
Két év múlva, 2010-re megszépült
külsővel és megújult belső terek-
kel várhatja látogatóit Szekszár-
don a Babits Mihály Művelődési
Ház és a Művészetek Háza. A
mintegy 1,7 milliárdos fejlesztés-
re az Agóra-program kínál lehe-
tőséget.

Múlt heti számunkban adtunk
hírt arról az új kormányzati prog-
ramról, amely a közművelődés
megújításáról, a városokban pedig

úgynevezett agóra (piactér) típusú
intézmények létrehozásáról szól,
amelyek alkalmasak közösségi-
művelődési, oktatási és felnőttkép-
zési feladatok, funkciók integráló
működtetésére. Az oktatási és kul-
turális miniszter, Hiller István
szekszárdi előadásában 53 milliárd
forintról beszélt, amely három év
alatt áll majd rendelkezésre a fej-
lesztések finanszírozására.

A program egyik elemeként kiírt
pályázat (TIOP 1.2.1) célja multi-

funkcionális közösségi központok,
infrastruktúrák kialakítása. Az új
tereknek – az ókori agórákhoz ha-
sonló – társadalom- és közösségfej-
lesztő szerepük mellett, kistérségi
szolgáltató, esélyegyenlőségi, kör-
nyezet fenntarthatósági funkciókat
is el kell látniuk. Nem titkolt cél a
racionalizálás, a központosítás
sem. Az új központoknak a közös-
ségi, képzési, felnőttképzési felada-
tok mellett élményfunkcióval is
rendelkezniük kell, és területi, köz-
művelődési tanácsadó szolgálatot
is kell működtetniük, ahol a szak-
emberek helyi stratégiák kialakítá-
sával segítik például a kisebbségi
önkormányzatok munkáját.

– Az országban megvalósítható
8–10 pályázat közül a szekszárdi
unikumnak számít. A tolnai me-
gyeszékhely ugyanis az egyetlen
város, ahol bizonyságot nyert: nem
csak egy, de két épület és a köztük
lévő tér együtt is működhet
agóraként – mondja beszélgeté-
sünk elején Matókné Kapási Júlia,
a Babits Mihály Művelődési Ház és
Művészetek Háza igazgatója. – A
ház most is nagy befogadó, hiszen
megannyi civil szervezet, alapít-
vány működik falainkon belül. A
fejlesztésekkel elérhetnénk, hogy a
mainál is több hasznos dolog kap-
jon helyet egy szolgáltatási rend-
szerben. 
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Kulturális piactér épül
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Folytatás az 3. oldalon.

A J Á N L Ó
e heti számunkból

„…aki lelkiismeretünk
lehet bármikor”
– Csengey Dénesre

emlékeztünk 

3. oldal

Szekszárdi séták –
garantálva

– saját rendezvényekkel
jelentkezik 
a Turisztikai Kft.  

4. oldal

A három Környei
– szerzõi estre készülnek 

a gitárvirtuózok

6. oldal

Verssorok és versek
– április 11., 

a Költészet Napja 

8. oldal

Eltûnhet a szõlõhegyi
krosszpálya 
– legendás motorosok

otthona volt 

12. oldalA megújuló művelődési ház látványterve

A 115 éve született Glykais
Gyulára emlékeztek az olim-
piai bajnok újvárosi teme-
tőben található sírjánál a Nők
Szekszárdért Közhasznú
Egyesület szervezésében, az
5. Sz. Általános Iskola diákjai-
nak közreműködésével. 

Glykais 1928-ban, Amsz-
terdamban, majd négy évvel
később Los Angelesben volt
tagja az ötkarikás nyári játé-
kokon aranyérmes magyar
kardcsapatnak. A Pomázon
született, háromszoros Euró-

pa-bajnok sportolót a mun-
kája hozta Szekszárdra, s itt
is hunyt el 115 évvel ezelőtt.

Az amszterdami olimpián
Glykais örömében osztozha-
tott a szekszárdi születésű
Rády József, aki már 1924-
ben, Párizsban is tagja volt a
magyar csapatnak, s akkor
ezüstérmet szerzett. A hu-
szár ezredes visszavonulása
után a Magyar Vívó Szövet-
ség egyik vezetője lett, 1957-
ben Balatonkenesén temet-
ték el.

Bajnokaink emlékezete
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A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő előadása 2008. április 29-én 14 órai kezdettel lesz a szekszár-
di kórház kultúrtermében. 
A diabetesz hosszú távú szövődményei címmel tart előadást dr. Szí
Vince belgyógyász szakorvos. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A  Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei Vöröskereszt

Nyugdíjas Területi Alapszervezete
•értesíti tagjait, hogy 2008. április 14-én 7–8 óráig akciós frissen vágott

tisztított csirke árusítását tartjuk akciós áron. 
•értesíti tagjait, hogy 2008. április 21-én 6 órától akciós áron füstölt

készítmények árusítását tartjuk, amíg a készlet tart. Az árusítás helye
az érdekszövetség épületében: Szekszárd, Hunyadi u. 4. szám alatt.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 22.  (kedd) 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
Április 22. (kedd) 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 
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap első 
csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 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

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap harmadik 
keddjén 16–17 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Április 7., 21. hétfő 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

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

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

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

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

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

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

Ismerje meg Szekszárdot!
A Szekszárdi Turisztikai Kft. garantált programként minden szom-
baton kétórás városnéző sétát szervez, ahol a résztvevők idegenveze-
tők segítségével ismerhetik meg Szekszárd értékeit.

Várunk minden kedves érdeklődőt,
ajánlják vendégeiknek is a programot!

Részvételi díj: 250 Ft/fő.  (Borkóstoló a Borkútnál 250 Ft/dl)
Találkozás minden szombaton 14 órakor a Szekszárdi Turisztikai Kft.,
Szekszárd, Béla király tér 7. (buszmegállóval szemben)

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozat 

szervezésében a Rákóczi u. 8. szám alatti húsbolt (a főiskolával szem-
ben), valamint a Béri Balogh Ádám utca 79. szám alatti húsbolt (Penny
Market mellett) 2008. április 17-én (csütörtökön) kedvezményes áron
füstöltáru-árusítást tart reggel 7–11 óra között.

Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót!

Szalámi 1100 Ft/kg
Kolbász 900 Ft/kg
Toka- és 

kenyérszalonna 400 Ft/kg
Zsír 240 Ft/kg
Véres-májas hurka, 

disznósajt 450 Ft/kg

Töpörtyű 600 Ft/kg
Sütőkolbász 750 Ft/kg
Friss sertéscomb, 

lapocka 900 Ft/kg
Száraztészták 250 Ft/kg

Lenyomták a lehúzót
Három fiatalember váratlanul körbeállt egy isme-
retlen negyediket a buszpályaudvaron, s fenyege-
tések kíséretében, úgynevezett lehúzás módszert
alkalmazva elvették tõle mindkét fülbevalóját és
MP3-lejátszóját. A sértett másnap tett bejelentést
városunk rendõrkapitányságán, az elkövetõk ve-
zére a – képen látható – 21 éves decsi férfi pedig
már a következõ napon elõzetes letartóztatásban
volt. Feltételezhetõ, hogy a büntetett elõéletû rab-

lóvezér már korábban is elkövetett hasonló tetteket. A rendõrség ké-
ri, hogy akivel szemben ilyen, vagy hasonló bûncselekményt követett
el a képen látható bûnözõ, az hívja fel Erõs Szilárd századost az 501-
100-as telefonszámon. - hm -

KÖSZÖNET AZ 1%-OKÉRT!
A TOLNA MEGYEI FELNŐTT DIABETESESEK EGYESÜLETE (Szekszárd,
Dózsa Gy. u. 1.) ezúton mond köszönetet azoknak, akik 2006. évi jövede-
lemadójuk 1%-ával támogatták a szervezetet. A felajánlott 69 137 Ft-ot
működési költségekre fordítottuk.
Kérjük Önöket, hogy a jövőben is segítsék egyesületünket!
Adószám: 18855946-1-17
Számlaszám: 71900058-10032873

Immár hagyományossá vált, hogy május 1-jén
a SZEKSZÁRD-ÚJVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS TÁRSASKÖR

és a NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLET

a Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

hívja versenyre
a legjobb halfőzőket.

Most is ezt tesszük. Május 1-jén 9 órakor kinyitjuk a kaput, hogy
aki versenyezni kíván, előkészületeit megtehesse,

s finom főztjét szakértő bírálók ítéletének vesse alá.
Szokás szerint most sem kérünk nevezési díjat.

A főzéshez az eszközöket és a főznivalót mindenkinek magának
kell hoznia.

Hívjon baráti társaságot is, hogy a főzés közben tanácsukkal
segítsék, s amit főztek, egyék is meg!

Jelentkezni lehet április 24-ig: Horváthné Editnél,
Batthyány u. 14. • Telefon: 313-175, 20/524-6820

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas Területi Alapszervezete

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. szám alatt

Ideje: 2008. április 21. (hétfő) 9–10 óráig.

Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetsége tagjait, valamint a nagycsaládosokat és minden rászorulót.



Ennek most még hiányoznak az
infrastrukturális feltételei. Persze a
megnövekedett feladatok működte-
téséhez majdan új szemlélet és hu-
mán erőforrás szükségeltetik.

Megújulás kívül, belül
A tervpályázatra beérkezett

munkák közül a művelődési ház
épületének átalakítására Sulyok
Balázs és csapata terveit találta leg-
alkalmasabbnak a zsűri. Ennek –
és persze a jól átgondolt koncepció
– értelmében több jelentős változás
mehet végbe az intézmény falain
belül. A mozi nagyterme például
egy közel 500 négyzetméteres, ren-
dezvénytől függően 120–600 em-
ber befogadására alkalmas multi-
funkciós közösségi térré alakul át,
amely igény szerint konferenciák,
koncertek, filmvetítések, bálok,
táncos rendezvények, játszóházak,
interaktív kiállítások, vagy akár
harcművészeti sportbemutatók

megtartására is alkalmassá tehető.
A termet természetesen a modern
hang és fénytechnikával látják el,
és öltözők, ruhatárak, melegítő
konyha, sőt még szinkrontolmács-
helyiségek is csatlakoznak hozzá.

Bár funkciója nem változik, a ter-
vek szerint hasonlóan nagy válto-
záson megy majd át a színházte-
rem, ahol szinte csak a nézőtér ma-
rad érintetlen. Megújul ellenben a
teljes színpadtechnika, digitális
lesz a fény- és hangtechnika, mobil
zenekari árokkal szerelik fel, így
hagyományos és alternatív színhá-
zi előadások megrendezésére is al-
kalmas lesz. Miként minden helyi-
ség, így az átalakítás után a szín-
házterem is klimatizált lesz.

A ház kívül és belül is új, időt ál-
lóbb burkolatokat kap, de kicseré-
lik a nyílászárókat és a bútorokat
is.

– A funkciók bővítését csak rá-
építéssel tudjuk megvalósítani –
folytatja az igazgató. – Az új terek-
ben irodákat, próbahelyiségeket
tudunk biztosítani bérlőinknek, a

helyi együttesek pedig egy saját
stúdióval gazdagodhatnak. Az át-
épített földszinti részen építendő
étteremmel és kávézóval, valamint
kiszolgáló egységekkel egyfajta

kultúr-plázát hozunk létre, ahová
érdemes lesz betérni.

Jövőre indulhat a munka
A Művészetek Háza arculatát

Máté János és csapata gondolta új-
ra. Terveik szerint az épület – meg-
tartva mai jellegét, és igazodva a
műemlékvédelmi előírásokhoz –
építészetileg és technikailag egy-
aránt megújul. Funkciójában meg-
marad kiállító és koncertterem-
ként, ám például az akusztika javí-
tását szolgálandó, áthelyezésre ke-
rül az emeletre vezető lépcső.

– Az elképzelések szerint a teljes
költségvetés meghaladja az 1,7 mil-
liárd forintot, amelynek önkor-
mányzati önrésze 10 százalék –
mondja Matókné Kapási Júlia. – A
tervezés és a pályázat a szaktárcá-
val folyamatosan egyeztetve, a
munkacsoporttal közösen készült
olyannyira, hogy a kiírásnál az
egyedi adottságokat is figyelembe
vették. A kétfordulós pályázatban
december végére ígérnek ered-
ményt. Jövőre indulhat a közbe-
szerzés és a munka, s ha minden a
tervek szerint halad, 2010 tavaszá-
ra a szekszárdiak és a környékbeli-
ek birtokukba vehetik az új közös-
ségi tereket.   Fekete László
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Matókné Kapási Júlia 

Családtagok, barátok, is-
merősök, tisztelők és a
párttársak állták körül
kedden kora délután az
Alsóvárosi temetőben a
sírhelyet, s emlékeztek
halálának évfordulóján a
fiatalon, 38 esztendősen
elhunyt író-politikusra, a
szekszárdi születésű
Csengey Dénesre.

Emlékező beszédében dr. Kónya
Imre felidézte az író politikai pálya-
futásának kiemelkedő fejezeteit,
például azt, amikor 1989-ben, a nép
nevében jelképesen lefoglalta a Ma-
gyar Televízió székházát, mondván
„nem tőlünk kell félteni a tévét,
mert nagyon vigyázunk rá, mert a
miénk. Magyarországot sem kell tő-
lünk félteni, mert az is a miénk.” 

– Csengey Dénes, a költő, a forra-
dalmár 1989. március 15-én Buda-
pesten, az MTV épülete előtt beje-
lentette a magyar nép igényét sza-
badsága visszaszerzésére – folytat-
ta a politikus, s hozzátette, hogy ő
maga a tömegben állva azt érezte,
hogy a nép lelkesen magáévá tette
a követelést, s kitartó tapssal jelez-
te, hajlandó vállalni a szabadsággal
neki járó szerepet. Dr. Kónya Imre
– utalva a taxis-blokádra – úgy fo-
galmazott, hogy az ünnepek elmúl-
tával rá kellett döbbenniük, hogy a

nép nem tudja, vagy
talán nem is akarja
vállalni ezt a felelős-
séget.

– Nehéz volt felfog-
ni, hogy fél évvel a
választások után a
nép szembeszegül
szabadon választott
kormányával... hisz
az emberek többsége
érzelmileg a taxisok

mellé állt – említette a szónok,
majd azt, miként és mit beszélget-
tek minderről Csengey Dénessel,
akivel együtt kénytelenek voltak
belátni: a negyven évig tartó előző
rendszer sokkal nagyobb pusztu-
lást idézett elő az emberek lelké-
ben, mint azt hihették. Csengey kö-
zös csalódásukat így fogalmazta
meg: 

„Senki sem gondolta volna, hogy
ennyire ne lenne szellemi és lelki
fedezete annak a nyaktörő történel-
mi vállalkozásnak, amelynek neki-
fogtunk, hogy elkerüljük a teljes
összeomlást. S amikor mindezt fel-
ismertük, akkor jött az a magyar
sorsra annyira jellemző felemelő,
és előrevivő mégis. Hogy mégis,
hogy mégis nincs szebb feladat,
mint szolgálni ezt a nemzetet és to-
vább dolgozni azért, hogy ez a sze-
gény, testben és lélekben megnyo-
morított magyar nép több mint

négy évtizedes kényszerű távollét
után visszakerüljön oda, ahova
mindig is tartozott...” „Európába,
de mindahányan!”

Gacsályi József író-szerkesztő be-
szédében a Csengey Dénesről szóló
film forgatását idézte. A kulcskér-
dés az volt, vajon milyen gyermek-
nek, ifjúnak ismerték szülővárosá-
ban a barátok. Szinte kivétel nélkül
azt a választ kapták, hogy igen sze-
rény, ám végtelenül becsületes kör-
nyezetből jött abba a társaságba,
ahol igényes, sok ismeretet felhal-

mozó, a kor ellenében is nyitottan
gondolkodó társaskörre lelt.

