolhatná –
kezdte Stumpf István a lapunknak
adott interjút.

– Az ellenzék ezek szerint kényel-
mes helyzetben van-lesz, hiszen az
egészségügy, a társadalombiztosítása
megkezdett átalakítása sem fog politi-
kai tőkét hozni, olyat amivel újfent

eséllyel indulhat a koalíció a 2010-es
választások megnyerésére.

– Az ilyen nagy ellátó rendszerek
reformja csak hosszabb távon érik be,
még a gazdaságilag, szociálisan erő-
sebb jóléti államok esetében is. Ez
egyébként anélkül nem megy, hogy
ne legyen mögötte nagyon széles tár-
sadalmi konszenzus. Ez a jelenlegi
kormány most már legfőképpen azért
nem tudja megcsinálni a reformokat,
mert nincs hitele, mert az ilyen intéz-
kedésekhez mindenképpen kell egy-
fajta társadalmi felhatalmazás. Az el-
lenzék például a népszavazáson azzal
a bizonyos három kérdéssel el tudja
érni, hogy ez valójában szociális nép-
szavazás legyen, amiből újabb politi-
kai tőkét kovácsolhat. De ebből
megint nem következik az, amire a tá-
borukból esetleg még mindig nem
kevesen számítanak, esetleg nem tölti
ki idejét a kormány. Ki fogja tölteni.
Ennek ellenére nem hinném, hogy a
FIDESZ helyzete kényelmes lenne,
mert nekik már most szakértőik bevo-
násával azon kell dolgozniuk, hogy

ők milyen, az ország helyzetéhez iga-
zodó átalakító programot dolgoznak
ki az egészségügyben, az oktatásban
és a közigazgatásban. Ez a mai Ma-
gyarországon óriási kihívás. Mert ők
nem tehetik meg azt amit az MSZP
tett, hogy a választási ígéretek köszö-
nő viszonyban se legyenek a kam-
pányban meghirdetett programmal. 

– A kormánykoalíció falainak ed-
dig nem jellemző erős repedezéséről
nyilatkozott az elmúlt napokban,
sőt!... Odáig is elment, hogy az MSZP-
ben is jelentősen devalválódott Gyur-
csány Ferenc miniszterelnök bizalmi
tőkéje. Mik erre vonatkozóan a jól kör-
vonalazódó jelek?

– A kormányfő számos alkalommal
megzsarolta már saját frakcióját. Kez-
dődött ez Öszödön, folytatódott a bi-
zalmi szavazással, majd amikor meg-
választatta magát pártelnöknek azt
mondta: ha nem kap 75 százalékot,
akkor lemond a miniszterelnökségről.
De ami most is zajlik a polgármester-
ség és a képviselői pozició összeférhe-
tetlenségéről, az sem, ha úgy tetszik
rendszerlogika alapján zajlik, mert az
úgynevezett köztisztasági csomag ré-
szeként tulajdonképpen korrupciós
„jelenségként” tünteti fel a település-
vezetőket a kormányfő. A szocialista
párt bő két héttel ezelőtti frakcióülé-
sén bizony „kitört a helyi forrada-
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1. Szekszárd Önkormányzat …/2007. (…) rendelete a táv-
hőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI.3.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet) Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya
jegyző

2. Szekszárd Önkormányzat …/2007. (…) rendelete a köz-
területi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
szóló 28/1998. (VIII. 29.) KT rendelet módosításáról
(tervezet) Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

3. Szekszárd Önkormányzat …/2007. (…) rendelete a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.
17.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet) Előterjesztő:
Dr. Kilián Orsolya jegyző

4. Javaslat a hétközi 16 órás háziorvosi ügyelet bevezetésé-
re Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

5. A Családsegítő Központ létszámfejlesztése
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

6. Javaslat az AUSTROTHERM Hőszigetelőanyag Gyártó
Kft-vel kötendő előszerződés jóváhagyására E l ő t e r -
jesztő: Horváth István polgármester

7. Vagyonkezelési szerződés az Ipari Park Kft.-vel 
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

8. Garay János Általános Iskola alapító okiratának módosítá-
sa Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

9. Megállapodások megkötése a Szekszárd és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulással szociális alapszolgáltatá-
si és gyermekjóléti feladatok ellátására Előterjesztő: Dr.
Főfai Klára irodavezető

10. Megállapodások megkötése a Szekszárd és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulással közoktatási feladatok el-
látására Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

11. Javaslat a „DDOP – A hivatásforgalmú kerékpáros közle-
kedés feltételeinek megteremtése” című pályázat részle-
ges módosítására Előterjesztő: Dr. Göttlinger István iro-
davezető

12. Előterjesztés a Babits Munkacsoport tevékenységéről, a
Babits-év előkészítéséről  Előterjesztő: Horváth István
polgármester

13. Javaslat aljegyzői pályázat kiírására
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

14. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
Balatonszepezdi Gyermektáborban fennálló tulajdoni ré-
szesedésének növelésére Előterjesztő: Dr. Haag Éva
alpolgármester

15. Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. előtársasági éves beszá-
molója Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Előterjesztés a takarítási, kézbesítési rendszer átalakítá-
sáról Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Javaslat az 5. Sz. Általános Iskola akadálymentesítésére
vonatkozó pályázat benyújtására Előterjesztő: Szeleczki
József irodavezető

18. Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési tervé-
nek részleges módosítása (III. ütem) Előterjesztő: Hor-
váth István polgármester

19. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítésének piaci
alapú vizsgálata Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodaveze-
tő

20.Javaslat testvérvárosi megállapodás jóváhagyására Elő-
terjesztő: Horváth István polgármester

21. Közszolgálati intézmények akadálymentesítése DDOP -
2007-3.1.1. támogatás elnyerésére pályázat benyújtása
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

22.Pályázat benyújtása „Az országos főutak átkelési szaka-
szain a forgalom csillapítására alkalmas beavatkozások”
társfinanszírozására Előterjesztő: Szeleczki József iro-
davezető

23.A Dr. Korn József Ügyvédi iroda ajánlata ingatlanok meg-
vételére Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

24. Polcz Alaine emlékműsor támogatása Előterjesztő: Dr.
Haag Éva alpolgármester

25.Külföldi meghívások Előterjesztő: Dr. Göttlinger István
irodavezető

26.Javaslat a 2007. évi közmeghallgatás meghirdetésére
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok vég-
rehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről Előterjesztő: Horváth István polgármes-
ter

28.Tájékoztatók:
– Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-

zata 2007. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
– Tájékoztató a konyhai rendszer átszervezési feladatai-

nak teljesítéséről
29.Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS: 
30.Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjé-

nek megválasztására Előterjesztő: Horváth István pol-
gármester

31. „Béla tér rendezése” és „Kápolna tér rendezése” c. terv-
pályázatok előkészítése Előterjesztő: Horváth István
polgármester 

32.Javaslat „Szekszárd városért a művészet erejével” elis-
merő cím adományozására Előterjesztő: Csillagné
Szántó Polixéna a Művelődési és Oktatási Bizottság elnö-
ke

33.Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyúj-
tott fellebbezések elbírálására Előterjesztő: Dr. Főfai
Klára irodavezető

A közgyűlés nyilvános ülésének előterjesztései a
www.szekszard.hu honlapon (Önkormányzat/közgyű-
lés napirendjei) tekinthetők meg.

A közös uniós pályázatok lehető-
sége, a turizmus és az ifjúság kér-
dése szerepelt kiemelten a négyta-
gú szekszárdi küldöttség elmúlt
heti downpatricki látogatásán.

A Belfasttól 30 km-re fekvő,
mintegy 12 ezer lakosú észak-ír vá-
ros polgármestere, Edward Rea
még a Szüreti Napok alkalmával
tett látogatása során hívta meg a
szekszárdi városvezetést egy
downpatricki „kirándulásra”. Az
apropót a testvérvárosok közötti if-
júsági kapcsolatok konferenciája
szolgáltatta, melyen többek között
német, olasz, litván, angol és ír
partnertelepülések képviselői, illet-
ve iskolás gyerekek osztották meg
egymással a cserediák-program ta-
pasztalatait.

Dr. Haag Éva és Ács Rezső alpol-
gármesterek, Kővári László képvi-
selő és dr. Madarassy Ágnes az
észak-ír–magyar baráti kör elnöke
alkotta szekszárdi küldöttség Colin
McGrath alpolgármester, továbbá a
testvérvárosi kapcsolatokért felelős
John Noble, és a baráti kör észak-ír
elnöke, Gregory Bradley társaságá-
ban testvérvárosivá nemesítette az
eddigi partneri kapcsolatot Szek-
szárd és Downpatrick között. A
megbeszélésen városunk vezetése
hangsúlyozta: a baráti és kulturális
együttműködésen túlmutató kap-
csolatot szeretnének kialakítani az
észak-ír várossal, kiemelten a turiz-
mus és az ifjúság ügyét, valamint a
közös uniós pályázatok lehetősé-
gét. Konkrétumnak tekinthető,

hogy a jegyzői teendő-
ket is ellátó, jövő május-
tól pedig egy évig a pol-
gármesteri tisztet is be-
töltőt Colin McGrath
2008 tavaszán Szek-
szárdra látogat.

A szekszárdi küldött-
ség a kint töltött két nap
alatt egy rövid belfasti
kirándulást tett, az ír es-
ten pedig ízelítőt kapott
a helyi gasztronómia re-
mekeiből és az ír tánc-
ból is.

A bizalmi tőke nélkül nem lehetnek
sikeresek a reformok

Stumpf István a Vállalkozó Szalonban elemzett

Szekszárd–Downpatrick:
testvérvárosi megállapodás

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. november 9-én
(pénteken) 9 órakor a polgármesteri hivatal konferenciatermében
TARTJA SOROS ÜLÉSÉT, melynek tervezett napirendje a következő

Az ünnepélyes aláírás pillanatai

Folytatás az 5. oldalon.
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Célegyenesben

a Tanoda
Úgy tűnik, hogy a viharos konflik-

tusok után békésebb vizekre evez-
het végre a Sani Luludyi Közhasznú
Érdekvédelmi Egyesület hajója. Vi-
torlánkból korábban az fogta ki a
szelet, hogy 18 millió forintot nyer-
tünk a HEFOP-2.1.4. „Tanoda progra-
mok támogatása” pályázaton. A pro-
jekt 2006. június elsején vette kezde-
tét, jelenleg 60 hátrányos helyzetű,
általános és középiskolás gyermek
iskolai eredményességének növelé-
sét, személyiségének fejlesztését,
egészséges életmódra nevelését vé-
gezzük nap, mint nap a Cinka Panna
Tanodában. Szakmai eredményeink
magukért beszélnek, munkánk
pénzügyi feddhetetlenségét a mi-
nisztériumi ellenőrzések igazolják. 

Aprócska szépséghibája volt csu-
pán a dolognak: kerek egy évig
egyetlen fillért sem láttunk a támo-
gatási összegből. Ez idő alatt önerő-
ből kellett a fennmaradáshoz szük-
séges több milliónyi tőkét elővará-
zsolni. Hat főállású munkatársunk
bére után APEH-hátralékunk halmo-
zódott fel, így az ÁLLAM megbünte-
tett minket az ÁLLAM késedelme
miatt. Első lépésként nem kaptunk
olyan adóigazolást, ami más pályá-
zatok beadását tette volna lehetővé.
Második, és egyben döntő csapás-
ként, amíg nem fizettük ki a köztar-
tozást, addig nem juthattunk a meg-
nyert pénzünkhöz. Hiábavaló volt a
békés demonstráció a Garay téren,
az országos sajtóvisszhang – a bü-
rokrácia útvesztőjében elveszni lát-
szott egy hasznos kezdeményezés.
Száznyolcvanezer forint kellett vol-
na, öt hétre ahhoz, hogy milliókat
tudjunk lehozni a városnak, oktatá-
si, kulturális és kisebbségi progra-
mok lebonyolítására. Kértünk, kö-
nyörögtünk segítséget, támogatást,
kölcsönt – a hónapok és a lehetősé-
gek elszaladtak mellettünk. 

Végül egy országos szervezet, a
Roma Program Támogatási Hálózat
karolta fel az ügyünket, és az euró-
pai jelentőségű Roma Education
Fund augusztusban 3 millió Ft ka-
matmentes hitelt nyújtott számunk-

ra. Mint a mesében: kifizettük az
APEH-elmaradást, ezáltal kiérdemel-
tük a nemleges adóigazolást, amit
benyújtottunk a minisztériumnak,
és az irányító hatóság október elején
elküldte azt a pénzt, amit előző de-
cemberben kellett volna. Most aztán
boldogan dolgozhatunk tovább a ci-
gány etnikum felzárkóztatásán,
amíg meg nem unjuk a társadalom
szemlátomást kizárólag politikai-
gazdasági érdekvonalak mentén
szerveződő érdekképviseleti rend-
szerét. 

A következő hónapok programjai
között szerepel egy rajzpályázat
meghirdetése a város oktatási intéz-
ményeinek, népmese illusztráció ké-
szítésére. A megye minden cigány
kisebbségi önkormányzatát bevon-
juk a 12–16 éves diákoknak szóló,
három levelező fordulóból álló roma
népismereti vetélkedőbe, aminek
döntője májusban lesz a Tanodában.
Tanulmányi ösztöndíjat írunk ki, ke-
ressük Szekszárd legeredményesebb
cigány származású diákját. Novem-
berben kirándulni viszünk 45 gyere-
ket a pécsi Extrém Parkba és a buda-
pesti Tropicariumba. Karácsonykor
három településen adunk át aján-
dékcsomagokat a rászorulóknak, de-
cember 18-át, a magyarországi ki-
sebbségek napját pedig kulturális
műsorral tesszük emlékezetessé. 

