
Tavaly tavasszal harmadszor vá-
lasztotta meg városunk és térsége
egyéni országgyűlési képviselőjé-
nek a fideszes dr. Braun Mártont.
Vajon minek köszönheti 1998 óta
a töretlen bizalmat és a népszerű-
séget? Tegyük hozzá, hogy nem
csupán a jobboldaliak tisztelik és
kedvelik, hanem sok baloldali ér-
zelmű is megemeli előtte a kalap-
ját – konkrétan és képletesen is.
Többeket – elsősorban az utóbb
említettek közül – faggattam,
hogy szerintük Braun doktor mi-
vel vívta ki az őt övező közszere-
tetet? Ilyen és hasonló válaszokat
kaptam: „Mert pont olyan brau-
nos maradt, mint 1998 előtt”,
„Mert nyílt, őszinte és tisztessé-
ges”, „Mert nem azt mondja, amit
elvárnak tőle, hanem minden kö-
rülmények között ragaszkodik
meggyőződéséhez”… 

– Számvetésre kérem. Szívesked-
jen összefoglalni a jelenlegi ciklus-
ból eltelt közel másfél esztendő tör-
ténéseit, természetesen beleértve az
Önre bízott és vállalt feladatokat. 

– A parlamentben az Európai
Ügyek Bizottságában dolgozom.

Mellette delegáltként
1999 óta az Európa
Tanács Parlamenti
Közgyűlésének va-
gyok a tagja, ahol a
gazdasági bizottság-
ban tevékenykedem.
Idén külön megbíza-
tásként a Fogyasztó-
védelmi Eseti Bizott-
ság tagjaként is mű-
ködtem.

– Viszonylag keve-
set hallani bizottsági
munkájukról.

– Ez így igaz, hi-
szen az Európai
Ügyek Bizottsága vi-
szonylag kevés olyan

témával foglalkozik, ami a parla-
ment elé kerül, illetve nyilvánossá-
got kap. Ugyanis a bizottságunk bi-
zonyos európai kérdésekben fogal-
mazza meg a magyar véleményt a
parlament nevében. Egyébként ez a
bizottság igen sok és szerteágazó
témát dolgoz fel, így egy-egy tagot
számos, különböző témára „oszta-
nak be”. Én is foglalkoztam a bün-
tetőjogtól kezdve mindennel.

– Ezen nem lepődöm meg, hiszen
képviselő úr jogász-közgazdász.

– Igen, ám legszívesebben gazda-
sági kérdésekkel foglalkozom. A té-
maköröket általában egy kormány-
párti és egy ellenzéki képviselő
kapja közösen. Éppen emiatt a bi-
zottságon belül egyes kérdésekben
sokkal többet találkozom bizonyos
MSZP-s képviselőkkel, mint a
fideszesekkel. Említhetek a bizott-
ságból két pécsi MSZP-s képviselőt:
Tasnádi Péter polgármestert és Ko-
csi Lászlót. Velük a bizottsági ügye-
ken kívül is gyakran tárgyalunk,
mégpedig a régióval kapcsolatos
feladatokról, most éppen az M6-
osról. 

– Hasonló lehet a kapcsolat az
Európa Tanácsi (ET) munkában is. 

– Van az úgynevezett ET utazó-
keret, s az ebbe tartozó 14 ember
negyedévente négy-öt napra szinte
össze van zárva, tehát kialakulnak
az emberi kapcsolatok, amibe bele-
tartozik az egymás ugratása, a kel-
lemes beszélgetések, a közösen el-
költött vacsorák. Az ET közel het-
ven tagot számláló gazdasági bi-
zottságában alelnök vagyok, s
mondhatom, elég sok feladatot ka-
pok.

– Most éppen mivel foglalkozik?
– Az Európa Tanács Fejlesztési

Bankjával, aminek elmúlt négy esz-
tendejéről novemberben teszek je-
lentést. 

XVII. évfolyam 35. szám 2007. október 28.* Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. *

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 51. évfordulójának városi
emlékünnepsége a hagyományok-
nak megfelelően a polgármesteri
hivatal dísztermében kezdődött, a
POFOSZ Tolna Megyei Szervezeté-
nek rendezvényén.

Az ünnepi műsoron Spanicsek
Attila tárogatóművész előadásában
és a Himnusz közös eléneklése
után Horváth István polgármester
köszöntötte az egykori forradalmá-
rokat, hozzátartozóikat és a megje-
lent képviselőket, a polgármester

elmondta, hogy a mai fiatalok az
56-os szabadságharcosoknak, az ő
szabadságvágyuknak köszönhetik,
hogy ma demokráciában, békében
élhetnek.

A polgármesteri köszöntő után
Töttös Pál, a POFOSZ Tolna Megyei
elnöke mondott ünnepi beszédet,
felidézve az 56-os forradalom bu-
dapesti, Tolna megyei és szekszár-
di eseményeit, mert – mint mondta
„Felejteni bűn, emlékezni köteles-
ség”. 

„Felejteni bűn, 
emlékezni kötelesség”

Folytatás a 3. oldalon.