– Hogy Dénes más kvalitású volt,
mint az egyébként kiváló képessé-
gű barátok, azt először csupán
megsejtették, majd nyilvánvaló
ténynek fogták föl társai. Az a ko-
nok akarás, ami jellemezte őt egye-
temi éveiben, aztán mindvégig, már
a szekszárdi időszakától kezdve tet-
ten érhető volt. Ez volt az egyik szű-
kebb hazai öröksége. A másik az az
etikai ajándék, amit szintén ebben
a városban kapott, s amely Garay és
Babits óta kétségtelen jellemzője
azoknak, akiket a hírnév innét föl-
emelt. Csengey Dénes tehát az
igyekvő barátból jelenséggé vált. Je-
lenséggé vált, mert azt a tiszta, egy-
irányú humánus igazságkeresést,
amely az ő sajátja volt, csak keve-
sen mondhatták magukénak.

A szónok ezután Csengey írói
pályáját méltatta, majd szenvedé-
lyes hangú verseit idézte, s leszö-
gezte, „lesz még teendőjük a ma-
gyar irodalomtörténészeknek,
hogy elfogulatlan és pártatlan kriti-
kát tudjanak mondani erre a nem
nagy kiterjedésű, ám szavanként
fajsúlyos életműre.”

Végezetül Gacsályi József ígére-
tet tett: amíg van erőnk kijönni...
megemlékezünk, nehogy a kollek-
tív amnézia miatt tűnjön el egy
olyan ember példája, aki a lelkiis-
meretünk lehet bármikor.

Az ünnepség után a család, a ba-
rátok és tisztelők virágokkal hal-
mozták el a kolumbárium talapza-
tát, majd együtt énekelték el a Szó-
zatot. V.H.M.

Csengey Dénesre emlékeztünk halála évfordulóján

„…aki lelkiismeretünk lehet bármikor”

Dr. Dávid Ibolya, az MDF elnöke is
lerótta kegyeletét
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Március végétől kínálja ga-
rantált programként „Szek-
szárdi séták” névre keresztelt
városnéző körútját a Szek-
szárdi Turisztikai Kft. A gaz-
dasági társaság ügyvezetője,
Fetzer Róbert (képünkön) saj-
tótájékoztatón ismertette a ta-
pasztalatokat, de beszélt az
idei rendezvényeikről is.

A turisztikai káeftét tavaly
októberben alapította a város
azzal a szándékkal, hogy Szek-
szárd idegenforgalmát fellendítse,
a megyeszékhely és a kistérség te-
lepüléseinek programjait kiajánlva
növelje a turisták és a vendégéjsza-
kák számát. A Tourinform iroda is
a szervezet Béla téri épületébe köl-
tözött, s ugyanott egy ajándékbol-
tot is nyitottak, ahol helyi népmű-
vészek és népi iparművészek mun-
kái mellett 12 termelő borait kínál-
ják az idelátogatóknak. Garantált

programként
meghirdetett
városnéző sé-
tájuk minden
szombaton 14
órakor indul.
Az érdeklődő-
ket idegenve-
zető kalauzol-
ja a Béla tértől
a Luther térig,
mesélve az
épületek és

szobrok történetéről. A mintegy
kétórás program részvételi díja 250
forint, ám ha valaki a Vármegyehá-
za Borkútjából is „csapolni” szeret-
ne, azt is megteheti.

A Szekszárdi Turisztikai Kft. –
azon túl, hogy besegít a nagy váro-
si rendezvények szervezésébe –
2008-ban saját programokat is ren-
dez. Május 2-án például kerékpá-
ros túrát szerveznek a Gemencbe,
ahol árvízvédelmi töltéseken és

tanösvényeken tekernek mintegy
40-50 kilométert. A „Minden Szek-
szárdiak Találkozóját” május 29-én
rendezik meg a fővárosban. A Pető-
fi Irodalmi Múzeum udvarán az ér-
deklődők megismerkedhetnek a

„Szekszárd visszavár” program-
mal.

Az ügyvezető kedvelt időtöltése
a hegyi kerékpározás, így nem vé-
letlen, hogy az idei turisztikai kíná-
latban egy országos mountain-bike
verseny is szerepel. Az augusztus
10-i rendezvényre mintegy
300–350 résztvevőt várnak a pro-
fiknak és amatőröknek egyaránt
ideális terepet biztosító szekszárdi
dombok közé.

Szekszárdi séták – garantálva
Kerékpáros túra és verseny a Turisztikai Kft. szervezésében

TISZTELT SZEKSZÁRDIAK!
Városunk egyik nevezetessége a Kilátó, amit a látogatók egy része elcsúfít
szeméttel és mázolmányokkal.

TAKARÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZÜNK,
melynek célja a Kilátó és környékének megtisztítása.

Kérjük mindazokat, akik tenni szeretnének azért, hogy Szekszárd egyik jelképe
tiszta, kulturált környezettel várja a helybélieket és a turistákat, csatlakoz-
zanak hozzánk! • Gumikesztyűt és szemeteszsákot a helyszínen biztosítunk.

Találkozzunk április 17-én, csütörtökön 17 órakor a Kilátónál!

Fidesz Ifjúsági Tagozata

Bacsó Nándor (jobbról) és Czibulya János adta át a VOTT eddigi
történetét feldolgozó könyvet Horváth István polgármesternek

Minden várakozást felülmúló si-
kerrel zárult a polgármesteri hiva-
tal „Aprópénz – nagy segítség”
mottóval január közepén indított
jótékony célú akciója, mely során a
február végén a pénzforgalomból
kivont 1 és 2 forintos érmék gyűjté-
sére biztatta a szekszárdi polgáro-
kat – hangzott el az esemény sajtó-
tájékoztatóján.

Mint azt dr. Haag Éva alpolgár-
mester elmondta: a Babits Mihály
művelődési ház és a városháza por-
táján elhelyezett gyűjtőedényeket
gyakran kellett üríteni, de érkeztek
adományok papírdobozba és nej-
lon zacskóba csomagolva is. 

Néhányan rolnizva (papírba te-
kerve) is hoztak aprópénzt, mások
pedig – a segítő szándék által ve-
zérelve – nagyobb címletekkel,
nem ritkán 100 forintosokkal járul-

tak hozzá a jótékony célú gyűjtés
sikeréhez. A mintegy másfél hónap
alatt összegyűlt érméket mérlegre
téve a szervezők is meglepődtek:
az adományokból több mint 70 kg
(!) aprópénzt válthattak be – a Ma-
gyar Nemzeti Bank jóvoltából díj-
mentesen. Egy felnőtt ember súlyá-
val egyező mennyiségért az MNB
48 455 forintot utalt át az önkor-
mányzat számlájára.

Dr. Főfai Klára, az önkormányzat
Szociális Irodájának vezetőjétől
megtudtuk: az eredetileg a Csalá-
dok Átmeneti Otthonában élő gye-
rekek számára készség- és képes-
ségfejlesztő játékok vásárlására in-
dított akcióban befolyt összegből –
a polgárok nagylelkűségének kö-
szönhetően – részesülnének a Fo-
gyatékosok Nappali Intézetében
foglalkoztatott fiatalok is.Július 4. és 6. között Szekszárd

ad otthont az 58. Villamos-ener-
giaipari Országos Természetba-
rát Találkozó (VOTT) eseményei-
nek. Ennek apropóján Horváth
István polgármester hivatalában
fogadta a szervezőket.

A VOTT céljáról Bacsó Nándor, a
Villamos-iparági Természetjáró
Sportbizottság vezetője beszélt,
majd Czibulya János, a természet-
barát találkozó 55 éves történetét
feldolgozó könyv szerkesztője
adott történeti áttekintést a villa-
mos-energiaipari dolgozók hagyo-
mányos rendezvényéről.

Szabó Zsolttól, a Paksi Atomerő-
mű Zrt. jóléti osztályának vezetőjé-
től, az idei találkozó főrendezőjétől

megtudhattuk, hogy az idén Szek-
szárd lesz a verseny központja, és
itt zajlik majd a rendezvény helyis-
mereti része is. A túra és tájfutó
versenyeket Pakson és Bátaapáti-
ban rendezik.

A megbeszélésen Bacsó Nándor
és Czibulya János a VOTT történe-
tét feldolgozó, 700 példányban ké-
szült könyvet adományozott Szek-
szárd polgármesterének. Minden
település kap, kapott az almanach-
ból, ahol volt már találkozó. Szek-
szárd 1991-ben, a paksi találkozó
alkalmával adott otthont verseny-
nek. Horváth István megköszönte
az ajándékot, és ígéretet tett rá: a
megyeszékhely jó vendéglátó lesz
a félezernél is több indulót számlá-
ló 58. természetbarát találkozónak.

Városunkba jön a VOTT Köszönet az adományokért
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„Korunkban a pedagógu-
sok presztízse ama bizo-
nyos kétéltű állatka ülepe
alatt helyezkedik el. Ezen
mihamarabb változtatni
kell, mégpedig radikális
fizetésemelési koncepció-
val, elérve a vágyott EU-s
átlagot. Csak ezen az úton
lehet újra népszerű a
szakma a fiatalok körében” –
hangsúlyozta Prof. Dr. Ransch-
burg Jenő szekszárdi előadásán.

A Dienes iskola szervezésében
létrehívott esemény teltházas fogad-
tatásra talált, a szakmabeliek szép
számmal jelentek meg a Babits mű-
velődési ház színháztermében. Az
összejövetel a Magyar Termék Nagy-
díjas Apáczai Könyvkiadó Tolna me-
gyei szakreferense, Vékony Viktor
köszöntőjével kezdődött, aki a ki-
adó legfrissebb termékeit ajánlotta
megtekintésre megyénk és váro-
sunk pedagógusainak.

Előadásában Dr. Ranschburg Jenő
kiemelte: immár több mint 45 éve
foglalkozik a gyermek, a család és a
pedagógusok világával, s úgy véli, a
közelmúltban elkövetett tanárveré-
sekkel kapcsolatban most még ak-
tuálisabbá vált az e témákról való
párbeszéd fontossága. A gyermek-
társadalom a rendszerváltás óta el-
telt idő alatt sokkal agresszívabb
lett, így fordulhat elő, hogy ma már
alacsonyabb életkorban is követnek
el olyan brutális tetteket, melyek ko-
rábban nem voltak jellemzőek. Ér-
dekes adat ugyanakkor, hogy ag-
resszivitás tekintetében a lányok
aránya is számottevő lett – tette hoz-
zá a professzor. Véleménye szerint a
tanárképzésben idejétmúlt dolgokat
oktatnak. Dr. Ranschburg példának
hozta ,,a tanár szeresse a gyermeke-
ket” üres frázist. Meglátása szerint
senkinek nem lehet megparancsolni
a szeretetet, mert az magától jön, s a
tanár csak magába folytja érzelmeit,
amikor cselekednie kellene. Nem a
pálcás rendszert kell visszahozni,
de szigorításra szükség van – fogal-
mazott a professzor.

Dr. Ranschburg Jenő ki-
fejtette: döbbenetes, de ma-
napság gyakran előfordul,
hogy egy igazgató nem áll
ki a tanáráért. A legutóbbi
tanárveréssel kapcsolatban
is ez történt: az intézmény
vezetője egyáltalán nem állt
ki kollégája mellett, pedig
megelőzhette volna, hogy a

diák bohócot csináljon belőle. A diá-
kok közt eluralkodott a ,,buli-
viselkedés”, a kötekedő gyerek típu-
sa, aki alig várja, hogy kiválassza
megfelelő áldozatát, mivel azt hiszi,
ezzel vívhat ki tekintélyt a társai
előtt. Miután az elmúlt évek oktatás-
politikájának eredményeként a diák
immár több joggal bír, mint a tanár,
így bizonyos esetekben a pedagógus
már nem „játékvezető” többé, s kön-
nyen áldozattá válik. Az, hogy a pes-
ti iskolában 30 gyerek pompásan
szórakozott, úgy, hogy valaki még
telefonjára is felvette az eseményt,
több, mint elgondolkodtató…

Ranschburg professzor rámuta-
tott: a gyermekek hatékony nevelé-
sét már korán, 3-4 éves korban el
kell kezdeni, mivel ott tapasztalha-
tóak először az ingerlékenységre és
a hiperaktivitásra utaló jelek. Náluk
még nincs önkontroll, s az empátia
is hiányzik, ennek ellenére köny-
nyebben nevelhetőek, mint idősebb
korban. A szakember úgy véli, a
kommunista diktatúra alatt éppen a
nevelésre, a tiszteletre fókuszáltak a
különböző úttörőszövetségek, s
egyben némileg lekötötték a diákot,
gyerekközösségeket formáltak. Ha
nem is olyan módon, mint akkor, de
szükség lenne hasonló szerveződé-
sek kiépítésére, mivel korunk szaba-
dosságából teljesen hiányoznak a
közösség- és magatartásformáló te-
vékenységek, s mert egyes iskolai
képzésekben a gyerek sem tud mit
kezdeni szabadidejével. Szükség
lenne a család és az iskola folyama-
tos kontaktusára, de ehhez – mint
mondta – a pedagógusok fizetését
drasztikusan fel kéne emelni, hogy
érdemes legyen e témában is lépése-
ket tenni. Gyimóthy Levente

A polgári védelem nemzetközi
szabályozással, elkötelezettséggel,
céllal, kapcsolatokkal, működő
szervezet. Feladatait az Országgyű-
lés határozza meg, betartva a Genf-
ben, 1949-ben kötött Egyezmények
I. és II. Kiegészítő Jegyzőkönyvé-
ben meghatározottakat.

Célja, hogy elősegítse a fegyveres
összeütközés, a katasztrófa, vala-
mint más veszélyhelyzet életet és a
létfenntartáshoz szükséges anyagi
javakat fenyegető hatásai elleni vé-
dekezést, a lakosság oltalmazása
érdekében a védekezésre való fel-
készítést, és a túlélés feltételeinek
megteremtését. A témában itthon a
következő jogszabályok a legfonto-
sabbak: 1949. évi XX. törvény a
Magyar Köztársaság Alkotmánya, a
2004. évi CV. törvény a honvéde-
lemről és a Magyar Honvédségről,
a 1999. évi LXXIV. törvény a ka-
tasztrófák elleni védekezés irányí-
tásáról, szervezetéről és a veszé-
lyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésről,
1996. évi XXXVII. törvény a polgári
védelemről. Ezek mellett még to-
vábbi öt törvény, és 19 egyéb ren-
delet, határozat és utasítás foglal-
kozik. A polgári védelmi szervezet
a rendelkezéseknek megfelelően
kihirdetett szükségállapot idején is
csak a törvényben meghatározott
emberbaráti feladatait láthatja el,
fegyveres cselekményekben való
részvételre nem használható fel.

A fent említett, és meghatározott

célok megvalósítása érdekében
polgári védelmi feladat: a lakos-
ság felkészítése a védekezés során
irányadó magatartási szabályokra,
polgári védelmi szervezetek létre-
hozása és felkészítése, valamint a
működéshez szükséges anyagi
készletek biztosítása. További fel-
adat még a figyelmeztetés, a tájé-
koztatás, a riasztás, az egyéni vé-
dőeszközökkel történő ellátás, az
óvóhelyi védelem, a lakosság kime-
nekítése és kitelepítése, a létfenn-
tartáshoz szükséges anyagi javak
(különösen víz-, élelmiszer-, takar-
mány- és gyógyszerkészletek, állat-
állomány) védelme, az elsötétítés,
a fényálcázás. A polgári védelem
végzi a kárterület felderítését, a
mentést, az elsősegélynyújtást, a
mentesítést és a fertőtlenítést, ille-
tőleg az ezzel összefüggő ideigle-
nes helyreállítást, továbbá a halálos
áldozatokkal kapcsolatos halaszt-
hatatlan intézkedéseket. A polgári
védelem feladata a tervezés, a szer-
vezés, a települések veszélyezte-
tettségének felmérése, továbbá
közreműködés a lakosság légi ri-
asztásában, a kulturális javak vé-
delmében, a vizek kártételei elleni
védekezés  külön jogszabályban
meghatározott feladatainak ellátá-
sában, a menekültek elhelyezésé-
ben és ellátásában, továbbá a tűzol-
tásban, illetőleg a nemzetközi szer-
ződésekből adódó tájékoztatás és
kölcsönös segítségnyújtás felada-
tainak ellátásában.