Köszönet illeti a Beások Magyar-
országi Egyesületének elnökét, Ha-
lász Imrét, aki amellett, hogy
150 000 Ft készpénzzel segítette a
legrászorultabb tanodások beiskolá-
zását, értékes tanácsaival is erősít
minket. Példáját más helyi cigány
vezetők is követhetnék.

Mert a Sani Luludyi Egyesületnek
az év minden napján következetesen
helyt állni és bizonyítani kell. A be-
csületes boldoguláshoz vezető út a
szorgalmas tanuláson és a szakszerű
munkán keresztül vezet. A Cinka
Panna Tanoda ezen az úton kísér kö-
zel száz hátrányos helyzetű, többsé-
gében roma gyereket. Ők bennünk
bíznak. Mi kire számíthatunk?

Solymár O.

A TUDOMÁNY HETE
a Garay János Gimnáziumban

2007. november 5–8.
November 5. hétfõ
12.15: Az ünnepi hetet és a kiállítást megnyitja: 

Lemle Béláné igazgató
Elblinger Ferenc fotói a CERN-bõl
Gwizdala Dárius tanulónk rajzai és festményei.
Helyszín: A földszinti folyosó

12.30: Mátis Gábor:
A „programozott sejthalál” kísérleti vizsgálata
Helyszín: 209. terem

12.30: Kisülési jelenségek gázokban és vákuumban 
A Tempus-programban részt vett tanulóink bemutatói
Helyszín: 109. terem

November 6. kedd
12.30: Farkas Sándor: Hazánk védett növényei

Helyszín: 209. terem
12.30: Dr. Bogáncs János prof.: Energiatermelés 

és környezet – az atomerõmûvek szerepe 
az energiatermelésben
Helyszín: 109. terem

November 7. szerda
12.30: Dr. Krausz Krisztina: Tájökológiai vizsgálatok

Helyszín: Díszterem
13.15: Elblinger Ferenc: Élményeim a CERN-bõl

Helyszín: Díszterem

November 8. csütörtök
12.30: Tanulóink biológiai témájú prezentációs munkáinak

bemutatása
Helyszín: 209. terem

12.30: Dr. Ringler András tanár
(Szegedi Orvostudományi Egyetem, Biofizika Tanszék) 
Másodfokú egyenlet geometriai megoldása
Helyszín: 109. terem

November 9. péntek
12.30: A Pécsi Filharmonikusok hangversenye

Mûsor: Magyar népi hangszerek, 
hangszeres magyar népzene

Helyszín: a gimnázium díszterme

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

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

Mobil: 30/93-79-204
E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu
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Egy reggelen hagyott itt minket
Polcz Alaine. Nem tudtuk ponto-
san megjelölni, milyen érzéseket
váltott ki a hír. Akik közelről is-
merték, tudták, jó ideje készül
csendesen, nagy lelki nyugalom-
mal a halálra. Mert
amint mondta: „Az
élet nem a halállal
végződik.” Átlépett
abba a másik dimenzi-
óba, ahová mi még
nem követhetjük őt,
amit előbb-utóbb
mégis mindnyájan
megismerünk majd.
De hát itt tátong a ma-
ga után hagyott üres-
ség, birkózunk a hiány érzetével,
beleborzadunk saját megsemmi-
sülésünk gondolatába. Mert önző
lény az ember, mert kapaszkodó
lény az ember. Keveseknek hoz
megnyugvást a közeledő halál tu-
data. Még kevesebben vagyunk,
akiknek méltósággal adatik mind-
ez. Csak elképzeljük, milyen lesz.
Csak tervezzük, milyen lesz. Ké-
pek, kéziratok, talán hanganyag,
alkotások maradnak utánunk. Az
idő rostálja őket – igazságosan
vagy igazságtalanul. 

Polcz Alaine író volt és pszicho-
lógus. Most kezdünk csak rádöb-
benni, mennyire valós ez a sor-
rend… Könyveket hagyott ránk: Éj-
jeli lámpa, Leányregény, Karácso-
nyi utazás, Kit siratok? Mit sira-
tok?, Rend és rendetlenség, Kit sze-
rettem? Mit szerettem?, Asszony a
fronton, Együtt az eltávozottal,
Egész lényeddel. Írásban vallott sa-
ját életéről: fiatalságáról, naivságá-
ról, a háború embert nyúzó bor-
zalmairól, megbecstelenítéséről,
lényének kínkeserves, mégis mél-
tósággal teli talpra állításáról, sze-
relméről, asszonyságáról, hivatá-
sáról. Gyógyíthatatlan betegek tes-
ti és lelki szenvedéseit volt hivatott
enyhíteni, úttörőként vezette be
hazánkba a Hospice Mozgalmat,
tanatológiai munkája mérföldkő-
nek számít. 

Neki köszönhetjük, hogy váro-
sunk gondozza Mészöly Miklós
hagyatékának jelentős részét. Egy-
szerre volt könnyű és szorongató
meghoznia ezt a döntést. Könnyű
volt elsősorban, hiszen ő tudta leg-

inkább hány ezer
szállal kötődött
Mészöly Szek-
szárdhoz, micsoda
szerelemmel írta
Az én Pannóniám
sorait csiszolgatva,
a tökéletesig farag-
va mondatait egy-
től egyig. Nehéz
pedig azért volt,
mert a főváros „ra-

gaszkodott a maga jussához” – így,
ilyen barbár szavakkal kifejezve.
Az ország szíve ugyanis vonz, be-
szív, átalakítani próbál – ha nem az
életben, sebaj, hát a halál után –,
sajátjának nevez, kizsigerel. Jó, ha
megmaradunk magunknak. 

Október 20-án este sokan gyűl-
tünk össze a Német Színház bejá-
ratánál. Baranyai László alkalmaz-
ta két hangra Polcz Alaine Asszony
a fronton című memoárkötetének
anyagát. Ennek volt ősbemutatója
Szekszárdon – az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár és a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum közreműködésé-
vel. Pálfi Kata és Takács Katalin
színművésznők megrendítő, fi-
nom játéka bizonyára minden vá-
rosban teltházat vonz majd. Páro-
suk mesteri pontossággal és árnya-
lással jelenítette meg az asszony-
kor elején járó tapasztalatlan, sze-
relmes nő „beavatását” a háború
embertelensége által. Iszonyatos
túlélni, amikor nyolchónapos mag-
zatok fordulnak ki az anya hasá-
ból, vonaglanak a földön, mert re-
pesz hasította szét a védő burkot,
mikor gyermekek szeme láttára
erőszakolnak sorra az orosz kato-
nák, mikor a tetvesség, nemi be-
tegség csak perifériája a borzalom-
nak és nincs család és nincs véde-
lem, se ennivaló, csak brutalitás,
rettegés és erőszak – a napok pedig
múlnak. Innét kell megbocsátani,
kigyomlálni a gyűlöletet, gyógyít-
gatni amit még lehet. Innét kell
megtanulni, hogy a férfikar szere-
tő és gyöngéd is lehet, tanulni oda-
adni magunkat, mint kincset. In-
nét kell nyerni…

Polcz Alaine-nek sikerült szilárd
jellemmel és rendkívüli szellemi-
séggel. Szenvedéseinek tapasztala-
tát a haldoklók megértésére és se-
gítésére fordította. Szeretettel kö-
zeledett minden embertársa felé.
Hittel és bizalommal közeledett
minden embertársa felé. 

Példája előttünk áll. Panyi Zita

Polcz Alaine-re
emlékezett Szekszárd

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm Önöknek azt a közel 6000 aláírást,
mellyel a szekszárdi választókerületben támo-
gatták a Fidesz szociális népszavazásra vonat-
kozó kezdeményezését.
Amennyiben ki szeretnék fejezni szimpátiáju-
kat a népszavazás iránt, akkor azt aláírásukkal
megtehetik a 
• Fidesz irodán (Szekszárd, Hunyadi u. 4.)

munkanapokon 14–18 óra között és az 
alábbi helyszíneken nyitvatartási időben: 

• Miniház (Találka tér), 
• S Modell (Garay udvar), és
a Horváth Sport üzletekben (Tesco áruház,

Széchenyi üzletház) és Korzó Áruház.
Dr. Braun Márton

országgyűlési képviselő
(Fizetett politikai hirdetés)

lom”: ha nem lesz rosszul az egyik
képviselő, Gyurcsány eléggé kellemet-
len szituációba kerülhetett volna. Az a
kovász, ami összetartotta a szocialista
pártot, már nincs úgy jelen, mint
évekkel ezelőtt. Egyre többször érzik
úgy a helyi képviselők, ha hazamen-
nek nem tudnak mit mondani az em-
bereknek. Nem tudják megmagyaráz-
ni a Zuschlag-ügyet, nem tudják meg-
magyarázni az ebből, a fiatal szocia-
lista politikusok felé elágazó szálakat,
a közpénzek ily módon történő eltün-
tetését, miközben a helyi gazdaság
ilyen-olyan rendű önkormányzati be-
fizetőit vagyonbevallási nyilatkoza-
tokkal keresi az APEH.

– Elvezetnének a belső bajok Gyur-
csány leváltásáig? Ezt a véleményét ke-
vesen osztják politológusi berkekben.

– Nézze, abból már nem táplálkoz-
hatnak, hogy az ő szempontjukból re-
mek választás volt Gyurcsány 2004-es
elővarázsolása a cilinderből, két évvel
későbbi győzelmüket főrészt nekik
köszönhetik, Orbán és a Fidesz megál-
lítása sikeres volt, de most már egy
erősen bizalomvesztett helyzetben
van a kormányfő. Ha fél éven belül
nem enyhül a levegő az MSZP körül,
egy olyan bizalmi szavazás is valószí-
nűsíthető, aminek a végeredménye ki-
kényszerítheti Gyurcsány távozását.

– De ki jöhet, aki kompenzálni tud-
ja azt, hogy a médiában nem tudja
magát, a kormányt, az MSZP-t úgy el-
adni, mint azt a jelenlegi kormányfő
még most is tudja.

– Nem tudom, de az sem kizárt,
hogy a balközéppel szimpatizáló füg-
getlen értelmiségiekből tudnak meg-
nyerni valakit, hogy szálljon be a ring-

be. A Nemzeti Bankhoz is így hoztak
új elnököt. Szóba jöhet újra Glatz Fe-
renc is, az akadémia volt elnöke, akit
a köztársasági elnökválasztásnál már
emlegettek. Szerintem fél éven belül
kiderül, hogy Gyurcsány-nyal vagy
nélküle. Nagy a tét az MSZP számára,
mert ha ilyen mélyponton érkeznek
meg a választásokig, akkor nemcsak
egyszerűen veszíthetnek, hanem úgy
kerülhetnek történelmi mélypontra,
mint a lengyel baloldal.

– A Fideszen belül Orbán Viktor
helyzete stabilizálódott, azt mondják
az elemzők is: ezzel nincs esélye a
megújulásnak, a Nyugat-Európában
már jellemző konzervativizmus meg-
jelenítésének, ami a liberális felfogást,
életszemléletet nem utasítja el.

– Mivel szükség lenne nagyon a va-
lódi értékalapú politizálásra, szükség
lenne a Fidesznek is önvizsgálatot tar-
tania, a pártokráciától, a hatalmi logi-
kától egyre jobban távolodva kellene
megnyilvánulnia napi politikai és stra-
tégiai kérdésekben. Nem jött be a
jobboldalt egybeolvasztó politika. Ha
változtatni tudnának, akkor meggyő-
ződésem, hogy képesek lennének azo-
kat az MSZP-től távolodóban lévő, de
erre a Fideszre szavazni mégis képte-
len választókat hozzájuk csábítani. Ha
össze tudnának állni a keresztényde-
mokratákkal, és a német keresztény-
szociális unióhoz hasonló eszmei és
értékalapon álló, pragmatizmusában
következetes politikával előjönni, ez
Magyarországon is hoszszabb távon
szavatolná a jobboldal győzelmét. De
Semjén Zsolt KDNP-elnök megszólalá-
sait értelmezve erre sem látok esélyt.
A 2014-re várható új generáció talán
leszámol azzal, ami most a politiká-
ban van Magyarországon.

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

INGYENES átvétele 
– már Bátaszéken is!
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.
KT-Dynamic Kft. 

Rehabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 74/315-103

Folytatás a 3. oldalról.

Stumpf István a Vállalkozó
Szalonban elemzett
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Szeptember végén a Szekszárdi
Ifjúsági Gitárzenekar és a Junior
Stars öt napot töltött Németország-
ban, Szekszárd testvérvárosában,
Bietigheim-Bissingenben.
Hajnalban indultunk busszal
és este már vártak bennün-
ket német vendéglátóink, az
ottani zeneiskolások család-
jai.