Pénzügyileg tarthatatlan
szituációba kormányozták

az országot
Beszélgetés Szekszárd és térsége országgyűlési

képviselőjével, dr. Braun Mártonnal

Folytatás az 4. oldalon.
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő előadása 2007. október 30-án 14 órai kezdettel lesz a szekszárdi
kórház kultúrtermében vércukormérés és önellenőrzés fontossága cím-
mel. Előadó: Hídvégi Annamária, a 77Elektronika Kft. munkatársa. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Október 25. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Október 25. 
(csütörtök) 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 első és második 
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület  

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Október 15. (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 első és harmadik 
keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, Szekszárd,
Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
V. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

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

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

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

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET 
Diákétkeztetési Kft. ügyvezetõi

feladatainak ellátására
Pályázati feltételek: 

Szakmai szakirányú felsõfokú végzettség • Minimum 5 év vendéglá-
tásban vagy közétkeztetésben eltöltött szakmai gyakorlat 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: 
Szakirányú vezetõi tapasztalat • Közgazdász diploma • B kategóriás
gépjármûvezetõi engedély • Számítógép felhasználói szintû ismerete

A pályázathoz csatolni kell:
• Részletes szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• A végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• Motivációs levél (min. 1 oldal)

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. október 31.
Az ellátandó feladat részleteirõl Bay Attila ügyvezetõ igazgatónál le-
het érdeklõdni a 74/411-649-es telefonszámon. 
Az ügyvezetõ személyérõl és díjazásáról a pályázók személyes meg-
hallgatását követõen Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2007
novemberi ülésén dönt.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A postai úton érkezõ pályáza-
tokra kérjük ráírni „Diákétkeztetési Kft. ügyvezetõi pályázat”.

Élvezzük együtt a zalaegerszegi
termálfürdő gyógyító hatását!

Jöjjön velünk kirándulni Zalaegerszegre, ahol az újonnan épített fedett termál-
fürdő boltíves és üvegkupolás környezetében hang- és fényterápiás termálme-
dence nyújt szórakozást. Felnőtteknek vízeséssel összekötött három élményme-
dence, valamint két termálvizes ülőmedence található. Hozza el gyermekét,
unokáját! A kicsiknek gyerekvárban három különféle játékkal, csúszdával tarkí-
tott medence nyújt szórakozást. • Utazás: luxusbusszal. Indulás: 2007. novem-
ber 10. (szombat) reggel 6 órakor Szekszárd Gemenc parkolóból. Ár: 3850 Ft
belépővel együtt! • Jelentkezni lehet a részvételi díj befizetésével október 31-
ig: Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Területi Nyugdíjas Alapszervezeténél
(Dózsa Gy. u. 1.) minden nap 8–10 óráig, és a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetségénél Hunyadi u. 4. szám, fogadó napokon 8–10 óráig. 

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetsége és a Magyar Vöröskereszt 

Tolna Megyei Területi Nyugdíjas Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy október 29-én füstöltáru- és tésztaárusítás lesz a
Hunyadi u. 4-ben. Addig még megrendelhető a Kalocsa környékéről szár-
mazó édes és erős őrölt paprika (2100 Ft/kg) melyet, november 5-én
lehet átvenni.

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozatánál

őrölt fűszerpaprika (csípős, édes) kedvezményes áron megrendelhető
előzetes előjegyzés alapján, naponta 8–10 óráig Babits Mihály művelődési
ház, mozi bejárata melletti irodájában vagy a 06-20/415-48-67 telefonszá-
mon. Fűszerpaprika: 1600 Ft/kg egységáron. Szeretettel várunk minden
kedves nyugdíjas és nagycsaládos megrendelőnket!

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata

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

Lakossági veszélyeshulladék-gyűjtés
Szekszárdon

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a polgármesteri hivatal veszélyes hul-
ladékgyűjtési akciót szervez, melynek során az összegyűlt veszélyes – a kom-
munális hulladékkal együtt nem kezelhető – hulladékaikat ingyenesen lead-
hatják (az átadás ténye nyomtatványon rögzítésre kerül, melyet az átadónak
alá kell írnia). Az akcióban csak a lakosság vehet részt, gazdálkodó szerveze-
tek veszélyes hulladéka nem kerül átvételre, ezért az egy személytől átveen-
dő nagy mennyiségű veszélyes hulladék átvétele megtagadásra kerülhet.
Leadható anyagok
Veszélyes hulladékok: 

• savas ólom akkumulátorok
• elhasznált szárazelemek
• festék, lakk, ragasztó-, hígítómaradékok és ezekkel szennyezett gön-

gyölegek
• növényvédő és rágcsálóirtó szerek és ezekkel szennyezett göngyölegek
• lejárt szavatosságú gyógyszerek
• fáradt olaj (ásványi, növényi)
• olajos hulladékok (rongy, papír, fűrészpor, flakon)
• feleslegessé vált vegyszerek, savak, lúgok

A gyűjtés időpontja: 2007. november 3. (szombat) 8–13 óráig.
Gyűjtési helyek: Csatári-torok (Csatári Üzletház parkoló), Béla király té-
ri buszmegálló melletti terület

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Műszaki Iroda
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Tisztelt Megemlékezők!
Október 23-a, az 56-os forrada-

lom és szabadságharc emléknapja,
mely nemcsak nekünk, de a 20.

század világtörténetében számos
nép közös ünnepe. E nap a terror
és elnyomás elleni hősi küzdelem-
re, a szabadság szeretetére, a fel-
szabadult boldogságra emlékeztet.