Ötletek pedagógusoknak
Ranschburg-módra

A polgári védelem célja

BELVÁROSI GALÉRIA
KÍNÁLATA
• Festmények • Grafikák • Rézmetszetek
• Tûzzománcok • Kerámia kisplasztikák
• Dísztárgyak • Szolgáltatásunk: képkeretezés 

Ballagásig 10% kedvezményt 
biztosítunk! 

Szekszárd, Liszt Ferenc tér 2. • Telefon: 510-226 
Nyitva: hétfõ–péntek: 10–17 óráig, szombat: 9–12 óráig

20 ÉVES A DÉRI FOTÓ-OPTIKA
SZÜLETÉSNAPI AKCIÓNK

• MINDEN ÁLTALUNK KÉSZÍTETT OPTIKAI SZEMÜVEG
teljes árából 22220000%%%%----oooossss     eeeennnnggggeeeeddddmmmméééénnnnyyyy tttt adunk.

• KKKKoooonnnnttttaaaakkkkttttlllleeeennnnccccsssséééékkkk    kkkkeeeeddddvvvveeeezzzzmmmméééénnnnnnnnyyyyeeeellll
• Fényre sötétedő optikai lencsék 

33330000%%%%----oooossss    kkkkeeeeddddvvvveeeezzzzmmmméééénnnnnnnnyyyyeeeellll
• Üzletünkben végzett orvosi szemvizsgálat díját 

visszatérítjük, ha nálunk készítteti új szemüvegét.
• SZTK-vények felírása
• Kontaktlencse-rendelés előzetes bejelentkezés alapján
• Kontaktlencsék és ápolószerek forgalmazása

2008-AS NAPSZEMÜVEGMODELLJEINK
MEGÉRKEZTEK

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!

Szekszárd Polgári Védelmi Kirendeltség 
H–7100 Szekszárd, Béla király tér 1. Pf.:  83
Tel.: 74/510-850, 510-851, 312-027 • Fax: 74/510-861, 316-224 
E-mail: postmaster@pvkirszd.t-online.hu
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Joggal büszke a város a három
Környeire: apára és két fiára.
Környei Miklós Pál a Liszt Ferenc
Művészeti Iskola gitárzene taná-
ra. E hónap 19-én sok fellépős
szerzői estjére várja a zeneszere-
tőket a Művészetek Házába. Két
fia, Miklós, a Budapesti Zenemű-
vészeti Egyetem másodéves hall-
gatója, és Attila, a Garay János
Általános Iskola hatodikos diák-
ja, egyre másra hozza el a legran-
gosabb díjakat a különböző nem-
zetközi gitárfesztiválokról. A
szakma tehát nem csak az édes-
apát, de már a két fiatalembert is
ismeri, sőt elismeri.

Miklós és Attila ismét
diadalt aratott

Tavaly valósággal ámulatba ej-
tette a tekintélyes zsűrit Európa
egyik legrangosabb nemzetközi
gitárfesztiválján Attila, akinek
hatalmas brnói sikeréről mi is be-
számoltunk olvasóinknak. Most
ismét örömmel adunk tájékozta-
tást Attila és bátyja, Miklós telje-
sítményéről.

A közelmúltban Marosvásárhely
adott otthont a 2. nemzetközi gitár-
fesztiválnak és versenynek. A ma-
gabiztos és „alig drukkos” 12 esz-
tendős Attila korcsoportjában el-
nyerte az első helyezést. Az aján-
dékok (húrkészletek, kották) mel-
lett vendégként meghívást kapott a
székelyudvarhelyi gitárfesztiválra.
Miklós már a felnőtt korosztályba
tartozókkal mérte össze felkészült-
ségét és tehetségét egy háromfor-
dulós versenyben. Az utolsóban az

ifjú művész a Marosvásárhelyi
Szimfonikus Zenekarral Castel-
nuovo-Tedesco: Concerto (in Re)
gitárkoncertjének III. tételét adta
elő, ami egyetlen próba után nem
volt egyszerű produkció. Ennek el-
lenére nagyon hitelesre sikeredett,
így az összteljesítmény alapján
Miklós a képzeletbeli dobogó má-
sodik fokára állhatott fel. Gratulá-
lunk mindkét fiatalembernek,
akiknek gitártanáruk az édesapjuk.
Illetve Miklósé leginkább csak volt,

hiszen ő már kijárta a Liszt Ferenc
Művészeti Iskolát. 

A szerző, aki beleszületett
a zenébe és a zenélésbe
Környei Miklós Pál már rég meg-

engedheti magának a szerénységet,
bár ő alapból is mindig az volt. A
remek tanár – fiai mellett számos
tanítványa is követte pályáján – re-
mek zeneszerző, amit végre a
nagyközönségnek is megmutat.
Szerzői estje április 19-én este 1930
órakor kezdődik a Művészetek
Házában. A darabok előadására
kollegáit, a zenei pályára lépő
volt növendékeit, azok kamara-
zenei partnereit, a jelenlegi ze-
neiskolás tanítványait kérte fel,
s magától értetődően pódiumra
lép mindkét fia, s persze sokak
örömére ő maga is. A műsorban
könnyűzenei hangszerelések és
átiratok, népdal- és kamaraze-
nei feldolgozások és saját szer-
zemények is elhangzanak. 

Környei Miklós Pál beleszületett
a zenébe, a zenélésbe. Már kisgyer-
mekként muzsikus-zenekarvezető
édesapjával tartott a Mohácsi Szim-
fonikus Zenekar próbáira, s áhítat-
tal hallgatta a dallamokat. Ez az
idilli állapot hatéves korában, a pa-
pa halálával véget ért, de a zenét
nem engedte el. Már kamaszként
muzsikált, rengeteget tanult, s több
szekszárdi zenekarral is rendszere-
sen föllépett.

A zeneszerzés – vagy ahogyan ő
mondja, a zeneírogatás – mindig is
kedvelt időtöltést jelentett számá-
ra, az idő múlásával egyre keveseb-
bet foglalkozott az aktív zenéléssel,
ám egyre többet a zeneírással. Szá-
momra nagyon megkapó volt, ami-
kor Környei tanár úr beavatott

azokba a fázisokba, amelyek kitel-
jesítették a zeneszerzést. (Beval-
lom, e cikk kellemes zene mellett
készült, bár kicsit lassacskán, mert
a már számtalanszor meghallga-
tott, Környei Attila és Környei Mik-
lós Pál jegyezte, Song in Summer
2007 című cd-n mindig felfedezek
valami újat, gyönyörűségeset.) De
jöjjenek – persze leegyszerűsítve –
az ígért fázisok: kezdetekben hal-
lás után rendre lekottázta az elő-
dök zenéit. E stílusgyakorlat jó-
részt olyan művekre korlátozódott,

amelyekben a gitár a domináns
hangszer. Ezután népdal-harmoni-
zációkkal és -feldolgozásokkal fog-
lalkozott, majd következtek az át-
iratok: az adott dallamok gitárra
alakítása, amihez saját zenei tudá-
sát is hozzátette. (Most éppen a
Lennon–McCartney-féle Lady Ma-
donna átirata szól...) A következő
lépéssorokat a feldolgozások jelen-
tették: a meglévő muzsikákat két,
vagy több gitárra, illetve gitárra és
fuvolára, gitárra és oboára írta át a
művész, s komponált hozzá illő, de
az eredeti darabban nem szereplő
részeket. Környei Miklós Pál húsz
esztendővel ezelőtt elérkezett a sa-
ját szerzeményekhez. Most pedig a
sokak által várva várt koncerthez…  

V. Horváth Mária

A három Környei

Április 8-án Szücs Józsefné se-
lyem- és üvegfestő műveiből
nyílt tárlat a megyei könyvtár
portagalériáján. Közreműkö-
dött Németh Judit, a kiállítást
Balogh Jenő festőművész nyi-
totta meg.

A szalvétatechnikát pár éve
gyakorló Szücs Józsefné a szép
utáni vágya okán az utóbbi évek-
ben megismerkedett az üvegfes-
tés technikájával is. Alkotásai jó
részt parafrázisok; síküvegre és
használati tárgyakra készülnek.
„Amikor a fény átjárja az üveget, a
színek egyszerre csak élni kezde-
nek” – vallja a művész. 

A selyemfestéssel most ismerke-
dik az alkotó, aki különlegesnek és
nehéznek tartja e technikát, hiszen
„minden ecsetvonás végleges, utó-
lag már nem javítható.” A művek
főképp virágok, nők, angyalok,
gyermekek ábrázolását ölelik fel.

Üveg- és selyemfestményeivel –
melyek ezúttal május 10-ig tekint-
hetők meg a könyvtár porta-
galériáján – Szücs Józsefné szeret-
ne „másoknak örömet szerezni”.
Aki alkotótevékenységéről és
művészetéről többet szeretne meg-
tudni, a www.g-portal.hu/portal/
sz-ili/ webhelyen tájékozódhat.

–kop–

A fény átjárja az üveget Lakossági fórum
Tisztelt Szekszárdiak! 
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében –
immár közel egy éve – jelentős változások történtek városunkban a te-
lepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás területén. Az
eltelt időszak alatt összegyűlt tapasztalatok, a lakosság és a vállalko-
zások részéről érkezett észrevételek, valamint a város vezetésének ígé-
rete értelmében, a közgyűlés még a tavaszi időszak alatt a területet
szabályozó helyi rendelet felülvizsgálatát tervezi.
Jelenleg a rendeletmódosítás szakmai előkészítési munkálatai foly-
nak, amelybe a lakosságot és a vállalkozásokat is be kívánjuk von-
ni. Ennek érdekében május hónap elején (a pontos időpont a későb-
biekben kerül meghirdetésre a Szekszárdi Vasárnapban) lakossági fó-
rumot tartunk, amelyen a témával kapcsolatban észrevételeket, kér-
déseket tehetnek majd fel. 

A fórum lebonyolításának elősegítése érdekében kérem, észrevételei-
ket, valamint kérdéseiket írásban juttassák el a Polgármesteri Hi-
vatalba (levélcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.; a kérdéseket és
észrevételeket a hivatal portáján is le lehet adni) 2008. április 24-ig.
Kérem, a borítékra írják rá: „Észrevételek, kérdések a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatással kapcsolatban”. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
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– Jól tudom, hogy nem „tüke”
szekszárdi?

– Mielőtt ide kerültem, Budapes-
ten éltünk, ott végeztem középisko-
lát, pontosabban sportgimnáziu-
mot, ahonnan egyenes út vezetett a
Testnevelési Egyetemre. Családunk
mindkét ága kedveli a sportot. Apu-
kám foglalkozásszerűen is a sport-
nak él, anyukám pedig pedagógus.

– Anikóban egyesült a kettő...
Amikor Szekszárdra jött, már iga-
zolt versenyző volt.

– Hogyne. Előtte az egyetem –
vagy ahogyan még most is mond-
juk, a TF – kosárcsapatában játszot-
tam, s költözésem évében negyedi-
kek voltunk a nemzeti bajnokság-
ban. 

– Kiváló center volt, sőt negyedéve-
sen csapatkapitány lett. Szóval váro-
sunk is felfigyelt önre.

– Amikor először kerestek meg,
harmadéves voltam. Akkor nemet
mondtam, majd egy év múlva ismét
megtették az ajánlatot.

– Gondolom, nem az ajánlat ne-
vettette meg?

– Amikor az intézmények kiírták
a pályázatot, a szekszárdi főiskolára
sportjáték szakos férfit kerestek.
Mondtam, az nincs, de sportjátékos
nő az van. Ugyanekkor felhívtam az
általam igen tisztelt Vertetics Ist-
vánt, a Dózsa akkori edzőjét, s ér-
deklődtem: áll-e még az ajánlat?
Úgy számoltam, hogy csakis együtt
indulok a kettőért, mert attól elzár-
kóztam, hogy „csak” kosarazni jöj-
jek. Pedig abban az időben már di-
vatos volt az úgynevezett „fél-
profiság”, a sportállás. Ez nem az én
formám, gondoltam, mivel tanítani
is szerettem volna, s mellette akar-
tam folytatni az első osztályú kosár-
labdát.

– Vagyis ez az első munkahelye?
– Így van... Megpályáztam az ál-

lást, amit minden külső segítség
nélkül megkaptam. Hozzáteszem,
hogy ugyanekkor Szegedre és Zala-
egerszegre is hívtak, de Szekszárdot
választottam, mert a kosarazás mel-
lett itt taníthattam is.

– Most az jutott eszembe, hogy na-
gyon kemény sportoló hírében állt,
másrészt viszont igen finom, kelle-
mes, mosolygós személyiség.

– Igen? Az utóbbi megállapítását

illetően... hát nem tudom. Bár lehet
benne valami, hiszen én anyu típu-
sa vagyok, ahogyan kislányom, Ani-
kó is. Az viszont tény, hogy Varga
Rózsát és engem tartottak a csapat
motorjának. Szóval gyűrtük rende-
sen, mondhatom, vehemensen. Az
én stílusomra rányomta a bélyegét
kézilabdás múltam. Jól bírtam az
ütést-vágást, látványosan tudtam
hatalmasakat esni.

– A kézilabdázásról nem tudtam.
– Mielőtt Budapestre költözött a

család, apukám volt a tatai edzőtá-
bor vezetője. Egy évvel idősebb nő-
véremmel, Klárival gyakorlatilag az
edzőtáborban nőttünk fel. Nagy
szemekkel néztük az olimpiára ké-
szülő elit sportolókat. Szóval, a csa-
ládi indíttatás mellett egyértelmű
volt, hogy mindketten eljegyezzük
magunkat a sporttal. Tatán Klári at-
letizált, én pedig kézilabdáztam. Az
általános iskola vége felé feltűntünk
a BSE válogatott edzőjének, Szabó
Dönci bácsinak, aki közölte: mind-
két lánynak kosaraznia kell. Mind-
ketten magasak voltunk, illetve ak-
koriban annak számítottunk. Most
már...

– A család számba vett mindent, s
tulajdonképpen érdekünkben meg-
született a döntés: Budapestre költö-
zünk. Szüleink munkahelyet váltot-
tak, mi pedig a Központi Sportisko-
lába jártunk, s bár elég későn, 14
évesen ott tanultunk meg kosárlab-
dázni. 

– Ment együtt is kézi és a kosár?
– Nem, az edzéseket lehetetlen

lett volna megoldani. Viszont álma-
imban gyakran megjelent egy olyan
pálya, aminek egyik felén kosárpa-
lánk, a másikon kapu volt.

– Milyen volt pesti lánynak lenni?
– Nagyon izgalmas és mozgal-

mas. Érkezésemkor csak néhány
évet terveztem Szekszárdon tölteni.
Önállósulási vágyamnak viszont na-
gyon imponált, hogy a város lakást
ajánlott a Mikesben... Később meg-
születtek a gyermekeim, s már föl
sem merült, hogy visszatérjek a fő-
városba. 

– Gondolom, a gyermekei is spor-
tolnak.

– Természetesen, ráadásul mind-
ketten kosárlabdáznak. Attila 18
éves lesz, Kaposváron jár sportgim-

náziumba, s az ottani klub csapatá-
ban játszik. Nagy büszkeség, hogy a
nemrégiben megrendezett junior
országos döntőt megnyerték, bajno-
kok lettek. Anikó 13 esztendős lesz,
s a gyakorló iskolába jár. Ez a közel-
ség a napi szervezés miatt nagyon
jó. A lányom az Atomerőmű KSC
Szekszárd serdülő csapatában kosa-
razik. Most náluk is nagy a hajtás,
hiszen jelenleg az országos döntőbe
jutásért küzdenek. A versenysport
nem olcsó, nem könnyű megterem-
teni számukra a feltételeket, de volt
férjem, Simon Károly támogatja
őket.