Másnap reggel városnézés
volt a programunk. Sok érde-
kes, szép dolgot láttunk. A
polgármester fogadást tartott
részünkre a városházán, ahol
a német zeneiskola igazgató-
ja is köszöntött bennünket.
Délben a zeneiskolánál piz-
zát evett az egész csapat.
Délután elmentünk a lud-
wigsburgi kastélyba, itt jó
kétórás nézelődés várt ránk.
Este közös zenélésen vet-
tünk részt a német zeneisko-
lás növendékekkel. Két új da-
rabot próbáltunk együtt az
ottani gitárosokkal és furu-
lyásokkal, ezeket tavasszal
Szekszárdon szeretnénk elő-
adni. Következő nap a dél-
előttöt a stuttgarti Mercedes-
Benz Múzeumban töltöttük, itt a
régi hintóktól kezdve a Forma 1-es
autókig mindenféle Mercedest lát-
tunk. Ezután átsétáltunk a stuttgar-
ti stadionba, ahol megmutatták ne-
künk az egész komplexumot. Este
a szomszéd kisvárosban, Tamm-
ban a gitárzenekarunk adott Erős-
né Szőr Márta vezetésével először
egy jó órás koncertet, ezután követ-
kezett a Junior Stars fellépése Mol-
nár Ákos vezényletével. A hálás kö-
zönség hatalmas ovációval fogadta
előadásainkat, és a német tanárok
is nagyon elismerőleg beszéltek a
koncertekről. Másnap délelőtt sza-
bad programunk volt. Többnyire
együtt sétálgattunk a városban. Ek-
kor kezdődött az XXL fesztivál,
amire végül is ideutaztunk. Na-

gyon hangulatos volt a belváros,
sok kirakodó árus, zenész volt az
utcákon. A fesztivál keretében elő-
ször Gitárzenekarunk lépett fel a

zeneiskolában, majd a Junior Stars
koncertezett a zeneiskola udvará-
ban, ugyanis annyi volt az érdeklő-
dő, hogy nem fértek be a termekbe.
A Junior Stars a fesztivál zárása-
ként még egyszer fellépett a városi
galériában. A német közönség (és
persze mi is) hatalmas tapsviharral
jutalmazta előadásukat. Vasárnap
délben indultunk haza. Fájó szívvel
hagytuk ott Németországot, na-
gyon jól éreztük magunkat a német
családoknál. Tanáraink szerint is
nagyon szépen helytálltunk (meg-
érte az elmúlt évben a sok gyakor-
lás), és már várjuk a tavaszt, ami-
kor mi is vendégül láthatjuk a né-
met zeneiskolásokat.

Krómer Réka
Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekar

Fájó szívvel hagytuk ott
Németországot

A legnagyobb belga turisztikai
televíziócsatorna forgatócsoport-
ja készít filmet a Dél-Dunántúl
régió borturizmusáról a Magyar
Turizmus Zrt. szervezésében.
Ennek keretében híres szekszár-
di borászoknál – Takler Ferenc-
nél és Vesztergombi Ferenc Pin-
cészetében – forgattak az elmúlt
napokban. A szekszárdi program
lebonyolítására a Tolna Megyei
Turisztikai Kht. munkatársait
kérték fel. 

A forgatócsoport egy belga bor-
kereskedő külön kérésére Takler
Ferencet és Vesztergombi Ferencet
kereste fel Szekszárdon. A két bo-
rász neve nem ismeretlen a belga
ínyencek előtt, hiszen a kereskedő
jóvoltából boraik megvásárolhatók
a Belgiumban.

A forgatás során a borászok be-
széltek a családi hagyományaikról,
munkájukról, a szőlő fajtákról és
boraikról. A bemutatkozás után a
forgatócsoport tagjai megkóstolták
a kiváló szekszárdi borokat.

Alain Voisot riporter szerint –

aki korábban elismert parfüm-
szakértőként dolgozott – a szek-
szárdi borokban felismerhetők a
parfüm alapillatok különböző ösz-
szetevői.

Az újságírót elbűvölték a kiváló
borok, úgy vélte, hogy a szekszár-
di forgatás méltó indítása lesz a ré-
gióról szóló kisfilmnek. 

Az elkészült filmet a belga szék-
helyű LIBERTY TV mutatja be no-
vemberben, amelyhez egy Ma-
gyarországot és a régiót népszerű-
sítő internetes kampány is kapcso-
lódik. Ez a csatorna Belgium mel-
lett jól fogható Franciaországban,
Luxemburgban, Hollandiában és
műhold segítségével hazánkban is.

A csatorna új tv magazinja alap-
vetően a desztinációk gasztronó-
miájával, s elsősorban borkultúrá-
jával foglalkozik, de természetesen
bemutatja az adott hely turisztikai
látnivalóit is. A magazint a népsze-
rű tv riporter, Alain Voisot vezeti.

A kampány során 3 magyar bor-
régió kerül bemutatásra, 3 egy-
mást követő hónapon keresztül,
régiónként 1 hónapon át. 

Ebben az időszakban naponta 6
alkalommal mutatják be a Szek-
szárdon és a Villány-Siklósi Bor-
úton készült filmet. 

A kisfilm novembertől megte-
kinthető lesz az alábbi honlapon a
videók címszó alatt: www.liber-
tytv.com

Belga forgatócsoport
Szekszárdon

„Én Kutas Erzsébet, esküszöm,
hogy a hivatali kötelességeimet
pontosan, lelkiismeretesen … tel-

jesítem.” „Fogadalmamat teljesítettem, elkötelezettséggel tettem a dol-
gomat. Nyugodt vagyok.”

A Gárdonyi Géza Általános Iskola jogelőd iskolájából ment nyugdíjba
Kiss Miklósné tanító néni. Tanított Bonyhádon, Szekszárdon, a Babits Mi-
hály Általános Iskolában, majd Dunaújvárosban, a Mező Imre Általános
Iskolában. Úttörőcsapatot vezetett, táborokat szervezett, néptáncot okta-
tott, szakreferens volt, nevelő-oktató munkájában szívesen alkalmazott
korszerű pedagógiai módszereket és technikai eszközöket. Egyéniségével
hagyományokat teremtett és közösséget formált. Munkáját az iskolák ve-
zetői jutalmakkal, kitüntetésekkel és külföldi utakkal ismerték el. 

Aranydiplomát adott át számára 2007. október 18-án dr. Kálmán András
polgármester úr, Kiss Miklósné szekszárdi lakásán az iskola képviselői-
nek társaságában. A kis ünnepségen volt igazgatója Bognár Nándor cím-
zetes igazgató is részt vett.

Aranydiploma

Az Aranydiplomát dr. Kálmán András polgármester adta át 
Kiss Miklósnénak szekszárdi lakásán



2007. NOVEMBER 4. 7777É R D E K L I . . .

– Kezdjük a visszaemlékezést ál-
latorvossá válásának történetével.

– Édesapám is állatorvos, így
gyermekkoromban gyakran elkí-
sértem, sertepertéltem körülötte,
megfigyeltem, mit és hogyan csi-
nál. Amikor nagyobb lettem, már
segítettem neki például tyúkokat,
vagy sertéseket oltani. Ráadásul
szüleimnek, sőt nagyszüleimnek is
mindig voltak állataik, egészen
pontosan gazdasági haszonállatok.
Tehát természetes volt, hogy a kö-
zépiskolát Palánkon, állat-egész-
ségőr szakon végeztem, majd Bu-
dapestre, az Állatorvos-tudományi
Egyetemre jelentkezem. Szóba sem
került, hogy mással foglalkoznék.
Ezt szeretem, sőt már-már hobbim
is. Újságokban, televízióban is
mindig elolvasom, illetve megné-
zem az állatokkal foglalkozó íráso-
kat, filmeket. 

– Úgy éreztem, nagyon kiemelte,
hogy gazdasági haszonállatok. Mi
a jelentősége?

– Viccesen, vagy „cikizésből” azt
szoktuk mondani, vannak állator-
vosok, s vannak, akik kutyával és
macskával foglalkoznak. Ebből a
megközelítésből az állatorvos

olyan állatokkal foglalkozik, ame-
lyek nehezebbek, mint ő maga.

– Odahaza van kutyájuk, vagy ci-
cájuk?

– Nincs. De a sertéstelepen igen:
birka, kutya, macska, páva és
gyöngytyúk. 

– Férfiembertől megkérdezhetem,
hogy mikor végzett?

– 1994-ben. Ám amikor mi 1989-
ben elkezdtük az egyetemet, az ál-
latorvoslás igen jó szakma volt. Vi-
szont mire végeztünk, „sikerült” az
állattenyésztést teljesen a padlóra
küldeni. A rendszerváltást követő
évek meglehetősen nagy ütést mér-
tek a hagyományos állattartásra,
így összeomlott, aminek következ-
tében az erre épült állatorvoskép-
zés is komolyan sérült. A mi évfo-
lyamunk már szembesült az elhe-
lyezkedési gondokkal.  

– Végzés után következett az egy-
éves gyakorlat. Hol?

– A Tolna Megyei Állategészség-
ügyi Állomás engem Tengelicre
osztott be. Ez igen jó iskola volt
számomra, mivel nagyon sokat ta-
nultam az idősebb kollégától, első-
sorban sertésfronton. Ott a régi
szövetkezet kft.-ként működött,
bár a házaknál már nem volt a régi-
hez hasonló divatja a nagyállat-tar-
tásnak.

– Hogyan folytatódott a pályája?
– Köszönhetően édesapámnak,

jól. Ugyanis ő közben megalapítot-
ta a német–osztrák–magyar közös
tulajdonú kft.-t DUNA-HYB néven.
Egy osztrák kollegájával – akivel
már régebb óta együtt dolgoztak –
beszélgetve jött a gazdasági társa-
ság, a közös sertés tenyésztelep lét-
rehozásának ötlete. Ebbe bevontak
egy német tenyésztő céget is. Mivel
idehaza közismerten egyre kedve-
zőtlenebb helyzetbe került a ser-
téstartás, először a német tulajdo-
nos lépett ki, hiszen számára már
nem jelentett perspektívát Magyar-
országon sertéssel foglalkozni, így
kivásároltuk a részét. Majd az
ausztriai tulajdonos nyugdíjba
ment, a fia viszont nem erre, ha-
nem Csehország felé akart orientá-
lódni már a közelség miatt is. Így
itt maradtunk mi… 

– Új magyar tulajdonost nem pró-
báltak bevonni?

– Nem, úgyhogy a cég 51 száza-
lékban édesapámé, a fennmaradó
rész pedig az enyém. Vannak alkal-
mazottaink, sőt a bátyám is velünk

dolgozik: ő minőségbiztosítási és
takarmányipari mérnök.

– Hol van a sertéstelep, s milyen
volumenben folyik a tenyésztés?

– A faddi telepről van szó. 450
kocánk van. Ez azt jelenti, hogy a
szaporulatból évente 8500–9000
hízót értékesítünk. Hozzáteszem,
hogy ugyanott van még 250 hektár-
nyi földterületünk, amelyen meg
tudjuk termelni a takarmánybázis
egy részét. Ez a hígtrágya kihelye-
zés szempontjából igen kedvező,
sőt környezetvédelmi szempontból
is igen hasznos. Tavaly uniós pá-
lyázat segítségével sikerült megcsi-
nálnunk a teljesen zárt, betono-
zott, 12 ezer köbméteres trágyatá-
rozót, a vízágyús kijuttató rend-
szerrel együtt.  

– A prognózis szerint várható-e
javulás az állattenyésztés terén? 

– Annak ellenére, hogy most na-
gyon rossz a helyzet, mégis opti-
mista vagyok. Az előrejelzések sze-
rint február vége körül elfogy Euró-
pában a túltermelt sertés, ezután
jelentős áremelkedés várható. Igaz,
nem kompenzálja minden kiesé-
sünket, de talán képes lesz életben
tartani ezt az ágazatot.

– Térjünk vissza a faddi telephez,
s a munkamegosztáshoz.

– Édesapám a kft. ügyvezetője,
tehát a napi operatív ügyeket –
bank, APEH, hitelek, fizetések stb.
– intézi, bár különösebben nem
kultiválja az íróasztalt, inkább a jó-
szágok között lenne. Bátyám a
HACCP minőségbiztosítási rend-
szer működésével és a takarmány-
készletgazdálkodással foglalkozik.
A napi szakmai – növénytermeszté-
si és állattenyésztési – feladatok és

problémák rendezése, megoldása
az én asztalom. 

– Ebbe az állatok gyógyítása is
beletartozik?

– Hogyne, minden, ami az állat-
egészségüggyel kapcsolatos, tehát
megelőző és gyógyító tevékenysé-
get folytatok.

– Milyen megbetegedések fordul-
hatnak elő a zárt telepen, ahova
„idegen” kórokozók nemigen jut-
hatnak be?

– Jó a megközelítés, ám zárt állo-
mányon belül is előfordulhatnak
megbetegedések például a rossz ta-
karmányozás, vagy a hideg miatt.
De az adott populáción belül is föl-
lobbanhat egy-egy olyan betegség,
ami benne van az állatban, s amit
hosszú időn át legyőz az immun-
rendszere. De egy probléma, pél-
dául megfázás esetén előjöhet a
szóban forgó betegség. Sőt környe-
zeti okok is közrejátszhatnak: té-
len, a mínusz 20 fokban nem tud-
juk biztosítani a kismalacoknak a
plusz harminc fokot.

– Következzen a világ legszebb té-
mája, egyben az Ön és német tanár
felesége, Csilla legnagyobb boldog-
sága.

– Ebben az évben a legjobb, a
legcsodálatosabb dolog, ami tör-
tént velem, velünk, hogy június 30-
án megszületett kislányunk, Kamil-
la. Ő az első, a legfontosabb és a
legnagyobb örömforrás mindany-
nyiunk számára. Nálunk Kamilla
az első gyermek, viszont szüleim-
nek nem ő az első unokájuk, ha-
nem bátyámék ötesztendős Petiké-
je vezeti a sort.

– Mi mindent tud már Kamilla, a
kisangyalka?

– A kisangyalka már csibészke.
Néz, lát, emelgeti a fejét, felismeri
a hangokat és kutyálkodik. Máris
próbálkozik, hogy kinél meddig le-
het elmenni. A mamáknál – az ő
nagy boldogságukra – e téren már
remek eredményeket ért el. Kamil-
la nagyon szeret kézben lenni, amit
ki is provokál. A kiságyban rázen-
dít, s ha ott vannak a mamák, vagy
a sógornőm, máris valamelyikük
kezében köt ki, ahol nagyon jól ér-
zi magát. Nézelődik, nagyot nevet,
amikor meglátja magát a tükörben. 