1956 nélkül ma Európa sem lenne
az a szellemi, gazdasági és politikai
közösség, melyben Magyarország-
nak ismét helye van!

Október 23-nak van még egy
rendkívül fontos üzenete a szá-
momra, ami nem más, mint a nem-
zeti egység megteremtése. 1956.
október végén az az érzés, hogy
együtt van a nemzet, együtt van az
ország, mindennél erősebb volt. És
mindenki felszabadult volt, mert
végre hangosan és nyilvánosan ki-
mondták az igazságot. 

1956 októberében Mindszenty
József hercegprímás nyolcévnyi
börtön után ezt mondta:

„Most a magyar szívekben szere-
tetre és összefogásra van szükség.”

Úgy gondolom, hogy 2007. októ-
ber 23-án Mindszenthy hercegprí-
más szavai ismét aktuálisak. A XXI.
század elején úgy tűnik, hogy meg-
osztott a magyar nemzet pedig sze-
retetre és összefogásra lenne szük-
ség, hiszen egy megosztott nemzet

nem lehet sikeres. Mindenkinek
megvan a felelősége abban, hogy
ez a helyzet feloldódjon.

Tisztelet Hölgyeim és Uraim!
Nekünk Szekszárdon az a fel-

adatunk, hogy a „Jövő városát”
építsük együtt, közösen, összefo-
gással! Át kell lépnünk a tegnapból
a holnapba. Itt az idő, hogy felsza-
badultak, reménykedők, egymás-
sal türelmesek, megértők legyünk
és bizalommal fordulhassunk egy-
más felé. A tegnap vitáit le kell zár-
ni, és ki kell nyitni a holnap ajtaját!

Ne féljünk letörni a lakatot, hi-
szen 1956-ban bebizonyították,
hogy a magyar embernek helyén
van a szíve és az esze.

Kedves Barátaim!
Az 1956-os forradalom megmu-

tatta Nagy Imre személyén keresz-
tül, hogy a nemzeti összefogás ér-
dekében az érdekek helyett az érté-
keket, szem előtt tartva megőriz-
hetjük világnézeti identitásunkat.
Hiszen ő kilépett kommunista

múltjából, mégis megmaradt balol-
dalinak, vállalta azt a történelmi
szerepet, amelyet a forradalmi ma-
gyar nép neki szánt, és inkább
meghalt, de nem lépett vissza.

Ma sokan sokféle 56-ról beszél-
nek. Természetesen ki-ki másként
élte át a forradalmat.

Bibó István így fogalmazott „sok-
féle szemüvegen lehet nézni, de ha
az ember leteszi a szemüveget,
csak egyféleképpen”. Ez az egyféle-
képpen véleményem szerint a
nemzetnek az a vágya, hogy 1956
után ismét felszabadult, őszinte,
összetartó és egységes legyen!

Ezért arra kérek mindenkit itt,
Szekszárdon, Tolna megyében,
hogy merítsünk erőt 56 emlékéből
és összefogással, tenni akarással,
igazmondással vezessük sikerre
közösen városunkat, megyénket! A
szív diktáljon, ne a politika kar-
mesterei!

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Az Isten áldja Önöket!

A beszéde után Töttös Pál (ké-
pünkön) átadta a POFOSZ orszá-
gos elnöksége által adományozott

emlékkeresztet dr. Deák Gábornak
és Vitéz Túrós Istvánnak.

Az ünnepséget Illés Alexandra

énekével, Bárdos Sándor pedig sza-
valatával tette emlékezetesebbé.

Az ünnepség után a résztvevők
megkoszorúzták a polgármesteri
hivatal aulájában az 56-os emlék-
táblát, majd a Belvárosi római kato-
likus templomba vonultak, ahol a
Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi
hangverseny keretében Haydn: A
Megváltó hét szava a keresztfán cí-
mű művéből adott elő részleteket.

A rossz idő miatt az ünnepség
nem a Szent István téri 56-os em-
lékműnél, hanem a Művészetek
Házában folytatódott fél ötkor, ahol
ismét Horváth István polgármester
mondott köszöntő beszédet, majd
dr. Puskás Imre (képünkön), a Tol-
na Megyei Közgyűlés elnöke mon-
dott ünnepi beszédet, és a Bezerédj
István Kereskedelmi és Közgazda-
sági Szakközépiskola diákjai adtak
irodalmi műsort. 

Ünnepi beszédében a megyei
közgyűlés elnöke 1956 kapcsán az

akkori események politika, hadtör-
téneti és lélektani pillanatait idézte
fel. Felelevenítve Nagy Imre politi-
kai fejlődését, aki baloldali politi-
kusból a többpártrendszerért és az

ország függetlenségéért küzdő poli-
tikussá vált, majd szembeállította
vele Kádár János politikai „fejlődé-

sét”, aki visszalépve korábbi válla-
lásaitól, elárulta Nagy Imrét, és an-
nak kormányát. 