– Gyanítom, hogy a hétvégék meg-
lehetősen strapásak, rendre mecs-
csekre utaznak.

– Amikor tudunk, megyünk. Foly-
ton óriási szervezésben vagyok, s ha
nincs a gyerekeknek „fellépésük”,
akkor Attiláért megyek, s itthon ké-
nyeztetem ritkán látott fiam. Ha te-
hetjük, a kosár mellett vízilabda-
mérkőzésekre is járunk. Testvérem
kisebbik lánya, Takács Orsolya a vi-
lágbajnok magyar válogatott tagja, s
már a pekingi olimpiára készül. Or-
si az én gyerekeimnek is példakép.
Nagyon örültek, amikor unokatest-
vérük nekik adta a döntőn viselt
kék, illetve fehér sapkáját.

– Amik szintén az ereklyék közé
kerültek.

– Igen, ezek meghatározzák a la-
kásunkat. Az én serlegeim vitrinek-
ben sorakoznak, de már Ati is hoz-
za az övéit, és sorra kerülnek ki Ani-
kó érmei is.

– Bernadett kérdését tolmácsolva
térjünk rá, hogy a 18–19 évesekben
kialakítható-e a mozgásigény?

– Nehéz, nagyon nehéz. Attól is
függ, hogy milyen szakos a hallgató:
a pedagógusjelöltekkel jobb a hely-
zet. Persze, a többiek is lejönnek az
órákra, megcsinálják, ami kötelező.

– Tesiórája tehát mindenkinek
van.

– Így igaz. Szakmai, módszertani,
vagy kondicionáló jellegű óra akár a
tornateremben, akár az uszodában,
amiket kiegészítünk valamilyen
sportjátékkal, elsősorban labdajá-
tékkal. Ezeket szívesen elfogadják,
szemben például a szertornával. Ép-
pen ezért kicsit elmozdultunk az
igények felé.

– Erre szabadkeze van?
– A részben általunk összeállított

tantárgyleírások figyelembevételé-
vel, igen. A kondicionálásra, az erő-
fejlesztésre nagy szükség van, hogy
kicsit edzettebbek legyenek a mai
18–20 évesek. Azért hozzáteszem,
hogy van egy olyan mag, aki min-
den egyéb délutáni sportlehetőséget
kihasznál. Ők hozták magukkal az
igényt, itt pedig késztetést kapnak a
kolléganőmtől és tőlem. Aerobikoz-
nak, úsznak... Az országban alig
van uszodával rendelkező főiskola.
A miénkre nagyon büszkék va-
gyunk, s igyekszünk kihasználni.

– Ezek szerint kapcsolatban van
az iskolában alkalmazott minden
sportággal.

– Igen, s amit még nem említet-
tem, a szívem csücske a gyógytest-
nevelés. A főiskolai karon ezt tanít-
juk, hiszen gyógytestnevelés szak-
irányú képzés is folyik.

– És a gyógyúszás?
– Azzal is foglalkozom, de nem a

munkakörömből fakadóan. Egyik
kolléganőm kijárta a gyógyúszásra a
támogatást az egészségbiztosítási
pénztárnál. Ez azt jelenti, hogy az
orvos felírja a foglalkozásokat, mi
pedig asztmásokkal, mozgásszervi
problémákkal küzdőkkel, és a kóro-
san kövérekkel foglalkozunk. A dél-
utáni órákat óvodásoknak, általános
iskolásoknak, illetve középiskolá-
soknak tartjuk. Sajnos sok a beteg
gyerek...

– Önre is áll a mondás, miszerint
a hivatása a hobbija.

– Nagyrészt igen, de ma már a
gyakorlati képzéshez rengeteg ad-
minisztráció kapcsolódik. Nem aka-
rok panaszkodni, de tény, hogy már
nem csak tanítunk. Az az idő – bele-
értve a tanórákra való felkészülést is
– rég elmúlt. Szeptembertől PhD-
hallgató, azaz doktorandus vagyok,
úgyhogy tanulok, vizsgákra készü-
lök.

– Mennyi időt tölt otthon?
– Keveset. Hétfőn és kedden hét

körül érek haza, de más napokon se
sokkal korábban. Este Anikóval va-
gyunk, később tanulok, a hétvégek-
ről pedig már beszéltem. 

– Ki kövesse önt e hasábokon?
– Szívesen venném, ha Villányi

Jánossal, a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Dél-Dunántúli Regionális
Igazgatóságának főosztályvezető-
helyettesével arról beszélgetnének,
hogy időben miként tudja összee-
gyeztetni munkáját és a rá háruló
családi feladatokat. Ugyanis van egy
iskolás fiuk, mellette a fiú-lány iker-
pár, akik még óvodások.

V. Horváth Mária

A nagypostán dolgozó Hegyi Bernadett mindig nyitott volt a sportok-
ra. Mint olvashatták is, munkahelyi elfoglaltsága és két gyermeke
mellett most is rendszeresen úszik, s gyakran kerékpározik a család.
Nem véletlenül választotta következő – azaz mostani – beszélgető-
partneremül Christian Anikó főiskolai adjunktust, aki a PTE szek-
szárdi főiskolai karán oktató. Kiderült az is, hogy az egykori kosaras
lány – „Krisz”, ahogyan szurkolói skandálták a nevét – volt Bernadett
első kosáredzője. A tanítvány arra is kíváncsi, vajon a fiatal felnőt-
tekben fel lehet-e kelteni az igényt a rendszeres testmozgásra?

BEMUTATJUK!

Christian Anikó beleszületett
a sportba, ahogyan gyermekei is
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A kis- és nagybetűs költészet (és Költészet)
napja. Mindenek napja, mindenki napja. József
Attila születése napja, aki idénre, lám, „még
egyszer” nagykorú lett: eltelvén ugyanis halála
után a bűvös hetven esztendő, szerzői jogai
megszűntek,  szabadon másolható, terjeszthető
immár …az olajfúró tornyokon. (Is.) Közkinccsé
lett tehát hivatalosan (!) is, éppen 2008-ra, any-
nyira, hogy szabad letölteni, feltölteni, szabad
pontatlanul idézni: 

Én ámulok,
Hogy elmúlok.

E kétsoros tán nemcsak Jó-
zsef Attilának, de magának a
költészetnek is a legtömörebb
költeménye. Akadt, aki így
emlékezett a kétsoros első
szavára:

És ámulok,
Hogy elmúlok.

Közkincs lett, közkinccsé „avatta” egy para-
grafus, elismerve jogát a közhöz, s a köz jogát e
sorokhoz:

Forgolódnak a tőkés nagyhatalmak, 
csattog világot szaggató foguk 

Lágy Ázsiát, borzolt Afrikát marnak, 
s mint fészket, ütik el a kis falut

S az országban a törékeny falvak 
– anyám ott született – 

Az eleven jog fájáról lehulltak, 
mint itt e falevelek

S ha rájuk hág a felnőtt balszerencse,
mind megcsörren, hogy nyomorát
jelentse, s elporlik, szétpereg

Én nem így képzeltem el a rendet

Ó, én nem ilyennek képzeltem el a rendet,
lelkem nem ily honos

Nem hittem létet, hogy jobban tenghet,
aki alattomos

Sem népet, mely retteg, ha választ
Szemét lesütve fontol sanda választ
És vidul, ha toroz

Ős patkány terjeszt kórt miköztünk: 
meg nem gondolt gondolat

Miatta nem tudja a részeg, mikor 
kedvét pezsgőbe öli

Hogy iszonyodó kis szegények 
üres levesét hörpöli

Írta tehát mindezeket több mint hetven éve.
Anno. Ama korban.

És ma? Költészettelen ez a kor? Az volna?
Nem, nem az. Netán költészetellenes? (Egy
frászt.) Ha meg az, hát hiába az! Költőietlen?
Olyan meg nincs, az Élet: mindig, minden moz-
zanatában „költői”. (Csak a vak nem látja.)
(Még a vak is látja.) 

Sokan éneklik mostanában és sokszor  – tör-
ténelmi zászlóink alatt – utcán, téren Juhász Fe-
renc Himnuszát, hogy

Emeld föl fejedet, büszke nép,
Viselted a világ szégyenét!
Emeld föl fejedet kis haza,
Te, az elnyomatás iszonya!
Emeld föl szívedet, nemzetem!
Lángoljon a Világegyetem!

Azok (is) éneklik, akik a költőt egy időben az
Aczél-féle klikk „udvari költőjévé” próbálták
átcímkézni… lecímkézni… Merthogy tán a Ju-
hász Ferenc az Aczéllal vadászott. (Volna. Na,
és ha?… – Attól még ügynökjelentést nem írt.)
Vadászott. Még Baka is így hitte, ezt hajtogatta.
Teljes a zűrzavar a költészet körül. (De nem a
költészetben.)

Dinnyés József, az általunk becsült dalnok
azt találta mondani nemrég egy szekszárdi
klubnyilvánosság előtt József Attiláról és Juhász
Ferencről, hogy bocsássuk meg nekik jó keresz-
tények módjára, hogy kommunisták voltak.
He. És: piha! Ne legyen kommentár. Buta be-
szédre.

Volt egyszer egy ilyen címke is – mit címke?
óriásplakát! –, hogy a József Attila az harcos
kommunista. Volt. (Lett volna.) A moszkovita
sztálinisták (állítólagos elvtársai) meg egyene-
sen fasisztának (!) bélyegezték a nepes-gulágos
szovjetből. Aha, onnan, mégpedig nyílt levél-
ben, úgyhogy „nagy nyilvánosság előtt.” Keresz-
tény egyházak manapság istenes verseivel
térítenek… 

Istenem, ha vagy – és Benned hinni kell
Kifosztott, bús, földrevert jómagamnak,
Ha vagy, és vélem terveid is vannak…
A görögkeleti vallásban nyugalmat nem

lelt, csak papot
Országos volt a pusztulásban, nodehát ne

búsuljatok!
Címkézni? Fölcímkézni? Átcímkézni? Vissza-

címkézni? Mint a hamis terméket, a lejárt szava-
tosságú (vagy egyenesen romlott) árucikket? –
Ráismerünk? Ez bulvármédia-korunk jövedel-
mező kis- és nagyipari ága és üzlete lett mára.
De hát ez is csak mind hiábavalóság!

Itt van azután még egy klasszikus költemény,
amit manapság újra időszerűnek érzünk, s idé-
zünk is egyre gyakrabban: (persze most nem
épp a „németre” abcúgolva… Reméljük, nem
lesz rá szükség, hogy plakát legyen…)

Mit nem beszél az a német,
az istennyila ütné meg! - - -
Ha pediglen nem fizetünk,
aszondja, hogy jaj minekünk,
háborút küld a magyarra,
országunkat elfoglalja.
Foglalod a kurvanyádat,
de nem ám a mi hazánkat! - -
Itt voltatok csókolózni,

mostan jöttök hadakozni?
(Pest, 1848. május)

(Ünnepi találós kérdésünk: ki a költő?)
Nagyhatalom hát a költészet, mert nagyon

erős – mert bölcs és életteli. De édességes is –
mert szép és jó. És tápláló és gyógyító, de tud
mérgező és átkozó is lenni!  És tanító és gyö-
nyörködtető egyszerre, és kábító és eszméltető
egyszerre, és békéltető és mozgósító egyszerre -
mert igaz, igazmondó, és még ha téved is, akkor
is igaz, és ha túloz is, akkor is igaz és nem is ki-
csit, hanem nagyon (nem pontos idézet), na-
gyon-nagyon. És mindenképpen az igazmondás
éhe és szomja vezérli, e nélkül
még nem volt ihlet és nem ter-
mett dal, himnusz, óda, elé-
gia. 

A költészet igazat mond:
reggel, délben és este is. (nem
pontos idézet)

Ha pedig megbicsaklanék
vagy csorbulna vagy elhalkul-
na az igazmondás, az igaz köl-
tő imádkozik… 

Babits Mihály: Jónás Imája
Hozzám már hűtlen lettek a szavak,
vagy én lettem, mint túláradt patak
oly tétova céltalan parttalan
s úgy hordom régi sok hiú szavam
mint a tévelygő ár az elszakadt
sövényt jelző karókat, gátakat.

Óh bár adna a Gazda patakom
sodrának medret, biztos utakon
vinni tenger felé, bár verseim
csücskére Tőle volna szabva rím
előre kész, s mely itt áll polcomon,
szent Bibliája lenne verstanom,
hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan
bujkálva, később mint Jónás a Halban
leszálltam a kínoknak eleven
süket és forró sötétjébe, nem
három napra, de három hóra, három
évre vagy évszázadra, megtaláljam,
mielőtt egy mégvakabb és örök
Cethal szájában végkép eltűnök,
a régi hangot s, szavaim hibátlan
hadsorba állván, mint Ő súgja, bátran
szólhassak s mint rossz gégémből telik
és ne fáradjak bele estelig
vagy míg az égi és ninivei hatalmak
engedik, hogy beszéljek s meg ne haljak

Babits Mihály és József Attila, József Attila és
Babits Mihály! – A jó magyar költők egymást
értelmezik, „segítik be” az Örökkévalóságba – ki
itt a Mester, ki itt a Tanítvány?! Amúgy idevágó
az is, amit Jorge Louis Borges ír a jó (ihletett)
szépirodalomról: „Amennyiben igaz, hogy a
Bibliát a Szentlélek ihlette, akkor ez ugyanígy
igaz kell, hogy legyen a jó irodalomra is.”
Idézzük fel még – idetartozó lévén – Juhász
Ferenc egy másik himnuszának részletét is „A
halottak királya” című époszából:

Te magzatvízben magzat forgása hangú
népem, magzatvízben magzat lebegése
hangú,

Te föld lehelete hangú, föld hívása hangú,
föld illata hangú, föld szíve hangú,

Mert nincs más kívüled, hát mi volna
nélküled, add vissza hitemet te Tűzliliom-
Harangú 

Beszéd, te Vércsíkos Szirmú Tűzliliom-
Beszéd, te Vadrózsa-Zsoltár, Népem, te
Vadméz-Ajkú!

Add vissza hitemet, add vissza Holnapom
te Szent Virág-Beszéd, Madár-Beszéd,

Te Éjem Tűzliliom-Himnusza, te Forró Láp
Lilioma Beszéd,te Zöld Kalász-Zsoltár,

Add vissza Énekem és add vissza Benned-
Hitem te Mindenség Méze, Kék
Liliomcsipketál,

Hogy élhessek tegnapodért, Nyelv:
Gyönyörű Ifjú Lomb, Nép: hogy élhessek
holnapodért.

…Tényleg: vajon van-é a József Attilának vo-
nalkódja? (Merthogy „gazdaságos változata” az
volt neki néhány…) Vagy: volt-e vonalkódja? –
Ha volt is, már nincsen, de legalábbis nem érde-
kes. Nem csinálhatnak belőle üzletet. (Vagy
azok még ebből is?…)

Halála után is hetven évvel, most, hogy szer-
zői jogai megszűntek, szabadon másolható, ter-
jeszthető… szabad letölteni, feltölteni, szabad
pontatlanul idézni… 

„És mindenhol tanítható már óvodától egye-
temig”

József Attila születése napja: a Költészet Nap-
ja kis hazánkban. 2008. április 11-én. (Is – tenné
hozzá Kádár Atyánk, de már nem teszi.) A Köl-
tészet Napja mára már mindenek napja, min-
denki napja… Egy nap. A kis- és nagybetűs köl-
tészeté, ami… egészen kézzelfoghatóan: létezik. 

És Te nem döntheted el, nem Te döntheted el
a költészetről, hogy halott-e, vagy: élő.