– Ha most kapna egy telefonhí-
vást, hogy vásároljon pelenkát és
popsikenőcsöt, elbizonytalanodna?

– Dehogy, most éppen ezeket a
holmikat fogom beszerezni. Igaz, a
pelenkázás még nem a szakterüle-
tem, de a fürdetésből és a játszás-
ból minden nap kiveszem a része-
met.

– Kamillának nagyon jó egészsé-
get kívánunk, s kérem, jelölje meg,
ki következzen. 

– A gyógyszerész Gyimóti Zsu-
zsannát faggassa arról, hogy miért
hagyta el biztos állását, s miért vá-
gott bele saját patika létrehozásá-
ba?  

V. Horváth Mária  
Fotó: Nagy Ági

Zsobrák Róbert építőipari vállalkozó, a Primer-Color Kft. ügyvezetője
– mint mondta – érdekes férfiúnak adja át sorozatunk jelképes staféta-
botját. Az illető dr. Reibling Tamás, aki végzettségét illetően állatorvos.
Ám mezőgazdasági vállalkozó vált belőle. Vajon miért? Így akarta?
Vagy az élet diktált?

BEMUTATJUK!

„A kora tavaszra várható áremelkedés
talán életben tartja az ágazatot”

2007. november 5-én
(hétfőn) 8–14 óráig

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

ŐSZI
VÁSÁRT

TARTUNK
AJÁNLATAINK:

• Őszi kosztümök
• Szoknyák, kötött pulcsik,

kardigánok
• Női nadrágok
• Mosható blézerek
• Irhakabátok, bundák
• Fiatalos átmeneti dzsekik
• Női kalapok, sapkák,

sálak, kesztyűk

Nagy választék!

AKCIÓS fiatalos pulcsik!



2007. NOVEMBER 4.8888 MOZAIK

SzSzememvizsgálatvizsgálat
SzSzemüvemüveg, keg, kontontaktlencse aktlencse 
FFoottócikkócikkekek
AjándéktárAjándéktárgygyakak

M A T Ó K  O P T I K A
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 28. • Telefon: 74/511-808

A Szekszárdi Vasárnap korábbi
számaiban méltattuk a Magyar
Politikai Foglyok Országos Szö-
vetsége (POFOSZ) Tolna Megyei
Szervezete által az ’56-os forrada-
lom és szabadságharc félszáza-
dos jubileumára kiírt pályázatot,
valamint az arra a történelmi ka-
tegóriában beérkezett pályamű-
vek díjazottjait. Ez alkalommal
az irodalmi dolgozatokat vesszük
számba. 

Választott idézetünk a második
helyezett tanuló a pályaművét záró
sorai: „Talán újra eljön az a fenn-
költ pillanat, mikor magyarnak
már nem legfőbb ellensége, hanem
legjobb barátja lesz a magyar…
Boldogság lesz, ha megérjük.” Ma-
gunknak esetleg nem is remélve
már ilyen örömteli időszakot, bíz-
zunk abban, hogy e diákok korosz-
tálya még megteremtheti azt!

Az irodalmi kategória első há-
rom díjazottja és pályaművük cí-
me:

I. helyezett: Konrád Nóra
(Garay János Gimnázium, 
Szekszárd): 
A bocskoros költő.
II. helyezett: Fábián Péter
(Garay János Gimnázium, 
Szekszárd): 
A forradalom csillaga – 
egy költő szemével.
III. helyezett: Czigler Anita
(Garay János Gimnázium, 
Szekszárd): 
1956 a korabeli 
irodalom tükrében.
Lemle Béláné, az irodalmi kate-

góriában minden díjat elnyert diá-
kok alma matere, a Garay János
Gimnázium igazgatója leszögezte,
hogy az iskolának és a tanároknak
az a feladata, hogy mindennel
megismertessék a tanulókat, ami
kapcsolódik az olyan jelentős ese-
ményekhez, mint amilyen 1956
forradalma. Fontos az is, fogalma-
zott, hogy most ezek a gyerekek to-
vábbadják az ismereteiket és véle-

ményüket. Büszke rájuk, mondta,
mert a valóságot, az igazságot ke-
resték hiteles embereken keresz-
tül. Sokat nyertek ezzel a pályázat-
tal, vélekedett Lemléné, köszönetet
mondva ezért a POFOSZnak is. A
díjazottak felkészítő tanára,
Heilmann József nem kívánt sze-
mélyesen részt venni a beszélgeté-
sen; mint üzente: „Most nem a ta-
nárok fontosak, hanem a gyere-
kek!”

A decsi Konrád Nóra, akinek a
zsűri az első díjat ítélte, kiemelte,
hogy eladdig nem írt még ilyen pá-
lyaművet, mint amilyet most tize-
dikes gimnazistaként benyújtott.
Dolgozata tárgyául Gérecz Attilát
és verseit választotta, mint mond-
ta, azért, mert nem szeretett volna
túlságosan ismert személy mellett
dönteni, ráadásul kiszemeltje (Nó-
rához hasonlóan) sportoló is volt,
és mindezek mellett még az írásai
is tetszettek neki. 1956-ról elsősor-
ban a félelem jut eszébe, továbbá
az, hogy voltak, akik le tudták
győzni félelmüket. Amiképpen
Gérecz is, akinek (ahogy dolgoza-
tában a pályázat győztese írja)
„versei egy nemes lelkű, a küzde-
lemben elbukni nem akaró, s köz-
ben fontos esztétikai értékeket lét-
rehozó embert és költőt mutatnak
fel.”

A második helyezett (a pályázat
idején szintén a tizedik évfolya-
mon tanuló) Fábián Péter esetében
szinte minden fordítva történt. El-
sőként (lévén versmondó is) a vers-
sel ismerkedett mg, és értesülve a
kihívásról, pályaművében kedvenc
költeményét (Faludy György Ezer-
kilencszázötvenhat, te csillag című
verséről van szó) igyekezett bemu-
tatni. További magyarázatként hoz-
zátette: szereti magát „nagy képek-
kel kényeztetni”. A félszázaddal ez-
előtti összefogást példa nélkülinek
értékeli, és dolgozatában így fogal-
maz: „A legszebb az egészben,
hogy miközben őrizgetjük ezt az
emléket az évek során, […] mi is

érezhetjük talán annak a szörnyű
szépségnek a szenvedélyes ízét,
melyet nagyapáink éreztek ötven
évvel ezelőtt.”

„Magyarországon alig van olyan
család, akit [sic!] ne érintett volna
az 1956-os forradalom. […] Nekem
is kötelességeim közé tartozik,
hogy megismerjem e történelmi
eseményt.” Ezt már a harmadik dí-
jat elnyert Czigler Anita írja pálya-
műve bevezetőjében. Próbált bele-
mélyedni a témába, mondta el la-
punknak, ami azért is dicséretes,
mert annak témája (a korabeli iro-
dalom) nem kis anyagot biztosít.
Anita sok anyagot olvasott át, hogy
kipróbálhassa magát a pályázat ke-
retében, amelyhez szerinte az ötve-
nedik évforduló remek hangulatot
biztosított. Amint rámutatott, az az
október „irtózatos, igazságtalan
időszak lehetett, amelyről meg kell
emlékezni.”

Az eddig említésre került díja-
zottakon kívül volt még egy helye-
zett pályázó (nevét, iskoláját fedje
jótékony homály), aki sajnálatos és
felettébb elítélendő módon két
internetes honlapról másolta ki pá-
lyaműve teljes anyagát, még arra
sem véve a fáradságot, hogy a betű-
színt, a formázást, a gimnazistához
nem illően tudományos és fennkölt
stílust megváltoztassa. 

Ezzel nézetem szerint a pályázat
valamennyi résztvevőjét megcsú-
folta, a zsűrit lenézte (érthetetlen,
hogy így negyedik helyezést lehet
elnyerni!), önmagáról pedig érde-
kes bizonyítványt állított ki. A pá-
lyázókkal történt beszélgetésün-
kön – nem csoda – ez a diák nem
vett részt, így a helyzetet vele nem
tudtam tisztázni. Olyan mezőny-
ben esett meg ilyen gyalázat,
amelynek más tagjai, amint azt Fá-
bián Péter elmondta, feladatuknak
érzik, hogy átlássák a témát, és se-
gítsenek a jövendő korosztály szá-
mára is megvilágítani azt. Ez már
méltatandó igyekezet!

Kosztolányi Péter

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

az

„Emeld föl fejedet
büszke nép”

című előadás-sorozat első alkal-
mára, amely az Álmos–Szkítia
Könyvesbolt, a Körösi Csoma
Sándor Magyar Egyetem és a
Szekszárdi Polgármesteri Hiva-
tal közös szervezésében kerül
megrendezésre.

A rendezvényen való részvétel
visszajelzését 2007. november
2-ig teheti meg: Parragné Simon
Veronika 30/409-17-50 telefon-
számon, vagy a 
vera02@freemail.hu 
e-mail címen.

A rendezvény időpontja: 
2007. november 6. (kedd)

15.30 óra

A rendezvény helye: Babits mű-
velődési ház márványterme,
(Szekszárd, Szent István tér 10.)

P RO G R A M

15.30 órakor: 
Álmos–Szkíta 
könyvesbolt 
ünnepélyes 
átadása 
(Szekszárd, 
Flórián u. 2.)

16.00 órakor: 
Köszöntő (márványterem)   

16.30 órakor: 
Szent Korona országának
alkotmánya 
Előadó: dr. Varga Tibor
jogtörténész 

17.30 órakor: 
Jézus-hitű eleink, 
a kereszténység évezredei 
Előadó: dr. Zahar József

18.45 órakor: 
Velünk élő múlt, avagy 
a rovásírás titka
Előadó: Szakács Gábor

Díszvendégek: Szekszárd város
polgármestere, Horváth István
és a Körösi Egyetem alapítója és
vezetője, Farkas Lőrinc

OKTÓBER 23-A A JELEN KOROSZTÁLY OLVASATÁBAN

„Ötvenhat nem egyértelmű”
A POFOSZ pályázatára benyújtott pályaművekről – 2. rész
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Legyetek szentek, 
mivel én is szent vagyok!

(Lev 11,45)
A Mindenszentek ünnepe (november 1.) mindenkinek a temetőt juttatja

eszébe. Ez helyes is, mert valóban ilyenkor odamegyünk sírt díszíteni, gyertyát
égetni, koszorút vinni, emlékezni és ami a legfontosabb imádkozni.

Mindenszentekkor azonban azokra gondolunk, akik a mennyben vannak,
Istennél, tehát szentek.

Szentté lenni annyit jelent, hogy, mint Isten gyermeke életem végén haza-
mehetek. Csak akkor fogad be otthonába atyám, ha földi életemben Isten gyer-
mekeinek életét éltem.

Nekünk keresztény embereknek a szentségre törekvő embereknek kell len-
nünk. Vagyis ez azt jelenti, hogy Jézus életét kell megvalósítanom magamban.
Természetesen ott ahol élek, amilyen körülmények vesznek körül olyanok kö-
zött kell nekem szentté válnom. A szentté válás nem egyfajta rendkívüliséget
jelent, hanem azt jelenti, hogy élem a jelen pillanatot és azt akarom teljes szív-
vel tenni, amit pont csinálok. Nem vágyódom másfajta körülmények közé,
vagy életállapot után, mit ahová a Jó Isten helyett.

Nem szenteskedni kell, hanem egyszerűen csak rendesen és becsületesen
kell élni, ez már a szentség útja. Mindenkinek a maga helyén kell megterem-
nie a jó termést, tőlem azt fogják számon kérni, hogy milyen pap voltam, a má-
siktól, hogy milyen családapa, vagy családanya volt, vagyis mindenkinek a sa-
ját bőrét kell vinnie a vásárra. Ott az ítéletkor már senki nem segíthet rajtam,
ott nekem kell számot adnom életemről. Ezért kell ezt a földi életet, az örök-
élet szolgálatába állítani, vagyis igyekszem mindent úgy tenni, ami az örök bol-
dogságomat is szolgálja, ami közelebb visz Istenhez, és nem választ el tőle.

Pár éve egy ifjúsági misén Pécsen a Miasszonyunk nővérek mutatkoztak be,
akik a föloszlatáskor 1700 diáklányt neveltek az elemitől az érettségiig. És ők
hivatkoztak az ő jelmondatukra: Mindenkinek használni és senkinek sem
ártani.

Ez annyira megtetszett nekem, hogy ez nyugodtan lehetne a keresztény em-
ber jelmondata is. Nem kell ahhoz apácának lennem, hogy igyekezzem min-
denkinek használni és tudatosan ne ártsak senkinek.

Jézus is megfogalmazta ezt, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az embe-
rek ti is tegyétek velük. Ez egészen egyszerű feladat nem kell hozzá semmi elő-
képzettség, hanem csak egyszerűen lelki finomság kell, észrevenni, hol segíthe-
tek, hol lehetek másnak a hasznára és elkerülni azt, hogy másokat megkárosít-
sak.

A mi életünk is egyszerű szürke hétköznapi élet, de ha törekszünk a hétköz-
napi dolgokat szent módon megoldani, akkor mis is rálépünk a szentség útjá-
ra. Nem kell félnünk attól, hogy szentként éljünk, mert ezáltal az örök sorsun-
kat készítjük elő. Kérjük, mindazokat a szenteket, akik körünkben éltek, akik
szentként éltek közöttünk, járjanak közben éretünk, hogy velük együtt lehes-
sünk majd Isten boldogító országában. Ámen. Bacsmai László

plébános

A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT
SZEKSZÁRDI CSOPORTJA

2007. november 10-én, 19 órakor rendezi

JÓTÉKONY CÉLÚ

Erzsébet-bálját
AZ ILLYÉS GYULA PEDAGÓGIAI FŐISKOLA AULÁJÁBAN

A zenét a Gáti-zenekar szolgáltatja

A bált a Bartina Néptánc Egyesület Garay gimnazista táncosai
nyitják meg palotással

A bál védnökei: Bíró László püspök úr, George Twickel báró úr
Bálunk bevételét a városunkban és környékén élő szegény és el-

esett emberek megsegítésére fordítjuk.
TEGYÜK SZEBBÉ KARÁCSONYUKAT!