Puskás Imre az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc külföldi
visszhangjait felidézve elmondta,
hogy 1848 óta nem tekintettek
olyan elismeréssel és megbecsülés-
sel a magyar népre, mint 1956-ban,
tették ezt azért, mert a magyarság
megmutatta, hogy tud és akar küz-
deni a szabadságáért, az emberi
méltóságért, összefogással képes
szembeszállni a világ legerősebb
hadseregével is. Puskás Imre sze-
rint ez hiányzik a mai társadal-
munkból, ha van mit tanulnunk 56-
ból akkor az az, hogy bizalommal
és összefogással eredményesek és
sikeresek lehetünk, majd hozzátet-
te, hogy ezt csak akkor tudjuk meg-
tenni, ha az ország vezetői nem azt
üzenik nekünk, hogy merjünk ki-
csik lenni, hanem azt, hogy mer-
jünk nagyot álmodni, mint ahogy
tették ezt 56 hősei.

Az ünnep szekszárdi programja
az 56-os emlékmű koszorúzásával
ért véget. – gl –

„Felejteni bűn, emlékezni kötelesség”
Folytatás az 1. oldalról.

Dr. Braun Márton, Ács Rezső és Horváth István a koszorúzáson Az ünnepi műsort adó Bezerédj iskolások
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– Hozzáteszem, az Európa Ta-
nácsban világgazdasági és európai
gazdasági kérdésekkel foglalko-
zunk. S nyilvánvaló, ha már kint
vagyok, és magyar vagyok, magyar
érdekekért igyekszem lobbizni.
Egyébként az ET fő profiljaként
emberi jogi kérdésekkel foglalkozik
– ő működteti az Emberi Jogi Bí-
róságot –, s e téren számos emlé-
kezetes ügyünk volt. Bizonyára
emlékszik, amikor a vajdasági ma-
gyarokat ért atrocitásokkal kapcso-
latosan kellett lobbizni, most pedig
a pozsonyi parlament szeptemberi,
a Benes-dekrétumokkal kapcsola-
tos döntés ad munkát. „Régi moto-
rosként” sok képviselővel vagyok
igen jó nexusban, akik figyelnek az
ügyek háttéréről szóló magyaráza-
tomra, így a magyarok mellett más
nemzetek képviselői is támogatják
a problémához kötődő kezdemé-
nyezésünket. „Kinti” kollégáim
sem tartják az európai normákkal
összeegyeztethetőnek a kollektív
bűnösség fogalmát, tehát elutasít-
ják.

– Az Európa Tanács Néppárti
Frakciójának helyettes vezetője.

– Igen, bár érdekességként el-
mondom, hogy a közelmúltban át-
alakították a frakcióvezetést hason-
lóan az angol rendszerhez, tehát a
helyettesek a whip-ek – ami korbá-
csot jelent – feladatuk a fegyelme-
zés, például szavazáskor az üléste-
rembe terelik a tagokat…

– Gyakran tart vezérszónoklatot a
gazdasági bizottságban.

– Ha az adott témát a tagok egyi-
ke sem vállalja el, akkor a frakció
nevében a helyetteseknek kell kiáll-
niuk. Ezért az összes témából fel
kell készülnöm, s ha úgy adódik,
„be tudjak ugrani”. Ez bizony ko-
moly és elmélyült munkát jelent.

– Nem egyszer szólalt föl idehaza
is az országgyűlésben, elsősorban
választókerületét érintő kérdések-
ben.

– Természetesen, térségem ügye-
it segítendő minden lehetőséget ki-
használok, különösen odafigyelek
a kis- és középvállalkozásokat érin-
tő témákra. 

– Szekszárdozzunk! Rendszere-
sen megtartja fogadóóráit.

– S nem csak itt, hiszen Szek-
szárd és Tolna város mellett még 10
település tartozik hozzám. A foga-
dóórákon nagyrészt egyedi – jogi, a
jegyzőkre, polgármesterekre tarto-
zó közigazgatási – problémákkal
keresnek föl, illetőleg mostanában
a – különösen a diplomásokat érin-
tő – munkanélküliség, valamint a
lakosság borzasztó eladósodottsá-
ga áll a gondok középpontjában.

– Ez utóbbi valamiképpen kivéd-
hető? 

– Szerintem többségében igen.
Ugyanis az emberek sokszor min-
dennapi fogyasztási dolgokra, illet-
ve luxuscikkekre vesznek fel hitelt.
Szerintem ma az ingatlanvásárlásra
felvett hitel az egyetlen elfogadha-
tó, hiszen lakásra mindenkinek
szüksége van. Viszont sokan nem
jól mérik föl hitelképességüket, ami
időközben változhat is. De autóvá-
sárlásra, nyaralásra, lakodalomra is
sokan kockáztatnak, ami helyte-
len… S említek egy közgazdasági
törvényszerűséget: ha az emberek
életszínvonala csökken, akkor egy
darabig megpróbálják erőn felül
követni a korábbit, mégpedig
pluszforrások, azaz hitel bevonásá-
val, mivel egyik napról a másikra
nem állnak át a drága szalámiról a
parizerre. Ez fordítva is igaz, ami
azért probléma, mert ha az ország
egyszer elkezd fejlődni, így annak
időhátránnyal futhat neki. Sajnos
jelenleg ott tartunk, s nem csak az
ellenzék látja, hanem a kormány is
bevallotta, hogy csökken az embe-
rek életszínvonala, mivel belekor-
mányoztak bennünket egy pénz-
ügyileg tarthatatlan szituációba:
borzasztó eladósodottság, óriási
költségvetési hiány. E téren 2006-
ban, a választások előtt komoly vi-
ta volt közöttünk és a most kormá-
nyon lévők között. Ugyanis a szó-
ban forgó problémát a Fidesz gaz-
dasági élénkítő programmal akarta
megoldani, a másik oldal viszont a
gazdaságot lehűtő tervvel, ami adó-
emelést és a költségek visszafogá-
sát jelenti. Már kiderült, hogy a
kormány az utóbbi döntéssel túl-
lőtt a célon. Ezt tetézi még az elosz-
tórendszerben tapasztalható óriási