Samu Attila

A Költészet Napja április 11-én…
– Verssorok és versek – 
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EVANGÉLIUM

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

(János 3:16)

Az evangélizációról
A protestáns egyházak életében fontos szerepet játszanak az úgyne-

vezett üdvtörténeti ünnepeken túl az evangélizációs alkalmak. Álta-
lában az őszi, az ünneptelen félév időszakában él sok gyülekezet az
Istenhez való közeledésnek ezzel az áldásokban gazdag alkalmával.

Mint minden szellemi és lelki dolognak megvan a maga sajátságos
története, fejlődése, így az evangélizáció is köthető dátumokhoz, he-
lyekhez, e szolgálatban hatékony munkát végző Istentől elhívott em-
berekhez.

A Szentlélek 1910-ben tette világméretű egyházi problémává az
evangélizációt, amikor az edinburghi világmissziói konferencia Mott
János vezetésével így fogalmazta meg Krisztus népének feladatát: „A
világ evangélizálása ebben a nemzedékben!” A felekezeti határok fel-
oldása is kicseng ebből a gondolatból (ökumenizmus). Az evangéli-
záció olyan korszakban bontakozott ki, amikor a filozófia is, de az ál-
talános világnézet is az Isten-hittől eltávolodóban volt a különböző iz-
musok hatására, minek eredményeként a pneumatikus fogékonyság
megfogyatkozott az emberekben. Mindezen tényezők szinte kirob-
bantották az evangélizációs alkalmakat.

Az evangélizáció célját és feladatát Jézus missziói parancsának egé-
szében kell látnunk ahhoz, hogy azt jól értsük. Márk evangéliuma
szerint a feltámadott Jézus megjelent tanítványainak és így szólt:
„Menjetek el szerte az egész világba és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek. Azok elmentek, hirdették az Igét, az Úr pe-
dig együtt munkálkodott velük, s megerősítette az igehirdetést a nyo-
mában járó jelekkel.” (Márk 16:14–15, 20) Lukács evangéliuma a tar-
talmát fogalmazza meg a küldetésnek: „Hirdetni kell az Ő nevében a
megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között.” (Lukács 24:4) Má-
té evangéliuma pedig a sákramentummal kapcsolja össze a missziót:
„Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyá-
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” (Máté 28:19) 

Ha ezekből az Igékből levonjuk a mára szóló következtetéseket, el-
sősorban az válik hangsúlyossá, hogy az egyház élete és megújulása
küldetésének betöltésétől függ. A küldetés tartalma: az evangélium,
az a jó hír, amely megtérésre hív és bűnbánatot hirdet. Az evangéli-
um örömhíre nem azt jelenti, hogy azt mindenki örömmel fogadja,
hanem, hogy aki befogadja, annak életében örömöt teremt. Jézus
evangéliuma a mennyek országáról szóló jó hír és az Isten közelségé-
be való hívogatás. Térjetek meg, mert eljött az eljövendő a mennyek
országa! Az első lépés a magvetés. Magvetéskor nem megtelnek a zsá-
kok, hanem szórjuk a drága magot, szinte beletapossuk a földbe a ter-
més reményében. A magvetés is evangélizáció! 

Mivel az evangélizáció a gyülekezet közös ügye, az alkalmak során
elhangzottak a gyülekezet tagjait szólítják meg, így a Krisztus kegyel-
mét elfogadva a gyülekezet élő és szolgálatot vállaló tagjai lehetnek.
Ebből adódik, hogy a gyülekezet nemcsak tárgya, hanem alanya is az
evangélizációnak, ezért minél hatékonyabb és tudatosabb a részvétel,
annál több áldás várható az evangélizációtól.

Gyülekezetünkben az elmúlt héten Isten kegyelméből megtapasz-
talhattuk az evangélizáció áldásait, amikor Csűry István, a Király-
hágómelléki Református Egyházterület helyettes püspöke hirdette az
Igét. Balázsi Zoltán

református lelkész

M O Z A I K

A kismányoki sikerek után az
Alisca Nyilai Íjászegyesület ver-
senyzői az ország legnépesebb sze-
zonnyitó íjászversenyén, Hódme-
zővásárhelyen indultak. A szek-
szárdi csapat tagjai kategóriájuk él-
mezőnyében végeztek. Idősebb
Bóka László az ország legjobbjait
felsorakoztató 3D kategóriában vé-
gig kitűnő teljesítményt nyújtva, az
országos rangsor 4. helyezettje lett.
Hasonlóan jó teljesítményt nyújtott
Péterbence István a Barebow kate-
góriában. Berényi Balázs – a ver-
seny végére repedt íjkarral – az elő-
kelő 18. helyen végzett.

A nap hőse ifjabb Bóka László

lett, aki az ifjúsági 3D kategóriában
maga mögé utasította a teljes me-
zőnyt, s ezzel Grand Prix-győztes
lett. Ez az eredmény egyszersmind
I. osztályú minősítést jelentett szá-
mára.

Aki kíváncsi az Alisca Nyilai
sportolóira, hazai környezetben
szurkolhat nekik közel 300 résztve-
vő társaságában, a sötétvölgyi
parkerdőben április 12-én 10 óra-
kor kezdődő versenyen. Az ese-
ményt Kincses László festőművész
és Balogh László naiv festő alkotá-
saiból összeállított erdei tárlat teszi
színesebbé. A kiállítást megnyitja
Sas Erzsébet újságíró.

Beruházó:
Siófok, Kele utca 5/6
Mobil: 30/5037-422
Tel./ ax: 84/311-647
drgerelaszlo@t-online.hu

EU-GENERÁLBAU Bt.

f

Kivitelezésünket korunk egyik legmodernebb építési technológiájával
készítjük, amely megfelel a 21. század támasztotta követelményeknek.

spórolja meg
fûtésköltségének

Ne dobjuk ki pénzünket,
ha nem muszáj,
spórolja meg
fûtésköltségének 60%-át!60%-át!

Felelõs mûszaki vezetõ:

Mûszaki vezetõ:

Nikl Péter

Teplán Imre

építészmérnõk

Garaczi László az interneten is publikál 

A net soha nem szorítja ki
a könyvet

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KAPITÁNY JÓZSEF
életének 87. évében elhunyt

Búcsúztatása 2008. április 18-án
13 órakor lesz a Szekszárd újvárosi

temetőben.
Lelki üdvéért 12 órától

gyászmisét tartunk az újvárosi római
katolikus templomban.

A gyászoló család

Ifjabb Bóka Grand Prix-győztes

Színpadra, filmre is ír és az
internetes publikálásban is ott-
hon van. Garaczi László
budapesti költő, író, mű-
fordító. Egy internetes
online regényírási pályá-
zat nyertese; 2000-ben
hirdette ezt meg a Mag-
vető Kiadó. Érdekessége
volt, hogy bizonyos pon-
tokon az olvasók is bele-
szólhattak a cselekmény alakítá-
sába.

Garaczi László csütörtökön a
megyei könyvtár vendége volt. A
József Attila-díjas szerzővel Jan-
kovics Zoltán a Pad című folyóirat
szerkesztője beszélgetett. 

Az ötvenéves írónak eddig 13
kötete jelent meg. A szekszárdi

irodalmi életet nagyra
tartja, most járt itt hatod-
szor. 

Azt mondja: szereti az
alkotói magányt, az
otthonülést, de néha jó ki-
mozdulni, töltekezni, ta-
lálkozni az olvasókkal. Az
internetet is ragyogó fó-

rumnak tartja az olvasókkal való
találkozásra. Ugyanakkor meg-
győződése, hogy a számítógép
soha nem fogja kiszorítani a
könyvet. A könyvet, melynek
semmi mással nem pótolható va-
rázsa van. – Wy –
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VÁSÁR Jeromos-Fa Kft.-A Anél, KÉK HÁZBAN!
Színfurnérozott fal- és mennyezetburkolók

990 Ft/m -tõl

CSAK NÁLUNK!
•

•

90×30 cm, 200×20 cm, 260×13 cm, 260×55 cm méretben,
tölgy, kõris, juhar, bükk, és éger furnérral borítva

dekorfóliás lambéria • laminált padló szalagparketta szegélylécek
aluprofilok szárított tölgy deszka és padló • kutyaházak

kerti pavilonokat és szerszámos házakat,
kerítéselemeket kerti bútorokat

Szekszárd, Rákóczi u. 102.

• • •
• •

• •

2 !
KAPHATÓK TOVÁBBÁ:

KÉSZÍTÜNK

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS, BEÉPÍTÉS!

Tel.: 20/9738-950; 74/414-234 Fax: 74/511-015

A FÁBÓL KÉSZÜLT E
LEGANCIA!

Nyitva tartás:
õ–péntek 7 17

7 12 ig
hétf – ,
szombaton – órá

MUSKÁTLIVÁSÁR!
TIROLI FUTÓ

10 db/tálca=999 Ft
CSEREPES ÁLLÓ 250 Ft

TULIPÁNFÁK 
6 színben 600 Ft-tól.
ÁPRILIS 14-ÉN,

HÉTFÕN
SZEKSZÁRDON,

A BABITS MÛV. HÁZBAN,
A MOZI ELÕTERÉBEN

HITELÜGYINTÉZÉS
PROBLÉMÁS ÜGYEK MEGOLDÁSA 

INGATLANKÖZVETÍTÉS
ÚJ OTTHONTEREMTŐ TÁMOGATOTT HITELEK.

Használt lakásra is vegye igénybe a szociálpolitikai kedvezményt!
Korábbi jelzáloghitelek kedvezőbb konstrukcióra alakítása Ft, EURO, CHF, JPYF alapú hitelek, kamattámoga-

tott lakásvásárlási, korszerűsítési hitelek, szabad felhasználású jelzáloghitelek stb. közvetítése.
Jelzálog hitelkonstrukció „BAR” listásoknak is!

Végrehajtás, APEH, egyéb tartozások jelzáloghitellel történő kiváltása, egyéb hitelek
jelzálog kiváltása, átváltása.

Ingatlanok vétele, eladása, közvetítése,
komplett ügyvédi közreműködéssel történő ügyintézés.

TELJES DISZKRÉCIÓ ÉS GARANCIAVÁLLALÁS.
Az idő pénz, ön helyett szakszerűen megoldjuk és elintézzük!

„Start” Iroda, Szekszárd, Kossuth Lajos utca 20. (A Rendás mellett.)
Telefon: 30/265-15-78, e-mail: ranga@actel.hu

EBOLTÁSI  FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti a szekszárdi ebtartókat, hogy az
évente egyszer kötelezõ veszettség elleni védõoltás és a kötelezõ széles spektrumú féreghajtás
elvégeztethetõ az ellátó állatorvos rendelõjében, az állat tartási helyén, illetve a szervezett  eboltá-
son, mely 2008-ban az alábbi  idõpontokban és helyszíneken kerül megtartásra:
2008. április 21.  (hétfõ) Alkotmány u. (Böllérbolt) 7.00–8.30 óráig
2008. április 22.  (kedd) Csatári harangláb 7.00–7.55 óráig

Otthon u. Mini Abc 8.00–8.30 óráig
Porkoláb-völgy 8.30–9.00 óráig
Csötönyi-völgy 9.00–9.30 óráig

2008. április 23. (szerda) Szõlõhegy presszó 7.00–7.50 óráig
Tóth-völgy buszvégállomás 8.00–8.30 óráig

2008. április 24. (csütörtök) Remete u. 5. 7.00–8.00 óráig
Kápolna tér                     8.10–9.00 óráig

2008. április 25. (péntek) Pollack u. 86. 7.00–8.00 óráig
Újvárosi templom 8.20–10.00 óráig

2008. április 28. (hétfõ) József puszta 7.00–7.30 óráig
Kendergyár 7.30–8.00 óráig
Ózsák-puszta 8.00–8.30 óráig
Keselyüs 8.30–9.00 óráig
Nyámándpuszta 10.00–10.15 óráig
Béketelep 16. 10.20–10.50 óráig

2008. május 5. (hétfõ) Jobbparászta buszforduló 7.00–7.30 óráig
Palánk kommunális 7.40–7.55 óráig
Fehércsárda 8.00–8.15 óráig
Siócsárda 8.20–8.35 óráig
Mocfacsárda 8.40–9.00 óráig
Újvárosi templom (pótoltás) 17.00–18.00 óráig

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. sz. melléklete 213.
§ (4) bekezdés alapján az ebtulajdonos (ebtartó) köteles minden három hónaposnál idõsebb
ebet veszettség ellen beoltatni. Az oltásra az elõzõ évi, kitöltött eboltási igazolványt is el kell
vinni. A veszettség elleni védõoltás és a kötelezõ féreghajtás díja: 2700 Ft, valamint féreg-
hajtó tablettánként 100 Ft (10 kg/tabletta), melyet az eb tulajdonosa az oltáskor készpénz-
ben köteles az állatorvosnak megfizetni. A be nem oltott eb tulajdonosa az egyes szabály-
sértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. sz. rendelet 113. § (1) bekezdés alapján akár
50 000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal is büntethetõ.
A helyi állattartásról szóló 23/2003. (XII. 3.) szekszárdi ör. 19. § (15) bekezdése alapján a
Polgármesteri Hivatal az eb tulajdonosát a kutya azonosítása céljából egyedi azonosító sor-
számmal látja el, melynek költsége az állat tulajdonosát terheli. Az egyedi azonosító sorszám
díja 150 Ft/biléta, melyet a bilétával nem rendelkezõ eb tulajdonosa a szervezett oltáskor
köteles a polgármesteri hivatal munkatársának megfizetni. Azon ebtulajdonosok, akik a kö-
telezõ oltást nem a szervezett eboltáson végeztetik el, és egyedi azonosítóval sem rendelkez-
nek, azok azonosító sorszám átvétele érdekében keressék fel a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján Bustya Gabriella ügyintézõt személyesen, vagy az 504–115-ös telefon-
számon. A hivatkozott helyi rendelet 25. § h) pontja értelmében, aki a tulajdonában lévõ ku-
tya nyakörvén az eb közterületen történõ tartózkodásakor nem helyezi el az azonosító bilé-
tát, szabálysértést követ el, és akár 30 000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a kóbor ebeket, elhagyott állatokat hétköznap
16.30 óráig az 504-159, illetve a 30/95-68-209  számú telefonon lehet bejelenteni. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Ebben az évben hajrájához közeledik az Olimpiai Ötpróba verseny-
sorozat, mivel augusztusban már zajlanak a XXIX. Nyári Olimpiai Já-
tékok Pekingben. 

Immáron az utolsó elõtti központi próbára kerül sor, mely ezúttal egy
futóverseny lesz, mégpedig 2008. április 19-én (szombaton). Az in-
dulók 7, 14 vagy 28 km-es szakaszokon próbálhatják tesztelni edzett-
ségüket és gyûjthetik pontjaikat a próbakönyvükben.

A rajt-cél helyszíne ezúttal az Opel Gemenc Autócentrumnál lesz
(Szekszárd, Pásztor u. 2.), nevezni és próbakönyvet váltani a rajt elõtt
lehet. 

A közös rajt 9 órakor lesz, nevezni 7.30 órától lehet a helyszínen. 
Az útvonal – a korábbi évekhez hasonlóan – nagyrészt a Sió-tölté-

sen halad, amely kiváló lehetõséget nyújt a természetben való sporto-
lásra és egy védett szakaszon való futásra.

Minden mozogni vágyó ötpróbázót sok szeretettel vár a helyszínen
a Tolnai Ötkarika szervezõ csapata!

Futással folytatódik
az Olimpiai Ötpróba!

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
BALASSA JÁNOS KÓRHÁZA

PÁLYÁZATOT HIRDET
ASSZISZTENSI MUNKAKÖRRE

a Tüdőgondozóba.
Munkaköri feladatok:

Jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciá-
nak megfelelő munkavégzés, a munkaköri leírás, szakmai protokollok,
irányelvek, módszertani útmutatók alapján 

Pályázati feltételek:
– szakirányú szakképzettség vagy minimum általános ápoló és

asszisztensi végzettség

A pályázatot írásban kérjük benyújtani, mellé csatoltan:
– személyes adatok
– szakmai önéletrajz
– motivációs levél
– végzettséget igazoló okiratok – bizonyítványok, oklevelek
– érvényes működési nyilvántartás igazolása
– hozzájárulási nyilatkozat a pályázat tartalmának harmadik személ-

lyel történő közléséhez

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– önállóan munkát végezni képes személyiség, ugyanakkor csapat-

munkában való munkavégzésre való képesség, pontosság, preciz-
itás, megbízhatóság, igényesség.