Jegyek kaphatók 
a Máltai Szeretetszolgálat irodájában (Hunyadi u. 4.)

naponta 9–11 óráig, telefon: 319-884

A bál támogatása: 1400 Ft • A vacsora (igény szerint): 1600 Ft

Szeretettel várjuk Önt, családját, barátait hangulatos esténkre!

Mindennemű támogatást szívesen fogadunk!

„Lehullott a rezgőnyárfa...
…arany színű levele… egy levélre rá volt írva 
rózsámtól az üzenet”... Száz hegedű zokog, sirat
egy holtat, amíg viszik, amíg leteszik a sírba.
„Isten hozzád édes, Isten hozzád kedves”...
Ezt a fájdalmat már sok-sok hangszer lelke se bírja, 
el-elcsuklik a hangja. Félelmetes az elmúlás 
hatalma, mert annak, aki meghalt, nem mondhatjuk azt,
hogy aludjunk rá egyet, és majd megbeszéljük holnap,
hisz a kedveskedő, szerető szép szavakat nem hallja,
mert közénk állt az élővilág, amin ő már túl van.
Talán csak a legszebben szóló hegedűnek hangja 
részesül abban a nagy-nagy isteni kegyelemben, 
hogy azt meghallja, s fénylő csillaggá válik lelke,
ahogy csillagporból gyúrt testét szép lelke elhagyja.

Bálint György Lajos

A vén zenész
A vénülő kéz egyre nehezebb,
nem gyötröm tovább hegedűm lelkét.
SZÉP HANGSZEREM inkább most leteszem, 
zengő, tiszta hangja már csak emlék.

Ujjaim görcsösek, csuklóm merev,
karom sem bírja hangszerem terhét.
Nem akarok én már muzsikálni,
már csak csendben elhalni szeretnék,
ahogy fortéból halkul a zene….
s amint int a karmester, csend legyen….

George Valentin

Elment
… elment … ez a nyár is örökre. Nem ez a nyár volt életem legszebb
nyara, de én ennek ellenére mégis nagyon szomorúan veszem tudo-
másul, hogy elmúlt, mert én már tudom, sőt, értem is és érzem is,
hogy bármilyen szép is lesz az ősz, ezt a nyarat sem pótolhatja sem-
mi, sem az ősz, sem a tél, de még a világ legszebb tavasza sem feled-
tetheti. Miért? Azért, mert én titkon, a lelkem mélyén, már a követke-
ző nyár elmúlását siratom, hiszen csak a meg nem születő emberek és
pillanatok örökkévalók. Az emberek, akár az évszakok elmúlnak, el-
mennek egymás után az ismeretlen határtalan messziségbe. Mi pedig,
a még életben maradók – más út nem lévén – megyünk utánuk a szá-
munkra előre kitaposott úton.  Bálint György Lajos

Könyörgés
Csak azt ne mondd, Uram, 
ha egyszer színed elé engednek, 
hogy kezdd újra utad,
mert én téged át nem engedhetlek,
pedig nem vagy buta,
de azt, amit ajándékként kaptál
tőlem, az életed, elrontottad.
Küldhetnélek téged a pokolba, 
de túl kevés volna,
a bűnöd súlyosabb,
ezért az életed újra éled,
de meg kell ígérned,
ezúttal nem leszel már lélek,
kit mindenki átver-
ÁMEN!
Csak ezt ne mondd, Uram,
inkább örökké tisztító tűzben égjek!
Meghalok, ha mindent újra át kell élnem.

Hiszékeny és naiv vagyok,
s akárhányszor fogok újjászületni,
én már csak ilyen maradok…
Uram… nem lehet rajtam segíteni.

George Valentin
(ismeretlen angol költő)



TT ÁÁ VV HH ÕÕ -- JJ ÁÁ TT ÉÉ KK
AZ ALFA-NOVA KFT. TÁMOGATÁSÁVAL (1.)
Játsszon velünk – s a család nyaralását mi álljuk!

Játékot hirdet az Alfa-Nova Kft. fogyasztóinak és minden szekszárdi lakos-
nak. Játsszanak velünk, s legyen szerencséjük!
A helyes válaszokat beküldők között sorsoljuk ki az alábbi nyereményeket:
egyhetes családi nyaralás, videokamera, kempingfelszerelés
Ebben a játékban városunk minden lakosa, attól függetlenül, hogy igénybe
veszi-e szolgáltatásunkat részt vehet.
Csak fogyasztóink részére, akik a totó-szelvényre ráírják a vevőazonosító
számukat, külön jutalmat sorsolunk ki. Közöttük 1 db 20 000, 6 db 10 000
forintos távhőkedvezményt sorsolunk ki.
Az első forduló kérdései:
1. Hányan dolgoznak Szekszárdon az Alfa-Nova Kft.-nél?

a) 35 b) 65  c) 95
2. Jelenleg hány távfűtött lakást üzemeltet a kft. Szekszárdon?

a) 4666 b) 5666 c) 8666
3. Mióta van távfűtés Szekszárdon?

a) 1967 b) 1977 c) 1987
4. Ki végzi a számlázást az Alfa Nova Kft. fogyasztóinak?

a) Ügyvitel Szolgáltató Kft.    b) Számalk Rt. c) APEH
5. Mennyi a Szekszárdon távfűtéssel ellátott épületek 

összes fűtött lm3-e?
a) 800 000 b) 1 100 000 c) 1 400 000

6. Mi a tevékenységi köre az ALFA-NOVA Kft.-nek Szekszárdon?
a) víz- és távhőszolgáltatás 
b) melegvíz- és távhőszolgáltatás 
c) víz- és szemétszállítás

7. Mikor kapta meg az ALFA-NOVA Kft. Szekszárd önkormányzatától
az üzemeltetési jogokat?
a) 1997 b) 1999 c) 2000

8. Rendelkezik-e ISO minősítéssel a társaság?
a) nem b) folyamatban van c) igen

9. Támogatja-e a fűtéskorszerűsítéseket a társaság?
a) nem, hiszen nem érdeke a lakossági megtakarítás
b) anyagilag nem, mert a lakók a teljes költséget kifizetik
c) igen, anyagilag is támogatja a fogyasztói elégedettség növelése, a

fűtési költségek csökkentése céljából
10. Milyen a tulajdonviszonya a társaságnak?

a) többségében önkormányzati tulajdonban van a társaság
b) többségében magántulajdonban van a társaság
c) kizárólag magántulajdonban van a társaság

11. Feladata-e a társaságnak a távhőrendszer karbantartása?
a) igen, a lakásokban is, ha van szerződés
b) igen, a hőközpontokban a főmérőkig
c) nem, ez önkormányzati feladat

12. A műszaki hibabejelentést mikor lehet megtenni?
a) munkaidőben minden nap reggel 8–16 óra között
b) csak munkanapokon 8–22 között
c) minden nap 24 órán keresztül

13. Hol található Szekszárdon az Alfa-Nova Kft. ügyfélszolgálata?
a) Sárvíz u. 4. b) Bajcsy-Zs. u. 4. c) Bezerédj. u. 2.

+1. Melyik állítás az igaz?
A szekszárdi távhődíj Magyarország
a) 10 legolcsóbb távhődíjai közé tartozik
b) távhődíjainak középmezőnyébe tartozik
c) magasabb távhődíjai közé tartozik

A kivágott és kitöltött szelvényt a következő címre juttassák el: 
Szekszárd, Sárvíz u 4. szám alá, a borítékra írják rá: Távhő-játék.
Segítséget a www.alfanova.hu honlapon találnak.

Beküldési határidő: 
2007. november 10.
Sorsolás: december 14.

Beküldő neve: ............................................................................................

címe: .........................................................................................................

Vevőazonosító: ..........................................................................................
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Idén az olasz tengerparti
városban, Riccionéban ren-
dezték meg a veterán atléták
világbajnokságát. A 90 or-
szág mintegy 9000 verseny-
zőjét felvonultató viadalon az 59
fős magyar csapatban ott voltak a
szekszárdi Szenior AC sportolói is.
A megannyi, egykor nemzetközi
szinten is sikeres atléta részvétele
miatt rendkívül magas színvonalú
versenyen már a döntőbejutás is
komoly eredmény volt. A szekszár-
diak közül a legelőkelőbb helyen a

45 éves korcsoportban indu-
ló dr. Kántor György végzett,
aki első tízpróba versenyén
negyedik lett 54(!) fős me-
zőnyben. Neményi Béla (60)

gerelyhajításban a nyolcadik, míg
Török Sándorné (70) három dobó-
számban is a kilencedik helyen
zárt. 

Deé Márta (55) gerelyhajításban,
dr. Rádi Imréné (65) pedig kala-
pácsvetésben lett 12., míg Oláh An-
namária (65) két dobószámban is a
14. helyen végzett.

A világbajnokságot követően a
Szenior AC sportolói – immár ha-
gyományosan – Udinében, a 17. Al-
pok-Adria Kupán álltak rajthoz. A
14 fős szekszárdi küldöttség kitű-
nően szerepelt, hiszen az osztrák,
szlovén és olasz tartományi gárdá-
kat megelőzve a harmadik helyen
végzett a csapatversenyben. A si-
kerhez Török Sándorné a súlylö-
késben és kalapácsvetésben szer-
zett két aranyéremmel, Horváth Jó-
zsef (60) pedig két ezüsttel járult
hozzá. Deé Márta gerelyben, dr.
Bincsó Éva (45) pedig diszkoszve-
tésben végzett a második helyen.
Harmadik lett Oláh Annamária
diszkoszban, Péterbencze Erzsébet
(65) gerelyben. Negyedikként zárt
kalapácsvetésben Török Sándor
(70) és Oláh Annamária. Ugyanitt
ötödik lett Kiss Károly (45) és Bár-

dos Erzsébet (60), Deé Márta pedig
súlylökésben. Keszthelyi Mária
(50) kalapácsvetésben és súlylö-
késben, Báros Erzsébet pedig disz-
koszvetésben lett hatodik. A tech-
nikai verseny értékelésekor Török
Sándorné súlylökésben bizonyult a
legjobbnak, Bozsa Lajos pedig ka-
lapácsvetésben ezüstérmes lett.

A szekszárdi Szenior AC sporto-
lói remélik, a 2008-as ljubjanai Eu-
rópa-bajnokságon méltóképpen
meg tudják majd ünnepelni az
egyesület fennállásának 25. évfor-
dulóját. 

A klub továbbra is várja a ver-
senysporttal már korábban felha-
gyó atléták, mozogni vágyók je-
lentkezését korra való tekintet nél-
kül. Hiszen mint azt Török Sándor-
né ügyvezető elnök mondja: „soha-
sem késő elkezdeni”.

Világbajnokságon jártak
a veterán atléták

Alpok-Adria Kupa

ÓRIÁSI SZÖVETKABÁT
ÉS TÉLIDZSEKI VÁSÁR!
• NÕI ÉS FÉRFI SZÖVETKABÁTOK

olasz gyapjúszövetbõl minden korosztálynak.
• MAMAKABÁTOK, SZÖVETPELERINEK, FÉRFIKABÁTOK

nagy választékban. 
• Kivehetõ béléses 

KAPUCNIS TÉLI DZSEKIK
spandex alapanyagból, 4XL méretig

• SPORTZAKÓK, ÖLTÖNYÖK
60–70 méretig 11 800–14 800 Ft-ig

• FÉRFI SZÖVETNADRÁG AKCIÓ
46–58 méretig 1 db 4800 Ft 2 db 7000 Ft
60–70 méretig 1 db 5800 Ft 2 db 8000 Ft

• BALLAGÁSI ÖLTÖNYÖK 15 000 Ft-ért!
(osztályoknak is) CSAK 1 NAPIG!

S Z E K S Z Á R D ,
Babits Mihály művelődési központ, 

Szent István tér 10. (MOZI ELŐTERE)

NOVEMBER 9. 
PÉNTEK

9–16 ÓRÁIG
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Olyan korszakos életműhöz köze-
ledni, mint az 1902. november 2-
án született Illyés Gyuláé, sok
szempontból lehet. Minket legkö-
zelebbről érintenek Szekszárddal
kapcsolatos gondolatai és meg-
jegyzései, amelyek meglepően
tükrözik szinte a teljes alkotói sze-
mélyiséget.