káosz, s láthatóan szociális
válság előtt áll az ország. A
most hatalmon lévők alkal-
matlanok a kormányzásra,
amit az is alátámaszt, hogy
idővel még az okos kezde-
ményezéseiket is pofon
vágják, tehát kapkodnak…
Vegyük például az uniós tá-
mogatásokat, amiknek jön-
niük kéne, de nem érkez-
nek, és egyébként is csak a
korábbi költségvetési támo-
gatásokat pótolják, nem je-
lentenek többletforrást.

– A téma rengeteg, a hely
kevesebb. Úgyhogy most
mellőzve például az egész-
ségügy anomáliáit, szán-
junk egy-két mondatot a
tandíjra.

– Nagyon sok olyan csa-
lád van, ahol ez komoly
problémát jelent. Ha bele-
gondolok, annak idején

sem öcsém – bár a korkülönbségek
miatt egyszerre csak egyikünk ta-
nult tovább – sem én nem tanulhat-
tam volna ilyen arányú tandíjak
mellett, hiszen szüleink átlag alatt
kerestek. Tehát a jelentős tandíj
ügyét át kellene gondolnia a kor-
mánynak, mert bevezetése nagyon
sok tehetséges, ám szegény sorban
élő fiatal életkilátását lehetetleníti
el. 

– Most már valóban térjünk visz-
sza városunkhoz. Sokan bírálják a
kötvénykibocsátást.

– Nagyon sok önkormányzat
döntött e mellett, s nyilván végig-
gondolták a dolgot. Hozzáteszem,
hogy az a bank is kedvezőbb finan-
szírozási ajánlatot tett a kötvényre,
mint amelyik eddig hitelezte a vá-
rost. Amúgy ez egy virtuális köt-
vénykibocsátás, hiszen az adott
bank vissza is vásárolja a kötvénye-
ket, vagyis magyarul ez is egy hitel-
forma.

– Tudott volna mással „operálni”
a város?

– Nemigen. Ezzel az olcsóbb for-
rással részben kiváltották a korábbi
hiteleket. Igaz, megnövelték a hitel-
állományt, de azzal a céllal, hogy a
fejlesztési lehetőségek önerejét eb-
ből finanszírozzák. Mert amennyi-
ben nincs mihez hozzányúlni, a vá-
ros jelentősen megtorpan. Koráb-
ban a jelzáloghiteles variációt alkal-
mazták, vagyis a város vagyonát
terhelték be a bankok.

– Mert van vagyona a városnak?
– Hát ez az. Azért bukott meg az

imént említett dolog, mert a város
már nem rendelkezik vagyonnal,
hisz mint tudjuk, „sikerült” min-
dent eladni. Ezért próbálja most
visszavásárolni a közműcégeket az
önkormányzat.

– Politikailag ez bölcs dolog?
– Nem. Ugyanis politikailag az a

bölcs, amit lát mindenki, amivel le-
het virítani. A polgári kormány ide-
jén a városban több százmillió fo-
rintért elkészült a szennyvíztisztí-
tó… a legtöbb embernek fogalma
sincs róla, hol a telep, mert nem lát-
ja. A főtér rekonstrukciója viszont
szem előtt van. Lehet vitatkozni,
hogy melyik a fontosabb létesít-
mény. 

– Bár tegyük hozzá, nagyon szép
a városközpont.

– Így igaz, valóban gyönyörű.
– Vajon elkészül-e 2010 tavaszára

az M6-os?
– Használom az M6-ost, nagy fo-

gyasztója vagyok. De nincs meg az
eleje, ugyanis a 23-as kilométerkő-
nél kezdődik. Ezt a szakaszt 2006
végére ígérték, most már 2008 vé-
géről van szó. A déli rész – Szek-
szárd–Bóly, illetve Pécs – van elő-
rébb, a Dunaújváros–Szekszárd
közti szakaszra csak most írták ki a
közbeszerzést. Nem akarok pesszi-
mista lenni, de az a nagy félelmem,
hogy az utóbb említett rész nem
készül el 2010 elejére. Ez óriási
problémát okozna, hiszen abban
az esztendőben Pécs lesz Európa
kulturális fővárosa, de programok
tekintetében Szekszárdot is érzéke-
nyen érintené az út hiánya.

– Mit szól a miniszterelnök hét-
pontos tisztasági csomagjához? 