Előnyt jelent: 
– asztmagondozói, vagy allergológiai szakasszisztensi végzettség

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. április 18.
Cím: Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház 

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7.
Helye: ápolási igazgatói titkárság

A kórház egyéb állásajánlatai megtalálhatók a www.tmkorhaz.hu, 
valamint a www.tolnamegye.hu internetes oldalon.

A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY
ÖNKÉNTES KÖZPONTJA ÉS A
PTE IGY GYAKORLÓ ISKOLA,

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
ÉS ÓVODA

ezúton köszönetet mond Stol-
czenbach Zoltánnak, Kivés Nándi-
kának és édesapjának, illetve a
család barátjának a 2008. április
3–4-én végzett önkéntes munkáju-
kért, mellyel elősegítették az óvo-
da virágoskertjének kialakítását.
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Április 14-én 410 éve, 1598-ban
540 zsákmányéhes győri sza-
badhajdú elfoglalta, kifosztot-
ta s felgyújtotta Szekszárd vá-
rát.

Április 15-én 165 éve, 1843-ban
jelent meg a Regélőben Garay
Háry Jánosról szóló verse, Az
obsitos. 25 éve, 1983-ban meg-
halt Illyés Gyula költő, a Szek-
szárd felé című vers szerzője,
szociográfus, regény- és drá-
maíró, műfordító, főiskolánk
névadója.

Április 16-án 160 éve, 1848-ban
született Augusz Anna, ki
Liszt látogatásáról francia
nyelvű naplót hagyott az utó-
korra. 

Április 17-én 540 éve, 1468-ban
Mátyás Vitéz Jánosnak adta a
szekszárdi apátságot. 110 éve,
1898-ban Hollós Alajos lett a
’48-as honvédegylet elnöke.

Április 18-án 50 éve, 1958-ban
hazánkban a Béla téri börtön-
udvaron volt az utolsó nyilvá-
nos női kivégzés.

Április 19-én 90 éve, 1918-ban a
rossz vasúti közlekedés kivál-
tására a gemenci gőzhajóállo-
más újranyitását javasolták.

Április 20-án 135 éve, 1873-ban
a helyi reformátusok egyhan-
gúlag lelkészükké választották
Borzsák Endrét.

Látszólag a véletlen hozza össze a
két nevet: Garay János Az obsitos
című költeménye a Regélőben
1843. április 15-én jelent meg, s
pontosan 140 év múlva, 1983. ápri-
lis 15-én maradtak műveivel ma-
gukra Illyés Gyula olvasói és bará-
tai.

Illyésnek azonban a véletlennél
jóval több köze volt a mű megjele-
nése után még hosszú évekig itt élt
leghíresebb szekszárdihoz, Háry
Jánoshoz. Alakját jelképesnek
érezte, s ezért amikor Petőfi című
könyvében említi, méltán tartja
egy másik híres alak előképének:
„A költőre tán hatott valamit Garay
Háryja, de János vitéz a lódítás
zökkenője nélkül, sima siklósuha-
nással úszik át a tündérek országá-
ba.”

Egyik alig idézett költeményé-
ben, a Verses levél Zilahy Lajoshoz
címűben ott találjuk a legmagya-
rabb jelképek és büszkeségek kö-
zött. „Hogy is vagyunk hát egymás-
sal, mi, magyarok? / Tizenhárom-
tizennégy millió – eny-
nyi, szerintem, / ha
nem tizenöt, / aki tán
két rádióhír között / az-
zal mond népszámlálá-
si igen-t, / hogy lábiz-
mában érez örömöt,
mert / egy magyar lab-
da megint bement; / ki-
nek szinte itten hagyott,
személyes barátja Háry,
/ és Lúdas Matyi, a
sosevolt Csicsóné lá-
nyai, / a kondorosi mé-
nes, s aki megáll, / – így
tölt ki rovatot – / azt

hallván a Cityben vagy Citében /
vagy Szingapur vagy Tokio
szivében / valaki azt mondta:

jónapot!” (Az sem vé-
letlen, ha a kötetben
olvassuk a mű után:
„Elhangzott 1962 ka-
rácsonyán, a Szülőföl-
dünk amerikai magya-
rokhoz szóló műsorá-
ban.”)

Illyésnek ez a „sze-
mélyes barátja” motí-
vum nem véletlen öt-
lete, hanem igen hosz-
szan motoszkálhatott
benne. Az is igaz
azonban, hogy Garay
nagyotmondó vitéze-

ként indult Háry – a motívum két
világháború közti gyermekiroda-
lom jóvoltából – már előbb eljutott
Amerikába, sőt távolabb is. Erről
Török Sophie írt a Nyugat 1935. év-
folyamában. „A tavaly karácsony-
kor nagy sikert aratott Háry János
kalandjainak most testvérkötete je-
lent meg: Háry János az Olimpiá-
szon, írta Tamás István, rajzolta
Enyvvári Herbert. 

Ez a Háry János már végig prózá-
ban beszél és illusztris ősének stí-
lusában kifogyhatatlan ötletek s ka-
landok közt porzik végig diadalma-
san a könyvön keresztül, persze
egészen modern Háry ez, legújabb
stílű srófra járó falovon ül, film-
Napoleont győz le, modern sport-

dreszt hord, síleckét vesz, és skótot
bír pazarlásra. Még Chaplin és a
Micky-egér is szerepet vállaltak Há-
ry mellett. E kacagtatóan szellemes
könyvet rajzai is a könyvpiac legér-
tékesebb darabjai közé emelik…”
(A szerző, Tamás István
Pécsváradon született 1904-ben,
talán nem véletlen: szintén az
USA-ba emigrált…)

Illyés azonban valósággal saját-
jának érezte az obsitost. Ahogy
egy helyütt szenvedélyesen írja:
„Háry János simontornyai volt. Itt
tanulta ki a kádárságot, innen
ment Szekszárdra a szőlőhegyek
mentén, ahol mindenütt szüksé-
ges volt ez a hordógyártó mester-
ség, mert persze obsitos sem volt
soha, ha mással nem, ezzel az egy-
gyel mégis falhoz állította a vilá-
got, a hiszékeny szekszárdiakat,
élükön a furfangjára oly büszke
Garayval. De nem, ismétlem, szü-
letésre és természetre simon-
tornyai volt, magam is bizonyítha-
tom. Majdnem azt mondtam, ma-
gam is ismertem.”

Csoda-e, ha maga is hatása alá
került?

Dr. Töttős Gábor

Az obsitos első ábrázolása (Jankó János metszete)

Illyés Gyula utolsó
fényképe

Mesélő emlékeink 59.

Háry, Illyés és a hírnév útjai

A Művészetek Háza április 4-
én megnyílt kiállításán a négy
évszak nagyméretű, díszes,
pávaszemes zászlói az örök
körforgást hirdetik. Jászberé-
nyi Matild (Baja, 1951), textil-
művész minden munkájában
jelen vannak a természeti fo-
lyamatok, az alkotásokban az
élet ereje lüktet.

A legősibb textilkészítési el-
járással készült művei a leg-
újabb kort tükrözik, miközben
az öszszekuszálódott gyapjú-
szálak nem engedik feledni gyöke-
reinket. Az évezredes múltú anyag-
ban, a nemezben évszázadok ha-
gyományai rétegződnek egymásra,
tavaszt idéző csipkedíszek, tradici-
onális hímzések illeszkednek bele,
máshol a keletkezés, az örök fejlő-

dés jelenik meg: a nemezbe vetett
zsázsamagok kelnek életre. „Az
ember napjai a fűhöz hasonlók, vi-
rul, mint a mező virága,” Zsolt
103,15, „ha végigsöpör rajta a szél,
vége van, még a helyét sem lehet
felismerni.” Zsolt 103,16 – olvashat-

juk az ősi anyag organikus mintá-
zata alá újszerű módszerrel nyom-
tatva.

A lírai alaphangulatú, gondolat-
ébresztő darabok között találunk
néhány gyerekek számára készült

játékos alkotást: a végte-
lenségig számolható Bir-
kás altatót, vagy a gyer-
mekjáték kifordításával
született: Kinn a bárány,
benn a farkast, amely ta-
lán csak formavilágában
szól a legkisebbeknek, hi-
szen a farkas az országház
belsejében rejtőzik.

A szabadon alakítható,
színezhető anyag teret en-
ged ötletteli, gondolatgaz-
dag, játékos alkotások
születésének, de minden

szitanyomással készült grafika, az
organikussal összefonódó szigorú
geometriája is egy újabb „fűszál”
kibomlása.

Jászberényi Matild kiállítása má-
jus 18-ig tekinthető meg a Művé-
szetek Házában.  K. E.

A megújuló nemez
Lírai, játékos, ötletteli



Úgy tűnik, hozzáláthatunk a sző-
lőhegyi, a rendszerváltozás után
gazdátlanná, sorstalanná váló
krosszpálya nekrológjának meg-
írásához. Merthogy az urbanizá-
ció feloldja a konfliktusokat: az
M6/M60-as autópálya részévé vá-
lik az eddig motorok szabdalta
föld: az építők hamarosan meg-
kezdik a pályát képező dombság
elhordását.

A hír persze örömet vált ki mint-
egy két-háromszáz szőlőhegyi pa-
naszosban, akiket mindenféle zaj-
védelmi intézkedések ellenére za-
vartak az évi két alkalommal meg-
rendezett hétvégi versenyek, nem-
különben a Szekszárdi Motorsport
Egyesület motorosainak több-ke-
vesebb rendszerességgel végzett
edzései. Örül az önkormányzat is,
még ha szolidáris is a szenvedő
alanyokkal egy népszerű techni-
kai sport városi kimúlását előidé-
ző helyzet miatt. Mert a szőlőhe-
gyiek és a motorosok konfliktusa
náluk csapódott le, a kompromisz-
szumos döntésnek nem volt reali-
tása. No, és még pénz is áll a ház-
hoz a héthektáros terület földjé-
ért. Információnk szerint akár
százmillió is befolyhat ebből a vá-
rosi kasszába.

Az ország legszebb pályája
– volt

A legszomorúbbak persze a
szekszárdi motorosok, akik hajlék-
talanná váltak, akik így vagy úgy,
de a komoly egyesületi élet meg-
szűnése után valahogy egyben tar-
tották a pályát. Akik megnyertek a
problémáikkal azonosulni tudó, és
nehézgépeikkel ingyen segítő cége-
ket, mert a szövetség emberei előtt
is állni kell a szavukat: a pá-
lya tényleg rendben lesz. Örültek
persze a pestiek, amikor a szek-
szárdi titánok bejelentkeztek egy-

egy versenyért, mert ilyen szép
fekvésű, változatos, a versenyzők-
nek is tetsző, a közönség számára
is áttekinthető pályája nem volt –
és most sincs az országban!

Anno, még a hetvenes évek vé-
gén jó szemük volt a sportágat fel-
karoló szekszárdi vízitársulatosok-
nak, akik kiválasztották, majd ösz-
szekötötték a terepet. Igen, ők,

Mayer Marciék, olyan pályát építet-
tek, amibe nem lehetett belekötni.
Nem volt kérdés, hogy valamennyi
géposztályban országos bajnoki fu-
tamot kap a város. Maga Kökényesi
György szövetségi kapitány járt el
az ügyben, hogy a nyolcvanas
években rangos Béke-Barátság fu-
tam is Szekszárdra jöjjön. Ötezer
néző, két napot betöltő verseny-
program, kubai(!) motorosok nye-
regben. No, és a legendás Németh
Kornél. Az ő hazai és nemzetközi
riválisai a Hondákkal, Yamahákkal
és KTM-ekkel megmutatták magu-
kat.

Nagyon jó motorja persze csak a
legmenőbb hazaiaknak volt, éppen

ezért lehetett respektálni a Csö-
tönyi-fiúk egyről-kettőre, majd há-
romra jutását a 125 és 250-es gép-
osztály első és másodosztályában,
a Szekszárdi Vízitársulat SE színei-
ben. Remek kis csapat volt: fényko-
rukban tavasztól őszig végig verse-
nyezték az idényt, megfordulva az
ország valamennyi pályáján, kielé-
gítvén a helyi ifjúság akkoriban

megnövekvő érdeklődését a motor-
sport iránt.

Kemény fickók voltak, kórházi
ágyukon kisebb-nagyobb lábtörés-
sel a visszatérésről beszéltek. Ko-
vács Feriék felettébb tudtak annak
örülni, ha már a hétfői számban
fényképes beszámolóval jelent
meg róluk a megyei újság. 

Mertek akkor nagyot álmodni
Szekszárdon. Még a Kaposváron
kegyvesztett lett, Európa-hírű ver-
senyzőt, idősebb Németh Kornélt –
a jelenlegi ismert hazai porfelhőlo-
vag apját – is leigazolták. A rend-
szerváltozás aztán mintegy varázs-
ütésre megálljt parancsolt a sport-
ág további térhódításának: gyakor-

latilag nem lépett senki a megválto-
zott gazdasági környezetben totáli-
san kihátráló korábbi szponzor he-
lyére. Mindig volt azonban annyi
motoros, akik a pálya állagmegóvá-
sát, végzetes pusztulását megállít-
sák – egészen napjainkig.

– Nem gondoltunk rá, hogy ez
bekövetkezik, de nem csak mi va-
gyunk most szomorúak, hanem az
az 1500 néző is, aki két héttel ez-
előtt még kíváncsi volt, most már
tudjuk, hogy az utolsó versenyünk-
re – tűnődött a város gazdasági bi-
zottságának e témával is foglalko-
zó szerdai ülése után Lengyel Ta-
más, a Szekszárdi Motorsport
Egyesület titkára. – A versenyre já-
ró szimpatizánsaink ennél is töb-
ben vannak – az elmúlt három évti-
zed nézőszámai ezt tükrözték –, de
ez lett a sorsunk. Tudomásul vesz-
szük, hogy a pálya napjai meg van-
nak számlálva.

Tolna most is szóba került

– Ez akkora érvágás, hogy esetleg
megszűnik az egyesület?

– Ilyen hatása biztosan nem lesz,
hisz klubunkban más motoros
szakágak képviselői is jelen van-
nak. Őket ez nem érinti, de a
krosszosokat alaposan. Vagyunk
azonban olyan fanatikusak, hogy
túléljük ezt is.

– Valami fogódzó, halovány re-
ménysugár az égen?

– Az önkormányzat, tekintettel
arra, hogy legalább kéttucatnyi, ki-
mondottan szekszárdi illetőségű
aktív klubtagunk van, nem vette le
a kezét rólunk. A döntést közlő ülé-
sen is elhangzott a támogatás szó,
amit nem erkölcsileg kell érteni.

– Elhangzott az is, hogy Tolna le-
het az új otthon. Erre már koráb-
ban is voltak kísérletek.

– Igen, de erről csak akkor be-
széljünk, ha a befogadás feltételei
adottak, ha azt követően a hatósá-
gok is kiadják az engedélyeket. Ez-
után jöhet szóba, egy a minimum-
nak megfelelő gyakorló pálya kiala-
kítása. Bár már ott tartanánk...

B.Gy.
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Nekrológféle a szőlőhegyi krosszpályáról

A szekszárdi klub nem szűnik meg, keresi új otthonát

Ötödik alkalommal rajtolt Zom-
báról az országúti kerékpárosok
évadnyitó viadala. 