Két villanás
a Puszták népéből

Később másként és más formában
megírt első utazása megyeszékhe-
lyünkre először a számára hírne-
vet hozó szociográfiában tűnik fel.
„Újabb irodalomtörténészeink
szemében kitűnő ajánlólevél a Du-
nántúlról kelt születési bizonyít-
vány. Aki onnan jön, arra valami
csodálatos, eddig ki nem derített
félreértés folytán látatlanba és szá-
molatlanul tukmálják a műveltsé-
get, a pallérozott lelki egyensúlyt,
a latin-katolikus szellem bölcs
mérsékletét… Városban tízéves ko-
romig egyetlen-egyszer fordultam
meg, Szekszárdon, a kórházban,
szememben valami vasszikrát
víve, amelyet horgolótűjével, lapu-
levelével és különféle kenőcseivel
hasztalan próbált kikúrálni Varga
néni, a kultúra letéteményese ott-
hon, a pusztán. A latin-katolikus
szellem, a higgadt bölcselet felleg-
várait, a városokat, amelyekben
derűs polgárok csellóznak, mél-
tassa más… 

Ugyancsak e kórház főorvosa –
valószínűleg dr. Novák – bukkan
elő, hogy Illyés juhász nagyapjá-
nak szakszerű amputálását mél-
tassa. „A cséplőgép dobja, amint
az már szinte nyaranta szokás
volt, bekapta az egyik etető kezét
és rapittyára zúzta. Az előző évi
áldozat épp ilyen baleset következ-
tében halt meg. Bizonyos volt,
hogy mire orvoshoz viszik, ez is
elvérzik. Az intéző nagyapáért
üzent. »Na, fiam, szereted-e az
életed?« – kérdezte nagyapa a holt-
sápadt legénytől. »Szeretem,
bátyám.« »Na, akkor kumd be a
szemedet, mert úgyis elájulsz« –
mondta nagyapa, és könyékből le-
kanyarította a legény kezét, úgy,
hogy még egy kis bőrt is hagyott a
csonk betakarására. Szekszárdon
a kórházban a főorvos azt kérdez-
te a sebesültet szállító kocsistól:
»Melyik doktor csinálta ezt a szép
munkát?«”

„Orvosságnál
többet ér?!”

Ugyancsak a Puszták népében
bukkan fel ama orvos, aki – Illyés
döbbenetére – Bodnár István rig-
musa előtt is gyógyszerként alkal-

mazta dombjaink híres levét. „Tí-
fusz tör ki a családban, nagyapa,
nagyanya, valamennyi gyerek ágy-
nak esik. Végre kimegy hozzájuk a
szomszéd faluból az orvos. Nem
az új, nem a poros, hanem a boros,
a régi híres, akinek gyógyító mód-
jáért az egész megye rajong. Az
öreg, aki minden nyavalyára bort
rendel, köhögésre szekszárdit,
gyomorbajra homokit, szívbeteg-
ségre könnyű sillert, legénybajra
spriccert, vederszámra. Hozzá kell
tennem, hogy betegei mind meg-
gyógyulnak, legalábbis alacso-
nyabb köztük a halálozási arány-
szám, mint a többi orvos betegei
közt. Tífuszra is szekszárdit ren-
del, nehéz vöröset, fejenként há-
rom meszelyt, amelynek iccéje
már nem tudom, hány krajcár,
egyszóval megfizethetetlen. Sze-
rencsére van belőle egypár hordó
az uradalom pincéjében is. Este,
az orvos tántorgó távozása után,
amikor a tehetetlen család a gond-
ban jobban vergődik, mint a váltó-
lázban, bekopog az ablakon a kul-
csár és a konyhából szó nélkül el-
viszi a vízhordósajtárt. És – nagy-
anyám negyven év múlva is köny-
nyezve beszéli – három hétig reg-
gel, este, hűségesen telehozza bor-
ral, amelytől ők is meggyógyul-
nak; csupán a hajuk hullik ki. De
később az is kinő.” 

Akadt persze borunkkal mulat-
ságos eset, amelyről naplója ta-
núskodik 1978-
ból Részeges álla-
tok címmel. Ti-
hanyban mesélte
neki permetező
napszámosa, aki
egy téli éjjeli ze-
nére emlékezett.
„Széles lábasban
tették a tűzhelyre
azonnal a bort,
bőven keverve be-
le a tojást... Kor-
tyintgattuk is ha-
marosan a meleg,
a hasas, a der-
medt tenyérbe oly
jól simuló bögrék-
ből a forró italt. Egyre ritkábban
hörpintgettük. De csak akkor
hagytuk abba, amikor maga a há-
zigazda is fölhajtott egy kortyot
belőle. Nagyon fanyalogva nyelte.

Biz ez kozmássá sikerült. Irmus-
ka – először csinálván – annyi to-
jást kavart a habját pöffentgető jó
szekszárdiba, hogy megkapta a
tűz. A háziasszony pironkodva
hozta be ismét a demizsont, hogy
újra töltse a lábast, s nézte, hova
löttyintse a nem szájba valót. De a
két kis kani szájának az nagyon is
ízlett volna azonmód; lábra állva
szimatolták az ajtó felé vitt gőzöl-
gő lábast. Kértem egy kutya-
edényt, teletöltöttem, elébük tet-

tem. Úgy berúgtak, mint a
csacsi. A kutya nem issza a
bort. A nyerset, a hideget. A
tojás bódította meg őket, no
meg hogy meleget lefetyel-
hettek. Hogy milyen ember-
telenül leszopták magukat,
akkor derült ki, amikor már
– fokonként ugyan – de du-
hajkodni kezdtek. Belecsa-
hintottak a beszédbe, majd,
mondhatni, beleszájaltak.
A coki!-ra még nekik állt feljebb.
Egymást biztatva kiabáltak vissza,
harsogták a maguk véleményét.”

Egy vers
viszontagságai

A jámbor Tompa Mihály aligha
gondolta, hogy gyanútlanul leírt
szavai egyszer még valóságos alko-
tóra lesznek igazak: „Jár a költő,
mint Illyés tűz szekérben, / Fent,
fent ... honnan mindenki más
leszédűl!” 

Amikor 1955-ben megszületett a
Szekszárd felé című vers, valódi
tettnek számított leírni az áldott ál-
lapotban lévő asszonykáról a neve-
zetes versszakokat: „Visz tovább
egy népet: / eltakart / csempész-
árúképp hoz / egy magyart. // Egy
ilyen kis nőben / rég Babits / épp
talán anyámat / látta igy… // Jár
szemem a kedves / kis anyán / s
azt gondolom: itt megy / a hazám.
// Viszi, mit se tudva, / szakadék,
/ örvény fölött Árpád / örökét. //
Benne él talán, ki / engemet //

holtomban is meg-
meg / emleget! //
Gondom, hitem, esz-
mém / talaja, / örök-
létem vagy te, / kis
anya.”

A költő 1959-ben
megdöbbenve ta-
pasztalta, hogy a ko-
rai Kádár-korszakban
nem merik szavalni.
Palotai Erzsi levelére
Illyés először olyan
választ írt, amelyet –
felesége óvó tanácsá-
ra – nem küldött el,
de a postára adott
változat is elég ke-

mény. „Kérem, hogy ne értsen fél-
re. Azt szeretném, ha semmit se
mondana tőlem. Helyeslem, hogy
»gyakorlati okok« visszatartják a
Szekszárd felé elmondásától. De
olyan Magyarországból, olyan ma-
gyarok közül, ahol a magyarokról
még annyit is tilos elmondani,
amennyit az a vers mond, az em-
ber – Ady tanácsa szerint – még a
holttestét is lopassa el.”

A színésznő, aki maga is író, ko-
ra kiemelkedő alakja, ahogy arról a
Magyar életrajzi lexikon szól: „Iga-
zi működési területe az előadó-
művészet. Verset és prózát világos,
átgondolt szövegértelmezéssel és
magas kultúrával tolmácsolt. Eb-

ben a műfajban az él-
vonalba tartozott.” Ez
azonban Illyést nem
tartotta vissza attól,
hogy ne alkudozzon.

Epilógus
Illyésnek persze

megannyi Babits-em-
léket, később Miszlai
István és Csányi Lász-

ló barátságát is jelentette Szek-
szárd. Ezért nem véletlen, hogy az
induló Dunatájba verset ad, majd
megjelenésekor megállapítja: „ve-
tekszik akármelyik pesti folyóirat-
tal”. Burgundiai útján, 1978-ban az
jut eszébe: „Hol is van még ilyen
szelíd vidék? Oda lehet látogatni
útlevél nélkül. A Dél-Dunántúlon
Szekszárd és Pécs között…” Ki hin-
né, hogy 75. születésnapján így
nyilatkozott: „Ha nem alakítom
sorsomat, szenvedés nélküli út áll
előttem. Legfőbb álmom volt jegy-
ző lenni Ozorán, erdész a tamási
erdőben s tanárrá válni Szekszár-
don, ez egyenesen az Olimposz te-
tejének ígérkezett.” 

Dr. Töttős Gábor

Illyés Gyula Szekszárdról

ÓDON
IDŐBEN

November 5-én 110 éve, 1897-
ben a Duna-Gőzhajózási Rész-
vénytársaság az alacsony vízál-
lás miatt a szekszárdi állomást
beszüntette.

November 6-án 105 éve, 1902-
ben a főispán két új kórházi al-
orvost nevezett ki: Gruber
Gyulát s a később Stájerország-
ba költözött Guhr Gézát.

November 7-én 100 éve, 1907-
ben a Pages és társa amszter-
dami cég 50 munkást foglal-
koztató, juhbőrt feldolgozó
gyár létesítésére tett ajánlott
városunknak: kedvezményül
ingyen telket kért, de nem ka-
pott.

November 8-án 70 éve, 1937-ben
elhunyt Szekszárdon Őrffyné
Nászay Teréz zongoratanárnő,
Bartók tanítványa.

November 9-én 100 éve, 1907-
ben az alispán Béri Balogh
Ádám emlékének méltóbb
megbecsüléséhez közadako-
zást sürgetett.

November 10-én 145 éve, 1862-
ben Liszt Ferenc barátjának,
Augusz Antalnak írt levelet.
100 éve, 1907-ben felszámolt a
jég ellen viharágyúkkal véde-
kező szövetkezet.

November 11-én 110 éve, 1897-
ben a védgáttársulat Szek-
szárdtól Bátáig belvíz-levezető
csatornát ásatott.
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Az NB-s szinten létező férfi aszta-
litenisz már-már halotti hamvai-
ból éledt újjá Szekszárdon. Ki-
sebb csoda ez, mert vagy huszon-
öt évvel ezelőtti a valamikor szö-
vetkezeti klubnál mondatott ki a
verdikt: a férfi kézilabdára, illet-
ve a pingpongra már ezen a szin-
ten nincs pénz a büdzsében.

Egy évig még átmentették magu-
kat az akkori játékosok bátaszéki
befogadással, de aztán jó negyed-
századig mosolyszünet – egészen
mostanáig. A férfi asztalitenisz
emblematikus figurájának számító
Kizakisz Georgisz – az NB II-t is
megjárta a görög származású, de
Szekszárdon meggyökeresedő sző-
ke fiatalember –, a városi bajnoksá-
gok már-már unalomszámba törté-
nő megnyerése után vele egyetértő,
az asztaliteniszt nagyon szerető
társaival az idén úgy döntött, így a
harmincon túliak társaságának ne-
vezhető alakulattal, saját zsebbe
nyúlva, megkóstolják magukat a
hellyel-közzel öregfiúk-bajnokság-
nak is nevezhető NB III-mal.

Amelyben az lesz a kihívás, hogy
tehetséges, újgenerációs fiatalok
ellen is kipróbálhatják majd magu-
kat. De hogyan is áll fel a Jorgosz
SE-ből kialakult Szekszárdi Asztali-
tenisz Klub, mint abszolút önkölt-
séges alapon működő sportegyesü-
let?

– Bálint Péter, Vermes György,
Kocsis János, Stróbl János, Tóth
György, Németh Károly, Rotten-
bacher Balázs, és jómagam – sorol-
ja a csapattagokat, a kapitány. – Va-
lamennyien belekóstoltak valami-
kor pályafutásuk során az NB III-
ba, sőt, Vermes Gyuri ifi korában
NB I-ben is játszott. 

A rutinnal tapasztalattal párosu-
ló lelkesedés az első fordulókban
önbizalom-növelő eredményeket
produkált: többek között az első
hazai meccsüket is megnyerték a
Mohács II ellen 10-8-ra. Túl vannak
már a legtöbb utazással járó mér-
kőzésen, jártak Lengyeltótiban,
ahol 11-7-re nyertek. Amúgy mind-
járt bemelegítésként a megyei fel-
legvárként is fölfogható, évtizedek
óta NB III-as csapatot működtető

Nagymányok otthonában kezdett a
„Jorgosz”, s kemény csatában csak
10-8-ra kaptak ki. 

Az első hazai győzelemben a ka-
pitány hírnevét igazoló módon ki-
vette a részét: Kizakisz Georgisz
mind a négy egyes meccsét hozta a
tavaly második, generációváltáson
is áteső, de még így is az osztály-
ban erős csapatnak számító Moh-
ács ellen. S a győzelemben még
mindenképpen figyelemreméltó té-
nyező volt, hogy mind a két párost
hozták a szekszárdiak, mindamel-
lett, hogy Bálint és Kocsis is két
egyéni győzelmet vitt be a közös-
be. 

Evés közben, ahogy mondani
szokás megjött az étvágy:
Jorgoszék célja a dobogó megszer-
zése, amire a tudás, az akarat az
összeszokottság okán látnak esé-
lyt. Azt akarják elérni, hogy vegyék
észre őket az illetékesek az első NB
III-as év után, mert úgy látják nem
csupán önmaguk szórakoztatásá-
ról gondoskodnak, hanem azért
egy kicsit színesítik, szélesítik a
nők oldalára eltolódott sportpalet-

tát. Ha az általános iskolai, amúgy
népszerű asztalitenisz-foglalkozá-
sokon – amit Kizakisz Georgisz tart
például az ötös iskolában – feltűnik
egy-egy tehetség, ügyes gyerek, az
nem veszik el, lelkesedésből,
sportági alázatból a nem egy köny-
nyű teremügy ellenére, foglalkoz-
nak vele, oda irányítják, ahova kell.
A női szakosztály vezetője Sáth
Sándor híve a férfi szakágnak,
szükségét érezne, ha egy valóban
komolynak vehető férfi csapat is lé-
tezne a városban, a szükséges
edzőpartnerek helyben is meglen-
nének egy-egy tehetséges játékos
számára, de egyelőre csak úgy tud-
ja támogatni a férfiakat, hogy szo-
rít nekik helyet a teremben.