– Van olyan pontja, amivel egyet-
értek. Támogatom, hogy főállású
képviselők dolgozzanak a parla-
mentben, a létszámot pedig csök-
kentsük 200-ra.

– Van értelme, hogy Gyurcsány
Ferenc felszólalásakor a Fidesz-frak-
ció a mai napig kivonul az üléste-
remből, illetve, ha előre bejelentett
beszédről van szó, akkor eleve nem
is mennek be? 

– Frakcióvezetőnk mindig bent
van, s mint tudjuk, egy frakcióból
csak egy ember reagálhat a hallot-
takra egy bizonyos időtartam erejé-
ig. Ezzel szemben viszontválaszra
van lehetősége a miniszterelnök-
nek, vagyis az utolsó szó mindig az
övé. Hogy e politikai riposztokkal
megtűzdelt politikai szónoklat alatt
bent van-e a frakció, vagy sem, an-
nak az emberek élete szempontjá-
ból nincs jelentősége, hiszen ez
nem a szakmai munka része.

– Hogy van a Braun család?
– Szerencsére jól. Kati, mármint

a feleségem gyeden van Júlia kislá-
nyunkkal, aki kétesztendős lesz. A
nagyok, a 16 éves Marcell és a 13
esztendős Luca iskolába járnak,
örömmel mondhatom, jól tanul-
nak. Sejtem a következő kérdést,
amiről már korábban is sokat be-
szélgettünk. Igyekszem munkámat
jól végezni, de úgy, hogy mellette a
lehető legtöbb időt töltsem a csa-
láddal. A nyaralást nem hagyjuk el,
többnyire a hétvégeket is együtt
töltjük remekül és szeretetben.

V. Horváth Mária 

Pénzügyileg tarthatatlan szituációba
kormányozták az országot

Folytatás az 1. oldalról.
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Tavaly decemberben alakult meg
szekszárdi székhellyel a Da-
nubia Faipari Klaszter. De nem
csak a szekszárdi érintetteket tö-
mörítik, hanem régióban gondol-
kodnak. A jelenleg 17 taggal –
vállalkozók, szakmai és civil
szervezetek – működő klaszter
két alapítójával, Márkus István-
nal, a MÁRKER Kft. ügyvezetőjé-
vel és Pál Attilával, az Ablak-Info
Bt. ügyvezetőjével beszélgettünk
céljaikról, s arról, hogy mit je-
lenthet a tagok számára a szak-
mai összefogás.

Beszélgetésünk elején a napok-
ban megtartott összejövetelükről
számoltak be, s megjegyezték,
hogy igen sokan jelezték csatlako-
zási szándékukat. A „klaszter-
ülésen” vázolták jövőbeli elképze-
léseiket, amit hasznos ötletekkel
gyarapítottak a tagok. Kiderült,
hogy nemrég látott napvilágot egy
olyan országos, ám megyékre le-
bontott tanulmány, ami a két emlí-
tett szakma versenyképességét,
kapacitását, technológiai felké-
szültségét… mérte föl, de kitért a
kommunikációra is. Megállapítást
nyert, hogy az asztalos vállalkozá-
sok és a nyílászárókat gyártó ki-
sebb cégek versenyképessége ro-

hamosan csökken. Ennek oka nem
a szűkülő piac, hanem a multina-
cionális cégek dominanciájának
erősödése. Mint kiemelték, a
klaszter a magas minőségű, már-
kázott termékek gyártásában látja
a kiutat. Ezért hívták életre a
klasztert, s az azonos szakmában
tevékenykedők megosztják a fel-
adatokat, persze úgy, hogy egy-
mást maximálisan kiegészítsék.

Elkészült már az első, az ablak-
projekt, amit be is mutattak az
összejövetelen. Úgy tudják – úgy
tudjuk –, hogy a várakozás után a
Regionális Operatív Fejlesztési

Program keretében végre kiírják
azt a pályázatot, ami számukra is
kecsegtető. Ha megnyerik az emlí-
tett projekthez szükséges összeg
50 százalékát, a másik ötvenet ők
maguk biztosítják. Uniós és saját
forrásból valósítják meg a korsze-
rű technológiát.

Visszakanyarodva a szakmai
összefogásra, elsőként a verseny-
képessé válás egyik fő mozgatóját,
az alapanyag közös beszerzését
említették. Nyilvánvaló, a nagyobb
mennyiségű anyag vásárlása ese-
tén kedvezményekben részesül-
nek. Másrészt a közös gyártás is
előnyös, amit úgy kell elképzelni,
hogy a kisvállalkozások felosztják
maguk között a részfeladatokat, s
ugyan a gyártás különböző telep-
helyeken folyik, mégis úgy, mintha
egy nagy egységben „szalagszerű-
en” végeznék a munkát. Emellett
lényeges szempont a csúcstechno-

lógia megvalósítása, s az is, hogy a
speciális kooperáció révén is taka-
rékos az üzemeltetés. 

Természetesen a projekt tartal-
mazza az önálló arculat kialakítá-
sát – profin és hosszú távra. Terve-
ik szerint olyan piaci réseket kutat-
nak föl, amit a „multik” nem is-
mertek föl, ezért az innováció felé
fordultak. Ezzel párhuzamosan ki-
építik az országos viszonteladói
hálózatot. Majd a beszállító, a
gyártó és a viszonteladó között lét-
rehozzák az intelligens alapú in-
formatikai rendszert.