Immár 14 kategória mintegy 200
indulója mérte össze erejét 140,
115, 72, 32, 17 illetve a legkisebbek
1 km-es távon, változatos tolnai tá-
jakon Kisdorog, Tevel, Mucsi, Kurd,
Lengyel és Kisvejke érintésével,
majd Zombán értek célba. A nyílt
nemzetközi verseny elit kategóriá-
jának 140 kilométeres távját a szek-
szárdi illetőségű Haiszer Ákos (P-

Nívó Betonexpress-Corratec) telje-
sítette a leggyorsabban, megelőzve
Ivanics Gergelyt és a pekingi olim-
piára készülő Kusztor Pétert. Váro-
sunk másik egykori versenyzője,
Madaras Zoltán (P-Nívó Betonexp-
ress-Corratec) szintén az első boly-
ban, az 5. helyen ért célba.

Közel 30 szekszárdi indult a ke-
rékpáros évadnyitón. Versenyzőink
a további kategóriákban még két
arany-, két ezüst-, és két bronzér-
met szereztek, az iskolás korosz-
tályokban pedig minden medált vá-

rosunk sportolói hoztak haza.
Prantner Anita, a Szekszárdi Sza-
badidős Kerékpáros Egyesület
(SZSZKE) versenyzője megismétel-
te tavalyi bravúrját, idén is győzött
a serdülő lányok között 32 km-en, a
kezdő fiúk 17 km-es távján pedig
Fodor Ákos (SZSZKE) ért el hason-
ló sikert. 

Ruff Anikó (SZSZKE) az ifi lá-
nyok mezőnyében szerzett bronz-
érmet 32 km-en, míg Bischof Bálint
(SZSZKE) az ifjúsági fiúk 115 km-es
távján a 4. helyen végzett. A haladó

fiúk között Baka Zoltán, a Szek-
szárdi Kerékpáros Sportegyesület
(SZKSE) versenyzője ért második-
ként célba. A hobbiversenyzők 40
év feletti kategóriájában Sándor At-
tila (SZKSE) a második, Schneider
Gábor (SZSZKE) pedig a harmadik
helyen zárt a 72 km-es távon.

Az iskolások között minden kor-
osztályban az SZSZKE versenyzői
állhattak a dobogó mindhárom fo-
kára. Az első helyezettek: 7–8 éve-
sek (1 km) Schneider Sebestyén,
10–11 évesek (17 km): Klézli Márk,
12–13 évesek (17 km): Nagyernyei
Bence, 14 évesek (32 km): Frei Ta-
más. 

A legfiatalabb induló az óvodás
Schneider Zsófia Inez volt, aki az
1 km-es távon versenyzett. K. E.

Szekszárdi éremeső az elittől az óvodás korig

Haiszer Ákos a legjobb az elitben

Talán az utolsó verseny a szőlőhegyi krosszpályán
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A FESTŐ-
MŰVÉSZ
NEVE

MEG-
KETTŐZ

SAVANYÚ-
VÍZ

ÉSZAK-
AMERIKAI
INDIÁN
TÖRZS

BELGA
AUTÓJEL

SZÍNÉSZ-
NŐ (IRÉN)

GYENGE,
ERŐTLEN

ELEFÁNT-
CSONT

BŐR,
ANGOLUL

PÁCOLT
SZELET!

VISSZA-
MINŐSÍT,
DEVAL-
VÁL

METIL-
ALKOHOL

ÉJFÉL!

PAJTA,
FÉSZER

AFRIKA
RÉSZE!

TITÁNIA
FÉRJE

ITT VAN,
FOGD!

VÁGYÓ-
DIK

PRÓBA-
TÉTEL

IRÁNI
MÉLTÓSÁG

MASLI-
DARAB!

KEDVES
ŰRMANÓ

MACSKA,
ANGOLUL

ATYA

... ROID;
TANDORI
ÁLNEVE

ELŐTAG:
ÉLET-

ÁGYVÉG!

... STIG-
NANI; OL.
OPERA-
ÉNEKES V.

RÁBAKÖZI
KÖZSÉG
SPORT-
MEZ

MOZOG
A FÖLD

NAGYON
CSÚNYA

A KÉP
CÍME

KÖNYÖ-
RÖG

SKÓT
NÉPTÁNC

AZ ORIGÓ
JELE

ÜNNEPI
SÜTEMÉNY

ÁTLAGOS
DARAB!

HEVEDER

ISTEN,
ANGOLUL

FR. FILM-
RENDEZŐ

FŐZELÉK-
NÖVÉNY

A SUGÁR
JELE

LÓ-
VERSENY

FINN NÉPI
HANGSZER

KÁRTYA-
JÁTÉK

OSTOR
TESZI

LENGYEL
VÁROS

EZEN A
HELYEN

HABZÓ
ITAL, TRÉ-
FÁSAN

NAPSZAK

VAN,
NÉMETÜL

CAPEK
DRÁMÁJA

A CSONT-
VÁZ
RÉSZE

AZ EGYIK
KROMO-
SZÓMA

SAJNÁL

CSÁSZÁR-
MORZSA!

MORZE-
HANG

A rejtvény megfejtését 2008. április 22-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A március 30-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Pintér Tamás: Szerelmes pár. A
helyes megfejtők közül könyvet nyert: Messinger Krisztina, Csalogány u. 12. és Faddi Máté,
Alkotmány u. 27/A. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Válasz egy olvasói levélre
Bár nagyon képzett és lelkiismeretes ideg-

gyógyászom immár 10 éve szigorúan eltiltott sa-
ját (nyomtatásban megjelenő) írásaim elolvasá-
sától, mert egy gyenge pillanatomban elárultam
neki, ha nem árulja el senki se – mert titok! –, ak-
kor én elárulom neki, hogy én nem az vagyok,
akinek ő engem hisz a TAJ-számom alapján,
ugyanis én valójában Buddha reinkarnációja va-
gyok.

Kedves Olvasónk! Levelét olvasva kénytelen
voltam a szigorú ellenjavallat ellenére is elolvas-
ni nyomtatásban közölt írásomat, és örömmel
közölhetem Önnel, hogy Önnek a legteljesebb
mértékben igaza van: „én, József Attila itt va-
gyok!” idézet pontatlan, a vessző valahogy való-
ban lemaradt a költő neve után. Mivel egyedül
csak Ön vette észre ezt a pontatlanságot, meg
sem próbálkozom mentségül a sajtó, vagy a
nyomda nem létező ördögére hivatkozni, hanem
őszintén bevallom, halvány lila gőzöm sincs, ho-
gyan voltam képes ilyen nagy ökörséget elkövet-
ni egy olyan írásban, amelyben a magyar iskolai
oktatás színvonalát kérdőjelezem meg, persze, a
tőlem már megszokott legeslegnagyobb óvatos-
sággal és tapintattal.

Hála a véletlennek, nem sokkal az Ön levelé-
nek elolvasása után találkoztam az egyetlen
olyan olvasómmal, aki eddig minden írásomat
elolvasta és ő megnyugtatott: – Ezért izgatod ma-
gad? – ütött hátba kedélyesen –, hiszen az orvo-
sod nekem elárulta, hogy nem azért tiltott el
nyomtatásban megjelenő írásaid olvasásától,
mert Buddha reinkarnációjának hiszed magad,
hanem csak téged akart megóvni az idő előtti
gutaütéstől – mert ő is rendszeres olvasód –,
ugyanis elképzelhetetlennek tartotta, hogy egy
ember olyan sok érthetetlen hibát kövessen el
pár soros írásaiban... és te még csak most kaptad
az első olvasói levelet?! – vágott újra hátba újság-
író ismerősöm, de most már egyáltalán nem ke-
délyesen. Mázlista! – mondta mérgelődve –, ne-
kem bezzeg a legkisebb hibáimat se nézik el!

Bálint György Lajos

A Szekszárdi Vasárnap 2008. április 13-i száma
április 11-én, József Attila születésnapján, a
költészet napján délutánra már ki lesz nyomtat-
va. József Attila állandó tartózkodási helye a
PARNASSZUSON ismert, de – sajnos – e-mail
címe ismeretlen, így aztán születésnapi jó-
kívánságainkról, bocsánatkérésünkről minden
igyekeztünk ellenére is csak megkésve értesül-
het. (a szerk.)

LÉGVÁR VILÁG
JÁTSZÓHÁZ

Érd.: 30/99-38-919   www.legvarvilag.hu

A küzdõtéren: 1000 m -en számos légvár,
csúszda, akadálypálya, trambulin,

kalandpark, játszósarok,
bohóc, arcfestés, lufihajtogatás.

Gyerekjegy: 1500 Ft, kísérõjegy: 300 Ft

2

9–12 12.30–15.30 16–19
A játszóház 3 turnusban látogatható

LEGKÖZELEBB TALÁLKOZUNK ÕSSZEL!

ÁPRILIS 19. SZOMBATÁPRILIS 19. SZOMBAT
SZEKSZÁRD,
VÁROSI SPORTCSARNOK

R E J T V É N Y



E L Ő Z E T E S !

Május 1. egész nap
MAJÁLIS

Helyszín: Prométheusz park és környéke

Park: Májusfa-állítás
Együttműködő civil csoportok:

Óceán SE, Könnyűbúvár SE,
mentőkutyák, tűzoltók, önvédelmi

sportok, ÁNTSZ–Vöröskeresztes
sátor, kézműves programok,

játszó programok
Közlekedésbiztonsági tréning és

bemutató

Színpad:
KIEMELT MŰVÉSZETI

EGYÜTTESEK
AMATŐR MOZGÁSMŰVÉSZETI

CSOPORTOK
BÁBELŐADÁS

ZSÉDA KONCERT
UTCABÁL a művelődési ház

előtti sétányon.
Művelődési Ház előtti parkolók:

Étkesek • Vásári cukorka- és
édességárusok • Kirakodóvásár

II. Domaine Gróf Zichy
Futóverseny Szekszárd, 

Magyar Atlétikai Szövetség
(MASZ) Országos Utcai

Futóverseny,
Assocination of International

Marathons and Distance Races
(AIMS) Nemzetközi

Ranglistaverseny
Időpont: 2008. május 1. 13 óra

Útvonal: Garay tér (verseny-
központ)–Bajcsy-Zsilinszky u.

(Fasor)–Szent István tér–Garay tér
Információ: www.sportelmeny.hu

2008. ÁPRILIS 13.11114444 P R O G R A M A J Á N LÓ
BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

gokat szül, elképesztő fordulatokat vesz, me-
lyeken egyedül csak a fogorvos fegyelmezett,
szikár asszisztensnője tud uralkodni. Ám ő is
csak egy darabig...

Jegy: 2000 Ft

Április 25-én, pénteken 19 órakor a
NÓTAKEDVELŐK BARÁTI KÖRÉNEK 

magyarnóta és operett estje 
„Szeretnék május éjszakákon”
címmel Bokor János nótaénekes
vendégszereplésével- 
Közreműködik: Karacs Szilvia,
Németi Pál, Szily Lajos és a
Nótakedvelők Baráti Körének
kórusa és szólistái 
Kísér: Csicsó Győző és szegedi
cigányzenekara 
Jegy: 1000 Ft

Április 28-án, hétfőn 19 őrakor
Claude Magnier: OSCAR
zenés bohózat  a Budaörsi Játékszín
előadásában. 
Szereplők: Böröndi Tamás, Straub Dezső,
Bánfalvy Ági, Harmath Imre, 
Csala Zsuzsa, Farkasházi Réka / Helyes
Georgina, Éless Béla, Ábel Anita, 
Valler Gabriella, Virág László
Rendezte: Straub Dezső

Origami-kiállítás az üvegterem-
ben Hétköznapok–ünnepnapok
címmel április 17-ig.

* * * * *
Április 14-én hétfőn 18 órától
LÉLEKÉPÍTŐ 

Freund Tamás
agykutató 
tart előadást

AZ ÖNZÉS ÉS 
AZ ELMAGÁNYOSODOTT
EMBER (avagy a társadalmi
fejlődés zsákutcái,  analógiák a
biológiai evolúció világából)
címmel. – Belépés díjtalan

Április 17-én, csütörtökön 14 órakor
GYERMEKSZÍNHÁZ

Kesze-kusza varázsló 
pálcája – zenés mesejáték, 
a Pécsi Harmadik Színház előadása
Jegy: 650 Ft

Április 18-án, pénteken  
KAÁN KÁROLY XVI. ORSZÁGOS
TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZET-
ISMERETI VERSENY 
TOLNA MEGYEI FORDULÓJA

Április 18-án, pénteken  
XVII. WEÖRES SÁNDOR
ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ
TALÁLKOZÓ
Tolna és Baranya megyei iskolák
diákszínjátszóinak részvételével.

Április 19-én, szombaton 10 órakor 
az üvegteremben 

Antal Imre (Gyimesfelsőlok)
kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: 
Mözsi Szabó István festőművész 
Közreműködik: Sebestyén István
székely mesemondó

Április 21-én Garay-bérlet IV. előadása
Pierre Barillet–Jean Pierre
Grédy–Nádas Gábor–Szenes
Iván: A KAKTUSZ VIRÁGA
zenés vígjáték a veszprémi Pannon
Várszínház előadásában 

A nagy sikerű francia
prózai vígjátékhoz Ná-
das Gábor és Szenes
Iván, több kiváló zenés
vígjáték szerzőpárosa írt
betétszámokat. Az alap-
történet rendkívül szelle-
mes: egy szívtipró fogor-
vos úgy kíván menekülni
a házasodás kényszeré-
től, hogy kalandjai kez-
detén önmagát nős em-
bernek, többgyermekes

családapának adja ki. Ám ez a hazudott
őszinteség épp az utolsónak szánt kalandnál
válik végzetessé. A hazugság újabb hazugsá-

MŰVÉSZETEK HÁZA
JÁSZBERÉNYI  MATILD 
textilművész KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: május 18-ig hétfő és va-
sárnap kivételével naponta 9–17 óráig.
Május hónapban hétfő kivételével na-
ponta 10–18 óráig.
A rendezvény támogatója: Aranyfürt Mező-
gazdasági Szövetkezet (Szekszárd, Béri Ba-
logh Ádám u. 56.)
Belépőjegy: 200 Ft. Diákoknak, nyugdí-
jasoknak: 100 Ft. Csoportos látogatás
esetén diákoknak díjtalan.

Április 19-én, szombaton 19.30 órakor
KÖRNYEI MIKLÓS PÁL  
SZERZŐI ESTJE
„... Szeretném bemutatni azokat a
darabokat, amelyeket a közelmúlt-
ban írtam. A darabok előadására kol-
légáimat, zenei pályára lépő volt nö-
vendékeinket, és jelenlegi zeneisko-
lás növendékeinket kértem fel.
A műsorban könnyűzenei hangsze-
relések, népdalfeldolgozások, köny-
nyűzenei gitárátiratok, kamarazenei
feldolgozások, és saját szerzemé-
nyek hangzanak el.”
Belépőjegy: 1000 Ft
„Zenebarát” bérlettel: 500 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Április 10–16. 15.30, 17.30 órakor

HORTON Szink. am. animációs film
20 órakor BAKKERMANN (12)

Magyar játékfilm
Április 17–23. 

17.30 órakor SZERELEM KOLERA
IDEJÉN (12) 
Feliratos amerikai film

20 órakor NEM VÉNNEK VALÓ
VIDÉK (16)
Feliratos amerikai kalandfilm

KISTEREM
Április 10–16.

17 órakor BAKKERMANN (12)
Magyar játékfilm

19 órakor INLAND EMPIRE (16) 
Amerikai misztikus film

Április 17–23. 
17 órakor PAPÍRSÁRKÁNYOK

Feliratos amerikai film
19 órakor MAJDNEM SZŰZ (16)

Magyar játékfilm

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
17. Kopaszkutya R.: Szomjas György
22. Adolf Hitler élete R.: Paul Rotha
24. A tengeralattjáró

R.: Wolfgang Peterson 
29. Moby Dick 

R.: Francis Ford Coppola
JAZZKLUB 
16. Colosseum
23. Blood, Sweat& Tears
30. Chicago
ROCKKLUB 
18. Gary Moore
25. Monsters of Metal
KONCERTEK
19. HOBO BLUES BAND  

Pontos kezdés!!! 20.00
OMC 22.00

26. Vádló Bitófák
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

Április 23. (szerda) 19 óra PREMIER!
Április 24. (csütörtök) 17 óra

LEAR KIRÁLY Tragédia 
– MAGYAR SZINKRONNAL!