– Igen, az lenne az igazi, ha való-
ban egyesületté tudnánk válni
szponzori, esetlegesen városi tá-
mogatásból, és föl tudnánk vállalni
toborzókat, tehetségkutatást, ne-
velhetnénk az utánpótlást, próbál-
nánk lerakni egy új, már itteni fia-
talokból is álló NB III-as csapat
alapjait – reagált K. G. – Amely úgy
tudna meccset nyerni, hogy nekem
a négy helyett elég lenne egyet
nyerni. De ez pillanatnyilag nem
több mint vágyakozás, de ami már
van, jóval több, mint ami eddig
volt. B. Gy.

Több évtizedes szünet után
Újra összeállt egy nyerő férfi pingpongcsapat

A Szivárvány Iskola sportolói ki-
emelkedő eredményeket értek el
mindhárom versenyen, amelyen
októberben részt vettek.

A Zomba-Paradicsompusztán
rendezett regionális akadályverse-
nyen a futáson kívül vizesárok-át-
ugrás, célbadobás és kerékpározás
várt a versenyzőkre. Erre a megmé-
rettetésre Oldról, Somogyvárról,
Marcaliból érkeztek sportolók. A
szekszárdi diákok két arany-, két
ezüst- és két bronzérmet szerez-
tek.

Dombóváron tartották a sajátos
nevelési igényű tanulók oktatását
ellátó iskolák őszi megyei atlétika
versenyét. Ezen a sporttalálkozón
gyönki, paksi, bátaszéki, bonyhá-
di, dombóvári és szekszárdi gyere-

kek mérték össze erejüket. A szi-
várványosok csapata kiváló teljesít-
ményt nyújtott, különösen dobó-
és ugrószámokban jeleskedtek. Ti-
zenegy arany-, nyolc ezüst- és két
bronzérmet nyertek.

A Pécsváradon megrendezett re-
gionális versenyen több sportág-
ban is kipróbálhatták magukat a
speciális iskolákban sportoló gye-
rekek. Ide Pécsről, Oldról, Zomba-
Paradicsompusztáról, Komlóról,
Paksról és Szekszárdról jöttek ver-
senyzők. A szivárvány iskolások
kosárlabdacsapata a harmadik he-
lyezést érte el, erőemelésben egy-
szer első és egyszer második, asz-
taliteniszben pedig egyszer máso-
dik, kétszer harmadik helyen vé-
geztek. K. E.

Köztársaság Napja
Úszóverseny

Szekszárdi sikerek Székesfehérváron
16. alkalommal rendezték meg Székesfehérváron a Köztársaság Napja el-
nevezésű nemzetközi úszóversenyt. A nagyon erős mezőnyben a Szek-
szárdi Vízmű SE sportolói kiváló eredményeket értek el. A sok egyéni és
egyesületi csúcs biztató lehet a következő két nagy versenyre, az országos
rövidpályás bajnokságra, illetve a Sipos Márton Emlékversenyre.
EREDMÉNYEK
Felnőtt Serdülők
200 gyors: 4. Gyurkó László 200 gyors: 3. Póla Ákos
100 hát: 6. Gyurkó László 100 hát: 5. Gyurkó Viktor
100 pillangó: 7. Szabó Barbara 100 pillangó: 3. Póla Ákos
200 vegyes: 5. Kesjár Dániel 100 gyors: 2. Póla Ákos
100 gyors: 3. Gyurkó László 100 gyors 8. Gyurkó Viktor
200 hát: 7. Kesjár Csaba 200 pillangó: 4. Póla Ákos
200 hát: 8. Kesjár Dániel 200 pillangó: 7. Gyurkó Viktor
200 pillangó: 7. Gyurkó László
Cápák:
200 mell: 1. Csirzó Ádám
100 mell: 1. Csirzó Ádám

A Szivárvány Iskola
nagyszerű sporteredményei

ÖREGFIÚK
BAJNOKSÁG

XII. forduló eredményei: 

Õcsény Öregfiúk LC-Fadd SE 4-4 (2-2),
Tolna Öregfiúk-Kölesd Öregfiúk 4-3
(3-1), Szedres SE-Õcsény Gól-Jószó-
rók 2-4, CSAKszentgyörgyi–Bátaszék
SZENIOR 0-2 (0-1).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Tolna Öregfiúk 12 9 – 3 36-24 27
2. CSAKszentgyörgyi 11 8 2 1 34-15 26
3. Bátaszék SZENIOR 11 7 2 2 40-20 23
4. Kölesd Öregfiúk 10 5 – 5 37-29 15
5. Õcsény Öregfiúk 12 3 4 5 31-39 13
6. Szedres SE 12 4 1 7 36-45 13
7. Õcsény Gól-Jószórók 12 3 2 7 26-35 11
8. Fadd SE 12 – 3 9 24-57 3

A következő szivárványos tanulók 
voltak a legeredményesebbek:

Keresztes Attila: atlétika: 3 aranyérem, 
kosárlabda: csapat bronzérem; 

Lázár Aranka: atlétika: 2 arany-, 1 ezüstérem, 
asztalitenisz: 1 bronzérem; 

Nagy István: atlétika: 2 aranyérem, 
kosárlabdacsapat bronzérem; 

Fejes Károly: atlétika: 1 arany-, 1 ezüstérem, 
kosárlabda: csapat bronzérem; 

Csepela Zoltán: atlétika: 1 arany-, 1 ezüstérem, 
asztalitenisz: bronzérem; 

Varga Tímea: atlétika: 1 arany-, 1 ezüstérem; 
Orsós Tamás: atlétika: 1 arany-, 1 bronzérem, 

kosárlabdacsapat bronzérem
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A rejtvény megfejtését 2007. november 13-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Az október 21-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Gábori Sándor, Sámson.
Nyerteseink: Rapp Mónika, Bocskai u. 30/A és Czank Máté, Cserhát u. 9. A könyveket postán
küldjük el a nyerteseknek.

A magyar politikai
csodafegyver

Ezt a csodafegyvert a politikai pártok mindegyi-
ke mindig akkor kapja elő a farzsebéből, amikor
kapásból és csípőből minden célozgatás nélkül
kell tüzelniük politikai akaratuk kikényszerítése
érdekében mindenkire, ki éppen az útjukban áll,
és csak ennek árán valósulhat meg az általuk el-
képzelt „SZÉP ÚJ VILÁG!”

Ez a csodafegyver a NÉPSZAVAZÁS.
Mivel nincs páncéltörő gránátok ellen is védő

golyóálló páncélöltözetem, én nem foglalok állást
ebben a kérdésben, de lenne egy javaslatom, ami
lehetővé tenné, hogy bármelyik pillanatban – ami-
kor valamelyik parlamenti frakció éppen úgy érzi,
hogy csak ez az egyetlen egy lehetséges jó politikai
megoldás létezik – azonnal lehessen népszavazást
tartani. A módszer lényege az, hogy minden ma-
gyar választópolgárnak kell adni egy olyan szer-
kentyűt, amely a tévé távirányítójához hasonla-
tos, de csak három nagyobbacska gomb lenne raj-
ta, ami csak a választópolgár jobb hüvelykujjának
ujjlenyomatának érzékelésével aktivizálódik. A
gombok alá pedig oda lennének írva a választó-
polgár választható válaszai: 
TARTÓZKODOM, IGEN, NEM.

TISZTELT ORSZÁGGYŰLÉS! EZ ILYEN EGY-
SZERŰ. Bálint György Lajos

Önkénteseket keres a
megyei kórház

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János
Kórháza a végstádiumú, főként daganatos be-
tegeket, illetve hozzátartozóikat támogató
hospice ellátás területére önkénteseket keres. 

A jelentkezők 80 órás elméleti és gyakorlati
képzésben vesznek részt, amelyről sikeres vizs-
ga esetén tanúsítványt kapnak. A szerzett tudá-
suk, illetve személyiségjegyeik alapján alkal-
masnak bizonyuló önkéntesek segítséget nyújt-
hatnak a betegek tisztálkodásában, étkeztetésé-
ben, mozgásában. Lelki, szociális téren együt-
térző beszélgetésekkel, érzelmi támasz nyújtá-
sával, felolvasással járulhatnak hozzá a fájdal-
makkal küzdő betegek állapotának könnyebb
elviseléséhez.

Mindazok, akik elhivatottságot éreznek, hogy
önkéntesként a betegágy melletti munkában
részt vegyenek, jelentkezhetnek 2007. novem-
ber 15-ig Patócs Anita szociális munkásnál a
74/501-500/273 mellék telefonszámon.



SZÍNHÁZ A BABITSBAN 
November 9-én, pénteken 19 órakor 
Sárdy-bérlet I. előadása

ELVÁMOLT NÁSZÉJSZAKA
zenés vígjáték a Budapesti Fogi
Színház előadása • Jegy: 2000 Ft

November 12-én, hétfőn 19 órakor 
Hegedűs-bérlet I. előadása

HUZATOS HÁZ 
bohózat, történelmi háttérrel, 
a Budaörsi Játékszín előadása
Belépőjegy: 2000 Ft

November 19-én, hétfőn 14 órakor 
Gyermekbérlet I. előadása

Mátyás király krónikái 
játék, mesék és mondák alapján 
a győri Forrás Színház előadásában

November 19-én, hétfőn 14 órakor 
Gyermekbérlet I. előadása

Mátyás király krónikái 
játék, mesék és mondák alapján 
a győri Forrás Színház előadásában

MŰVÉSZETEK HÁZA
PUHA FERENC festőművész és
JAN POLACEK képzőművész
kiállítása
Megtekinthető: november 4-ig, vasár-
nap, hétfő kivételével 9–17 óráig.
November 10-én, szombaton 11 órakor
GÁSPÁR GYULA festőművész és
BÁLINT ÁDÁM képzőművész
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: december 1-jéig, vasár-
nap, hétfő kivételével 9–17 óráig.

November 6-án, kedden 19.30 órakor

Liszt emlékhangverseny
Belépőjegy: 1000 Ft 
Zenebarát bérlettel: 500 Ft

November 15-én, csütörtökön  
19.30 órakor

Kodály 125.
EMLÉKKONCERT
Közreműködik: 
Mandulás Ágnes gordonka
Lányi Péter zongora
Lozsányi Tamás orgona
Schola Cantorum Sopianensis
Szekszárdi Madrigálkórus
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Friss hírek, háttérinformációk, képgaléria, játék a web-en! 

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
November 1–7. 16.30 és 18 órakor 

MEGY A GŐZÖS
20 órakor CSÚCSFORMÁBAN 3

November 8–9. 
14 órakor LECSÓ
16, 18 és 20 órakor CSILLAGPOR

November 10–11. 
16 órakor LECSÓ
18 és 20 órakor CSILLAGPOR

November 12–14. 
18 és 20 órakor CSILLAGPOR

KISTEREM
November 1–7. 

17 órakor SALVADOR
19 órakor VÉNUSZ

November 8–14. 
17 órakor OVERNIGHT
19 órakor KÜLVÁROSI 

ROCKEREK

WOSINSKY MÓR
MEGYEI MÚZEUM

7100 Szekszárd, Szent István tér 26.
Tel/fax: 74/316-222

honlap: www.wosinsky.extra.hu
Nyitva: vasárnap és hétfő kivételével 10–16 óráig
Belépődíj: felnőtt 400 Ft, nyugdíjas, diák 200 Ft

Ingyenes látogatási nap: szombat

MÚZEUMI MOZI 
– filmvetítés nyugdíjasoknak 
Kéthetente hétfőn 14.30 órakor.

November 12. 
SZENTEK ÉS LEGENDÁK ÚTJÁN
A kolostori élet kezdetei
Jeruzsálemi ortodox kolostor

November 26. 
ÁSATÁSOK AZ ORSZÁG ÚTJAIN
Rejtett értékeink 
Egyházi gyűjtemények

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK KLUB
November 8. csütörtök 9 óra

Kirándulás Bóly–Nagynyárád–Köl-
ked útvonalon

November 22. csütörtök 15 óra
A Szekszárdi Borútvonal egyik állo-
másának felkeresése: Ismerkedés a
Szent Gaál-kastéllyal (vacsora és
borkóstoló)

November 30. péntek 9 óra
Kirándulás Kecelre: a Flóra Nem-
zetközi Virágkiállítás megtekintése

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
6. Trockij meggyilkolása R.: Gaál Béla
8. Meseautó R.: Kabay B. és Petényi K.
15. Manson R.: Jim Van Bebber
20. Minden végzet nehéz 

R.: Nancy Meyers
22. Csokoládé  R.: Lasse Hallström
27. Odüsszeusz R.: Armand Assante
29. Svejk, a derék katona I–II. 

R.: Karel Stekly

JAZZ KLUB 
7.   Marcus Miller
14. Astrud Gilberto
21. Nina Simone
28. Michel Petrucciani

ROCKKLUB 
9. Whitesnake
16. Three Dog Night
30. Ten Years After
A programok ingyenesek.

KONCERTEK 
3. Force Feedback, 

Chuck Norris Action Squad
10. Fürgerókalábak
17. KAREN CARROLL & Mississippi

Grave Diggers (USA)

Bőrgyári Capriccio (HU)
24. Chaos Of Disorder
A koncertek kezdési ideje 21 óra.