– Nem olcsó tömegárut, hanem
speciális és magas igényeket, vala-
mint magas minőséget állítunk
elő. Éppen ennek érdekében vé-
geztünk piackutatást: felmértük a
fogyasztók elvárásait, s a tervezés-
nél más igényeket, a külső hatáso-
kat, mi több, a klímaváltozást is fi-
gyelembe vesszük – tájékoztattak,
sőt latolgatják tekintetbe venni a
nyugaton terjedő, automatavezér-
lésű „intelligens-ház” kívánalmait
is. Például nyáron automatikusan
leengedi az árnyékolót, hogy ne
kelljen klimatizálni, vagy a szel-
lőztetés idejére „letiltja” a fűtést. S
még egy fontos megjegyzés a nyí-
lászárókhoz: a fát Ausztria száz
százalékban újratelepített erdeiből
hozzák, az árnyékolókat pedig Né-
metországból, s mindkettőnél ki-
zárólagos viszonteladókként.

Ezután ismertették a bútorvona-
lon jövőre tervezett projektet, amit
a gyermekbútorok gyártásával in-
dítanak.  V. Horváth Mária

Fotó: Nagy Ágnes

Danubia Faipari Klaszter régiós összefogással

A kisvállalkozások felveszik a
versenyt a multikkal

Elkészült az
átjáró

világítása
Hosszú évek óta áldatlan állapo-

tok uralkodtak az Alkotmány utcát
a Béri Balogh Ádám utcával össze-
kötő átjáróban és annak környé-
kén. A sorházak alatti, koromsötét
zeg-zug köztisztasági és közbiz-
tonsági gondokat egyaránt okozott
az ott élőknek, arra közlekedők-
nek. 

Máté Péter, a X. számú körzet
képviselője választási kampányá-
ban ígéretet tett arra, hogy orvosol-
ják a problémákat, és október ele-
jére el is készült az átjáró kivilágí-
tása. 

A négy darab, biztonsági lámpa
felszerelése összesen 150 ezer fo-
rintba került, a pénzt a közgyűlés
Gazdasági és Mezőgazdasági Bi-
zottsága saját keretéből biztosítot-
ta. Mint azt Máté Péter elmondta,
ez csak az első lépés a körzet (köz)
biztonsága érdekében, a közeljövő-
ben szeretnék megoldani többek
között az óvoda környékének kivi-
lágítását is.

Október 9. és 16. között Horváth
István polgármester vezetésével
egy közel 20 főből álló delegáció
utazott Bezonsba, a francia test-
vérvárosunkkal 40 éve fennálló
kapcsolat megünneplé-
sére. Négy évtizede,
1967-ben ez volt az első
partnervárosi kapcsolat,
amely egy magyar és egy
francia város között köt-
tetett.

A delegációval utazott –
többek között – dr. Haag
Éva alpolgármester, dr. Ki-
lián Orsolya jegyző, Csá-
szár József egykori ta-
nácselnök, a 40 évvel ez-
előtti partnerszerződés
aláírója, valamint a test-
vérvárosi kapcsolat ápolá-
sában nagy szerepet ját-
szó Szekszárd–Bezons Ba-
ráti Társaság vezetősége
is.

A francia város október 11-én ün-
nepi közgyűlés keretében erősítette
meg a testvérvárosi kapcsolat fenn-
állását, és számos érdekes progra-
mot szervezett a magyar vendégek

számára. Az október 13-i ünnepség
során Kovács János és Silli Attila
mesterszakácsok magyar menüvel
köszöntötték a mintegy 300 megje-
lent vendéget, a Szekszárd-Bezons
Baráti Társaság pedig 100 példányt
adott ajándékba a 40 éves kapcso-
latot bemutató, nemrégiben elké-
szült kiadványából.

Horváth István polgármester és
Tölgyesi Balázs, a Szekszárdi Víz-
és Csatornamű Kft. ügyvezetője
hétfőn látogatást tett a Bezons mel-

lett található hatal-
mas vízmű vállalat-
nál, amely közel 2
millió ember vízellá-
tásáról gondoskodik
a Párizs környéki te-
lepüléseken.

Az egyhetes kint
tartózkodás alatt ke-
rült sor a következő
két év tervezett prog-
ramjainak egyezteté-
sére is. A város veze-
tőinek megállapodá-
sa értelmében a 45
éves évfordulót
Szekszárdon, míg az
50 éves jubileumot
Bezonsban ünneplik
majd.

B. A.

A Szekszárd–Bezons Baráti Társaság alelnöke, Nemessányi
Gyöngyi (balról) és elnöke, dr. Fisi Istvánné, a bezonsi Test-
vérvárosi Bizottság (Jumelage) egykori és jelenlegi elnöke,
Mireille Ourmiéres és Marcel Prigent társaságában

SZEKSZÁRD–BEZONS: 40!