Április 25. (péntek) 15 óra PREMIER!
KOCH VALÉRIA EMLÉKNAP

Április 25. (péntek) 17 óra
FILMKLUB

Április 28. (hétfő) 18 óra 
Április 29. (kedd) 17 óra

LEAR KIRÁLY Tragédia 
– MAGYAR SZINKRONNAL!

UR OLÓGIAI
M A G Á N R E N D E L É S

Dr. Papp Ferenc
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS

Helye:
Szekszárd, Kossuth L. u. 14.

Rendelési idő:
csütörtök 17–19 óráig

Bejelentkezés: 
20/218-31-37 vagy 

70/524-43-34

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

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

„EMELD FÖL FEJEDET
BÜSZKE NÉP!”

előadássorozat keretében 
Marton Veronika

SUMÉR–MAGYAR
ROKONSÁG

címmel tart előadást.
A rendezvény helyszíne:

a szekszárdi Katolikus Közösségi
Ház, Béla tér 9.

április 15-én (kedd) 17 órakor
Minden érdeklődőt várnak a

szervezők:
Álmos Szkítia Könyvesbolt

PARÁZSLÓ
„MÚLTUNKBÓL A JÖVŐNKÉRT”

Közhasznú Alapítvány

Szekszárd város 2008. évi
EGYÉNI RAPID

SAKKBAJNOKSÁGA
április 20. vasárnap

Hotel Orchidea – Tengelic



2008. ÁPRILIS 13. 11115555IRODALMI IDÉZŐ

hogy az ősembernek a szépre érzé-
keny lelke volt, mi sem bizonyítja
jobban, hogy itt már „Nem a húsevő
ösztöne vagy az állat párzási vágya
fejeződött ki, pillanatnyi szükségé-
vel, de az örömöket s vágyakat fel-
dolgozó s a formába állandósított él-
mény ismételten való átélhetésének
öröme, s az alkotni tudás gyönyörű-
sége” – olvashatjuk a tanulmány-
ban. 

Ezen a ponton érdemes kitérni a
festő, grafikus életrajzára. Az Új Ma-
gyar Életrajzi Lexikon azt írja, leg-
főbb érdeme az volt, hogy felismer-
te a művészeti forradalom szerepét
a társadalmi változások előremozdí-

tásában. (!) Kernstok Károly 1873-
tól 1940-ig élt; az első világháború,
az „őszirózsás” forradalom, a Ta-
nácsköztársaság ideje volt e sza-
kasz, művészileg pedig ismerkedés
Matisse, Picasso és a fauve-ok deko-
ratív festészetével Párizsban, talál-
kozás a német expresszionizmussal
Münchenbe, majd Berlinbe történő
emigrálásakor, nagy utat járt be a
francia realisták sötét tónusú zsá-
nerképeitől az impresszionisztikus,
napfényes plein air műveken át a
szecessziós jegyeket hordozó mun-
kákig. Eközben Nyergesújfalun ott-
hona a radikális polgári értelmiség
találkozóhelye lett, Vészi József,
Bölöni György, Jászi Oszkár volt
gyakori vendég nála, alapító tagja és
szellemi vezére volt a Magyar Imp-
resszionisták és Naturalisták Köré-

Rovatunk címe szerint is irodalmat
idézünk, vétség lenne azonban
megfeledkezni arról, irodalma nem
pusztán a szépirodalmi gondolatok-
nak, a fikció teremtette világnak
van. Ide tartozik a zenetudomány, a
mozgás- és képzőművészet vala-
hány jeles művelőjének gondolata,
vélekedése, tette és igyekvése. Ezek
építenek ugyanis utat a nagybetűs
haladásnak. Ennek függvényében
érdemes közösen gondolkodnunk
Kernstok Károly festő A művész tár-
sadalmi szerepe című tanulmányá-
ról, mely többek között az Esszépa-
noráma  I. kötetben olvasható.

Az írás indító bekezdése ténysze-
rűen, nyersen veti fel az örök prob-
lémát: mikor temérdek szobor és
festmény megtekintése után a telí-
tettség érzésével lépünk ki a szabad-
ba egy-egy kiállításról, önkéntelenül
is felmerül, minek a sok művész, az
esztétikai értéket termelő ember?
Hová lesznek az alkotások, miből
élnek teremtőik? Ezeket a kérdése-
ket csakis az teheti föl joggal, aki
maga is alkot, aki önnön magára is
érvényesnek tartja a kérdőjelet… 

Talán saját maga biztatására, ta-
lán meggyőződésből, mindenesetre
a következő válasszal érvel Kern-
stok: „Mindazok, kik már érezték az
esztétikai erő hatását, e hatás szük-
ségét ismételten felismerik, megkí-
vánják, s a művészt, bár képzeteik-
ben termelése szükségességét nem
mindig ismerik el, mégis különösen
olyankor, ha a természet valami je-
lensége, effektusa előtt vannak, az-
zal kapcsolatba hozzák, a jelenség s
maguk közé helyezik, s olyan ké-
pességek birtokosát látják benne, ki
közvetíteni, rögzíteni tud, s az emó-
ció megismétlésére ezáltal nekik al-
kalmat adhat.” 

Nem véletlen, hogy e közvetítő,
rögzítő funkció hangzik el legelébb.
Gondoljunk csak az emberiség kez-
detleges korszakaira, s arra az igye-
kezetre, mellyel őseink barlangok
falára, kövekre festve, fölbe vájva
örökítették meg a természet rájuk
hatását, vagy a mulandót állandósí-
tották – vadászesemények, asszo-
nyok képei, később istenek arcmása
a kapcsolatfelvétel szándékával. S

nek, valamint a Nyolcak csoportjá-
nak. A nyugtalan, stílusát gyakran
váltogató alkotót már az első világ-
háború előtt foglalkoztatta a mű-
vész társadalmi szerepének kérdé-
se, számos előadást tartott e témá-
ban, és cikkei jelentek meg például
a Huszadik Században.

Hogy a teremtő embernek csodá-
latos képességei miféle szociális el-
ismerést, egyben bánásmódot vált-
hatnak ki, remek példa arra a követ-
kező két anekdota. Rablók támad-
tak meg egy tibeti utazót, írja a ta-
nulmányban Kernstok. „Holmija kö-
zött vad jakok és lovak fényképeit
fedezték fel. Mikor ezeket a képeket
felismerték, s még róluk vázlatot is
készített, megszelídültek, a holmit
nem vitték el, de még tejet és élelmi-
cikket kínáltak barátságuk jeléül.” A
másik eset Párizsban történt 1896-
ban, mikor is egy füstös föld alatti
odúba tévedt barátjával a festő. „Be-
teg hangon énekelt egy leány, s
szentimentálisan hallgatta a többi.
Az apacsokat P. jötte, a nagy, erős
konkurrens bántotta, s kezdtek el-
lenségeskedni, én szorultságomban
elővettem egy levéldarabot, s a leg-
marconább apacsot próbáltam leraj-
zolni, egyszerre megszelídült, póz-
ba vágta magát, a többi körülállt, s
mikor valahogy felismerték, nagyot

röhögtek, megitták italunkat s nyu-
godtan megtűrtek.” 

Ha belegondolunk, jelenünkben
hány alkotó ember tengődik napról
napra, falatról falatra, nevüket és
hangukat őrizve, rejtve, féltve, arra
az álláspontra juthatunk: alig válto-
zott valami a rabszolgatartás kora
óta – megbecsülésüket illetően leg-
alábbis nem sok. Mert ugye nem ott
a lényeg, hogy valaki szót emel vagy
éppen némaságba burkolózik…
Még szerencse, hogy a legkülönfé-
lébb arcot felöltve azért megbúvik
néhány mecénás és segítő a házfa-
lak között. Kernstok az ősi Egyipto-
mot hozza példaként a művész rab-
szolgasorsban tartására. (Itt tessék
csak belegondolni, mekkora diffe-
rencia van az elhivatottságból sarja-
dzó szolgai alázat, s a  kényszerített
szegénysors között!) Tehát „Rab-
szolga építette a tébai templomot; a
piramisokat az tervezte, rabszolga
művész faragta a nagy szfinxet,
mindazt a rengeteg műtárgyat, mű-
vészileg kiképzett használati tár-
gyat, melyekkel Egyiptomon kívül is
a világ minden múzeuma tele van.”
Vajon hová vezet e szál? Miféle sze-
rep jutott a művészettermelő em-
bernek a történelemben? Erről ol-
vashatnak jövő heti lapszámunk-
ban.  Panyi Zita

Kernstok Károly arcképe

Literátori bölcsesség
Kernstok Károly tanulmánya legelején feltette a kérdést: minek a sok
művész, hová lesz a tömérdek műalkotás? Ez utóbbira még az írás vé-
gén sem találunk választ, csírányit sem. Némiképp szigorúan ítélkez-
ve azt is mondhatnánk, fölösleges felvetések ezek, úgysem mi élők
döntjük el teremtményeink sorsát… Kegyetlen ezzel szembenézni.
Ma, mikor alkotótól várnak önmenedzselést, hideg-számító fejjel tör-
ténő ítélkezést a „termékek” eladásáról, piacra dobásáról, röviden:
uralmat a létrehozott alkotás távoli jövője felett is, nem tudunk választ
adni arra az egyszerű kérdésre, mi történik velük halálunk után. Nem
tudjuk, hogyan maradnak fönn, egyáltalán, föléemelkednek-e valaha a
kornak? A mindenkori kornak; s ami ezzel jár…  Kiáltó közhely, hogy
ekkor lép elő a hit, mint menedék. Pedig így van. Van valami megnyug-
tató abban, a legnagyobb művész sem tud mást tenni, mint babonái-
ba, belénevelt vagy meglelt hitébe vetni minden bizodalmát. Úgy cse-
lekedni, mint a legegyszerűbb gondolkodású kis emberi lény.
Legmélyen mind azok vagyunk. Pici, gyámolításra és szeretetre szoru-
ló gyermekek, akik noha csodákat hoznak létre, karjukat nyújtják az
ölelésért. Mert ölelésben gondolkodni a több millió megírt könyv,
megformált szobor, megrajzolt kép felől…  PZ

Festői szemmel a művész szerepéről (1.)

ELEKTRONIKAI HULLADÉK
INGYENES átvétele

„Védje környezetét,
teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK: 
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.

KT-Dinamic Kft.
Rehabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 74/315-103

Bernhardt Autósiskola
Szekszárd, Tartsay u. 13. Tel.: 30/93-72-638

OKTATÁS
moped, motor, személygépkocsi,

tehergépkocsi, pótkocsi
kategóriákban

Bernhardt Autósiskola
Szekszárd, Tartsay u. 13. Tel.: 30/93-72-638

OKTATÁS
moped, motor, személygépkocsi,

tehergépkocsi, pótkocsi
kategóriákban

Ügyfélszolgálat:
hétfotol péntekig 9–16 óráig

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETOSÉG!
Nytsz: 17-0029-5 • AL: 0832

Tanfolyamkezdés:
április 22-én 16 óra

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ-, PAPLAN- ÉS
FÜGGÖNYVÁSÁR

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében
ÁPRILIS 16-ÁN, SZERDÁN

8–14 óráig
• Pamut, krepp, szatén, frottír, flanel, damaszt

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

anginok
• Kis- és nagypárnahuzatok, köntösök
• ÚJ FÜGGÖNY MÉTERÁRU ÉRKEZETT!
• Téli nyári műszálas paplan 

mosható 2 200 Ft-tól
• Téliés nyári gyapjú paplan 3 200 Ft-tól
• Mágneses derékalj 12 500 Ft-tól
• Kétszemélyes paplanok, plédek is kaphatók

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

ÁPRILIS 16- Á N, 
SZERDÁN 8–16 óráig

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

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

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

(nagy méretekben is!) 2500–3000 Ft
• Bélelt zakók, alkalmi ruhák!
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SIMPLY CLEVER • EGYSZER ENŰ NAGYSZERŰ

7100 Szekszárd, Bátaszéki út 130. • Telefon: 06-74/528-260
Mobil: 06-20/470-44-77 • Szerviz: 06-74/528-265 Web:• www.aliscaauto.hu

*

Nem kell irigykednie! Az új Fabia klímával, gazdag felszereltséggel
hihetetlenül kedvező feltételekkel az Öné lehet!

Škoda ,

Modell Listaár Önerő
Futam-

idő
THM

Törlesztő-
részlet az
1 évben*

1.2 12V 2 699 000 Ft 10% 120 hó 6,85% 9 990 Ft

NÉZD, ÚJ FABIÁT VETTEK!”
“

Az Ön márkakereskedője:Škoda- Alisca Autócentrum

Az akció 2008. április 1-jétől június 30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes! A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
A képen extra felszereltségű modell látható. Kombinált átlagfogyasztás: 5,1-7,0 l/100 km, CO -kibocsátás: 135-168 g/km2

2008. 12-13ÁPRILIS -ÁN!

NYÍLT HÉTVÉGE:

Szekszárd Sárvíz u. 2. (a Tartsay u. OMV kút melletti bejáró) • Tel.: 74/415-077, 30/9572-649GORDIUS MAX KFT. •

GORDIUS TÉRKÕ UDVARTÉRKÕ UDVARGORDIUS
TAVASZI AKCIÓS TÉRKOVÁSÁR
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNYEKKEL!
Burkolatok, gyepkövek, támfalak óriási választéka!

Nyitva:
H–p.: 7–16 óráig

Várjuk kedves
megrendelõinket!

EGYPERCES KRIMI

Jól eltolta a biciklit…
Bármi áron és mindent visznek, amit érnek – mármint a tolvajok. Végh

Lajos alezredes, a szekszárdi Rendőrkapitányság vádelőkészítő osztály-
vezetője most egy „bármi áron” esetet mond el, miközben felhívja
olvasóink figyelmét, hogy egyre gondosabban vigyázzanak értékeikre.

Este, amikor a gazda hazaért, betolta kerékpárját családi házuk udvará-
ba, s a biztonság kedvéért – ahogyan mindig – a barackfa törzséhez lán-
colta. Reggel a család alig hitt a szemének. A barackfát kivágták, mert a
tolvaj csak ily módon juthatott a bringához, amit jól el is tolt... A tízezer
forintot érő kétkerekű védelmében a gazda megtette a szükséges óvin-
tézkedést, de sajnos, nem járt túl a tolvaj eszén, aki feltehetően minden-
féle segédeszközzel, például fűrésszel felszerelve indul körútjára.

Végh Lajos tapasztalataiból merítve elmondta, hogy a polgárok – szem-
ben a kerékpár-tulajdonossal – nagyon gyakran figyelmetlenek, nem gon-
dolnak értékeik védelmére, így megkönnyítik a zsiványok dolgát. Egyre
gyakoribbak azok az esetek, amikor a kismama babakocsiba ülteti kicsi-
nyét, majd a járművet a játszótér mellett hagyja, s meghintáztatja gyer-
mekét. Eközben lába kél a kis sportkocsinak a rajta/benne lévő
holmikkal együtt. Hasonló a szituáció, de már babakocsi nélkül: az anyu-
ka lepakolja cókmókját a játszótér egyik padjára, hogy kényelmesebben
játszhassanak a lurkóval. Mire visszatérnek a padhoz, a holmiknak hűlt
helyét találják. Eltűnt a táska, benne az okmányokkal, pénzzel, egye-
bekkel…

Ezeken a helyeken immár gyakrabban járőröznek a rendőrök, sőt a
civil ruhás nyomozók is rendre körbesétálják a játszótereket, parkokat,
de azért nekünk is figyelmesebbeknek kell lennünk. – vhm –