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

November 5. (hétfő) 17 óra
November 6. (kedd) 17 óra

NO SEX musical

November 7. (szerda)  14.30 óra
(Paks, művelődési központ)

HANS SACHS: A BORJÚTOJÁS
November 14. (szerda)  11 óra
(Honvéd óvoda)

MESÉK A BŐRÖNDBŐL
Holle anyó

November 20. (kedd)  17 óra
(Nyilvános főpróba)

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
polgári szomorújáték

November 21. ( szerda)  17 óra 
(PREMIER)

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
polgári szomorújáték

ÉLŐ IRODALOM
A KÖNYVTÁRBAN
A sorozat 2. találkozása

2007. november 6-án
(kedden) 16 órakor

a megyei könyvtárban

Podmaniczky Szilárd
Hutchinson

rugói
KÖNYVBEMUTATÓ

A szerzővel beszélget
Kis Pál István

költő, tanár

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk.

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ-, PAPLAN- ÉS
FÜGGÖNYVÁSÁR

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében
NOVEMBER 7-ÉN, SZERDÁN

8–15 óráig.
• Pamut, krepp, szatén, frottír, flanel, damaszt

ágyneműk, lepedők
• Törölközök, párnák, plédek, ágytakarók,

anginok
• Kis- és nagypárnahuzatok, köntösök,

kötények
• Függönyök (vitrázs, jackard, voile, organza ...

stb.) széles választékban
• Téli mosható paplanok 2600 Ft
• Téli gyapjúval töltött paplanok 3800 Ft
• Mágneses derékalj 11 800 Ft
• Kétszemélyes paplanok, plédek is kaphatóak!

CSALÁDI ESEMÉNY? NÉVNAP?
SZÜLETÉSNAP?

EGYÉB ÜNNEPI ALKALOM?
SEGÍTÜNK! KERESSEN MINKET!

Babits Kiadó Kft.
7100 Szekszárd, Sport u. 10-13.
Telefon: 74/529-389; fax: 74/529-383
E-mail: info@babitskiado.hu
Web: www.babitskiado.hu

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

NOVEMBER 7-ÉN, SZERDÁN
8–16 óráig

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

• TÉLI szövetnadrágok 2000–2500 Ft
• TÉLI 

SZTERCCSNADRÁGOK 2500–3000 Ft
• Szoknyakosztümök 12 900 4900–6200 Ft
• Nadrágkosztüm 14 900 5900–6500 Ft
• CSÍKOS ÉS KOCKÁS

nadrágkosztümök 7500–8500 Ft
• Blúzok, ingek, tunikák 

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

A PIXEL TV
(www.pixeltv.hu)

E-REKLÁMSZERVEZŐ
munkatársakat keres.

Információ, jelentkezés:
info@pixeltv.hu

A DUO GALÉRIA
(Cegléd)

szeretettel meghívja Önt
és családját 

2007. november 6.(kedd)
17 órai kezdettel

Kovács Tibor 
festőművész

Szín és harmónia
című kiállításra.

A kiállítást megnyitja
dr. Horváth Tiborné

önkormányzati képviselő. 

A vendégeket és a művészt
gitárszólójával

Dékány Bence köszönti.



9. feladvány
Tamási Áron egyik legismertebb műve az Ábel-triló-
gia. Mi a címük az egyes köteteknek? 

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

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

Minden hónap végén a helyes megfejtést beküldők között sor-
suljuk ki azt az értékes ajándékcsomagot, melyet a Babits
Kiadó ajánlott fel. 

Az eddigi feladványainkra a legtöbb helyes megfejtést Strau-
binger Péter, az I. Béla Gimnázium 10. B osztályos tanulója
küldte be. Az ő nyereménye a Babits Kiadó által felajánlott Var-
ga S. József életműsorozata, melyet a kiadónál hétfőtől pén-
tekig 10–15 óra között (Szekszárd, Sport u. 13.) személyesen, a
személyi igazolvány felmutatásával vehet át nyertesünk. 
Gratulálunk.
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Milyen a magyarok irodalma
napjainkban? Egységes-e abban az
értelemben, hogy minden egyes
művelője szabadon merítkezhet
gondolati, formai és nyelvi értem-
ben egyaránt elődei munkáiból?
Egyazon törekvés vezérli-e az alko-
tókat, mikor önismeretük határát
feszegetve néznek farkasszemet az
üres papírral, mögötte a várakozó
olvasóval, konkrétan pedig az írni
nem tudó, mégis gyakran kritikai
erejét próbálgató réteggel? Azonos
feladatokat kell-e ellátniuk az írók-
nak? Lehetséges-e határokon átíve-
lő, közös művészeti remekeket te-
remteni, vagy számolni kell a meg-
torlással akár az Unión belül is? 

Veszélyes kérdések ezek. S mire
megyünk a potenciális válaszok-
kal? Talán elgondolkodtatnak, azt a
hitet erősítik bennünk, hogy min-
den gondolat előre vezet. Egy

olyan „előre” felé, ami mindenki-
nek a szellemi fejlődés érdekében
való összefogást, gyökereink és ha-
gyományaink óvását, hasznos
munka végzését jelenti, nem pedig
erőszak szülte ostoba izolálást
vagy bármiféle diszkriminációt. 

Tamási Áron 1935 áprilisában
Kolozsvárott írt Gondolat és árva-
ság című esszéjében visszaemlék-
szik egy pesti kávéházi beszélge-
tésre. Kós Károly kapcsán egyik –
nevén nem nevezett – ismerőse a
következőképp nyilatkozott: „… én
nem tudok megbékélni az erdélyi
irodalommal. (…) Elsősorban mű-
vészetet akarok az irodalomtól. Ne-
kem hiába mondják, hogy komoly
tartalom, nemzetnevelő tendencia,

erkölcsi magatartás és egyéb ehhez
hasonló. A számomra művészi le-
gyen az az irodalom, és ne akarjon
se tanítani, se nevelni. Nekem ne
revideálja a történelmet és ne he-
lyezkedjék valamilyen cél érdeké-
ben erkölcsi magaslatra, mert an-
nak nagyon dilettáns íze van.” Ta-
mási Áron mélyen hallgatott és
nem keveset tanult az elhangzot-
takból. Felgyülemlett indulatait né-
mi iróniával átszőve az esszében
így fogalmazta meg: „Mi is jól tud-
juk, hogy a magyarországi írók ál-
talában jobban tudnak írni, mint az
erdélyiek. (…) De viszont tudjuk
azt is, hogy amíg az ő hátuk mögött
mesteri elődök állnak, addig ne-
künk újra kellett kezdenünk sok
mindent, s nem utolsósorban for-
mát és nyelvet. És tudjuk azt is,
hogy amíg az ő mondanivalójuk
egyrészt az elődök folytatása, más-

részt pedig a modern európai iro-
dalom témakörének magyar nyelvű
változata, addig a mi mondaniva-
lónk egyetlen előde az összeomlás,
kortársa pedig az erdélyi névtelen
magyar.” Keserű, egyben jogosan
metsző szavak ezek. 

„Olyan gondolatkört kell ad-
nunk, amely ne csak magyar le-
gyen, hanem emberi is. Amely
nem csak praktikus legyen, hanem
erkölcsös is. Amely nem csak bátor
és útmutató legyen, hanem igaz és
megbízható is.” – folytatódik az
írás. Tamási kitér arra, ennyi teher
mellett százszorosan meg kell küz-
deniük a legapróbb eredményekért
is. Abból indul ki, hogy valljuk és
hirdetjük azt a szellemi közössé-

get, amely a világon szétszórtan
élő magyarokat egybekapcsolja,
egy lelki impériumban egyesíti
őket. Ez esetben a politikai nemzet
szellemi képviselőin a felelősség a
szellemi élet helyes megítélését il-
letően. (!) Ez persze nem szorul
különösebb kommentárra. Tamási
szomorún írja le, hogy a minap oly
kritikáját hallotta az erdélyi iroda-
lomnak, amelynek hangjában leki-
csinylés, ítéletében elítélés volt.

Napokig olyan lelkiállapotban élt
az őszinte és felelős hangtól, ame-
lyet a gyötrelmes vajúdás és a kín-
zó árvaság jellemez legpontosab-
ban. „Számot vetettem nemcsak
magammal, hanem magamban az
egész erdélyi irodalommal. Ami

engem illet: munkás és fa-
lusi gyermekkor után, és
olyan diákévek után, ahol
a falusi származást csak
nagyobb szellemi és fizi-
kai erővel lehetett a tanu-
lótársakkal és tanárokkal
feledtetni, önként men-
tem el tizennyolc éves ko-
romban a háborúba, s on-
nét megtérve és azóta ál-
landóan még egy erősebb
küzdelmet állok: egyrészt
magyarságomért, más-
részt irodalmi és erkölcsi
magatartásomért, mely a
szabad gondolat és az em-
beri értékek jegyében áll.
Ezen a magatartáson
nincs mit változtatnom, és
nem is fogok változtatni.” 

Gondoljunk csak bele,
nem telt el száz év sem e
szavak leírása óta! Tamási
Áron munkásságáról né-
mely iskolában érettségi
tétel formájában emlékez-
nek, kötelező olvasmány-

ként szerepelnek művei a tan-
anyagban. Vajon a most élő erdélyi
magyar alkotók reménykedhetnek
e hasonló jövőben? Mit teszünk
azért, hogy először is megismerjük
őket, másodsorban pedig művésze-
tüket, mondanivalójukat a fiatalság
vagy szűkebb körünk elé tárjuk? 

Vegyük sorra, hány határon túli
folyóiratot ismerünk, s hányat tud-
nánk közülük jellemezni… 

Minden változtatás első lépése a
felismerés, idézzük hát föl Octa-
vian Goga aforizmáját: „A por nem
is lenne annyira kellemetlen, ha
nem tudnók, hogy elegendő né-
hány vízcsepp, és máris sárrá válto-
zik.” 

Panyi Zita 

Gondolkozás az erdélyi
irodalom felől – első ízben

A budapesti Magyar Színház március óta játssza az Ábel színpadi vál-
tozatát Kép forrása: www.magyarszinhaz.hu

Tamási Áron
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EGYPERCES KRIMI

Tanárnő kérem, orvosnál voltam…
Magánokirat-hamisítással gyanúsítja a Szekszárdi Rendőrkapitányság azo-

kat a középiskolás fiúkat, akik számítógéppel hamisították az orvosi igazolá-
sokat, majd saját készítésű pecsétet nyomtak rájuk és aláírták. Király Balázs
főhadnagy, a kapitányság bűnmegelőzési és kommunikációs referense el-
mondta, hogy eddig nyolc esetet derítettek ki. A fiatalokkal szemben folyik az
eljárás, s akár szabadságvesztésre ítélheti őket a bíróság.

A főhadnaggyal alaposan kiveséztük a témát, sőt felelevenítettük emlékein-
ket is. Ő egy olyan fiúra emlékszik, akinek orvos volt az édesapja, s egy alka-
lommal elcsórt tőle egy kitöltetlen igazolást a latin szakkifejezésekkel egye-
temben. Kitöltötte a nyomtatványt, majd átpasszolta egy másik fiúnak. Az
meg lógott, majd leadta a tanárnőnek a tanúsítványt, aki biológia szakos lé-
vén tudott latinul, s kiderült, hogy a fiú azért hiányzott, mert „kürete volt”. Ez
a történet ugyancsak vicces, ám a mostani sorozat egyáltalán nem az. Példá-
ul azért, mert az iménti „jópofa” történet főszereplője sokáig és nagyon szé-
gyellte magát, a mai gyerekek egyáltalán nem, sőt föl sem fogták, mit követ-
tek el.

Ráadásul ez a hamis igazolósdi igen veszélyes. A szülő iskolában tudja
gyermekét, a tanárok pedig úgy értesültek, beteg a srác. Szóval mindketten
biztonságban tudták a diákot. Mi történt volna, ha a sunyítás idején valami
komoly baj történt volna vele? Tanár és szülő egymáson kérte volna számon
a történteket? Akár egy életen át gyötörte volna őket a lelkiismeret-furdalás, s
a vádak sorát zúdították volna egymásra. Sajnos, ilyen és hasonló „stiklik” el-
követésekor a srácokban föl sem merülnek a lehetséges következmények. Le-
het, hogy a megfelelő hosszúságú gondolkodási idő alatt rájönnek tettük sú-
lyosságára? – hm –  

www.gibzone.hu
SZÁMÍTÁSTECHNIKA OLCSÓN: A GIBZONE WEBÁRUHÁZBAN. • NOTEBOOK, PC, PDA, MONITOR, ALKATRÉSZEK, KELLÉKEK ÉS MINDEN, AMI KELL!

20 ÉVES A DÉRI FOTÓ-OPTIKA
SZÜLETÉSNAPI AKCIÓNK

• Minden általunk készített optikai szemüveg teljes
árából 20%-os engedményt adunk.

• Ingyenes látásvizsgálat
optikus szakember részvételével

További akcióinkkal kapcsolatban felvilágosításért keresse fel üzletünket.
• Üzletünkben végzett orvosi szemvizsgálat díját 

visszatérítjük, ha nálunk készítteti új szemüvegét.
• Ami nálunk nincs: vizitdíj, hosszú várakozási idő, előjegyzés.
• Amit adunk: korszerű műszerekkel teljes körű látás és szemvizsgálat

szemész szakorvossal.
• SZTK-vények felírása
• Kontaktlencse-rendelés előzetes bejelentkezés alapján
• Kontaktlencsék és ápolószerek forgalmazása
• HOYA japán csúcstechnológia alkalmazása

TEKINTSE MEG ÁRUVÁLASZTÉKUNKAT!

DÉRI FOTÓ-OPTIKA
Szekszárd, Széchenyi u. 26. (a lottózóval szemben)
Telefon: 74/416-897
Nyitva: 8.30–17 óráig, szombaton 8.30–12 óráig.

LEGYEN SAJÁT SZEMORVOSA ÉS SZAKÜZLETE!