Megerősítették a
testvérvárosi kapcsolatot
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A rendszerváltozás
hajnala óta hazánk la-
kosságának egyre nél-
külözhetetlenebb „tar-
tozékává” vált és válik
folyamatosan a minél
jobb szintű nyelvtudás
elsajátítása. Tanköny-
vek jönnek-mennek a
könyvpiac polcain, egy
kérdéskör viszont min-
dig adott marad: a tu-
catáruk ömlesztése
mellett képes-e korunk
embere felfedezni az
értékeset, a könnyen-
gyorsan, ugyanakkor
igényesen tanulható
köteteket? Léteznek ma még
olyan alkotók, akik jól használ-
ható nyelvkönyveket írnak? 

Október 11-én este, egy, az Ily-
lyés Gyula Megyei Könyvtárban
megrendezett könyvbemutató
méltán rácáfolhatott az ilyen jel-
legű kételyekre: korszerű, letisz-
tult, s kiválóan alkalmazható új,
angol nyelvű tankönyvvel ismer-
kedhettek meg az érdeklődők,
Pálinkás Tímea szekszárdi kötő-
désű angol szakos bölcsész, tol-
mács és szakfordító munkájának
köszönhetően… 

Mint azt az alkotótól megtudhat-
tuk, a kötet nyelvtani anyaga eddigi
angol tanári tevékenységéből,
egyedien újszerű oktatási módsze-
réből épül fel. Ő maga 1987 óta ta-
nít a legkülönbözőbb tanintézmé-
nyekben. Az eltelt időszakban ki-
dolgozott jegyzeteit – melyekből
diákjai is előszeretettel tanultak –
összegyűjtve, azt átdolgozva, majd
kibővítve született meg műve,
melynek lektorálása idén január-
ban kezdődött, nyomtatása a Szek-
szárdi Nyomdában pedig már most
szeptember folyamán elkészülhe-
tett. A kötet három nagy nyelvtani
egységre oszlik, úgy, mint az ala-
pok elsajátítása, a nagy nyelvtani
egységek megjelenítése, valamint a
nyelvvizsgás feladatok felvonultatá-
sa. Különlegességét csak növeli,
hogy az angol a példamondatok
alatt azonnali magyar fordítással
segíti a tanulót az idegen nyelv el-
sajátításában, valamint adott angol
és magyar példák felsorakoztatásá-
val von párhuzamot a két nyelv
nyelvtani szerkezete között.

A szerzőnek célja volt továbbá,
hogy minél egyszerűbb és áttekint-
hetőbb formába öntse azokat a fon-
tos nyelvtani egységeket, melyek a
nyelvvizsgákon előkerülnek, kezd-
ve a legapróbb részletekkel, s lezár-

va a komolyabb
grammatikai tud-
nivalókkal.  

Pálinkás Tímea
úgy véli, a kezdők-
nek fontos, hogy
biztos nyelvi ala-
pokkal rendelkez-
zenek, mivel a na-
gyobb egységek
megértése csak így
lehetséges a ké-
sőbbiekben. Gyak-
ran tapasztalja,
hogy valaki a ha-
gyományos mód-
szerrel három év
után – adott nyelv-

tudással – még egy pohár vizet sem
képes kérni. Halványkék színű,
négyzetes formájú könyve éppen a
kommunikációs készség mind na-
gyobb ösztönzésével kíván segítsé-
get nyújtani a nyelvtanulóknak,
ugyanakkor közép- és felsőfokú
nyelvvizsgára készülőknek kifeje-
zetten ajánlható. 

Kérdésünkre a szerző elmondta:
1996 körül kezdett gondolkodni
egy nyelvi jellegű munkában, s
2000-re kristályosodott ki benne
igazán, hogy az anyagnak széle-
sebb közönséghez is el kell jutnia.
Hasonló stílusban, magyarázat-
megközelítésben íródott kötet nem
jelent meg eddig, így vetődött fel
egyedi alkalmazásának könyvvé
formálása.

Lektorálását a Műszaki Egyetem
angol anyanyelvű és emellett ma-
gyarul igen jól gondolkodó kollégá-
ja, Nigel Heawey végezte, aki mel-
lesleg Brüsszelben is munkálko-
dik.

Magánkiadásról és terjesztésről
lévén szó, csupán most kerülhetett
a boltok és az iskolák polcaira a
mű. Mint mondta, a tankönyvpia-
con nem zömmel ugyan, de talál-
hatók jó nyelvkönyvek. Módszere a
külföldön élő magyar anyanyelvű-
ek számára is ajánlható, de egyelő-
re a magyar piacon szeretnének
mind több helyen megjelenni. El-
mondható, kötete iránt nagy az ér-
deklődés, konkrét eladási visszajel-
zések – a szeptember 25-i megjele-
nés óta eltelt idő rövidsége okán –
még nem érkeztek. 

Pálinkás Tímea 1993 óta Buda-
pesten él, s munkáján kívül az ezo-
terikus dolgok – mint például a ter-
mészetgyógyászat – is foglalkoztat-
ják, cseppnyi szabadidejében pe-
dig – az idegen nyelv tanításán kí-
vül – e területen is fejleszti magát.

Gyimóthy Levente

Az Európai Közúti Biztonsági
Charta szellemében alakult meg
két hónapja Szekszárdon a Tolna
Megye Közlekedésbiztonságáért
Alapítvány, amelynek vezetői és
tagjai a napokban mutatkoztak
be a sajtó képviselőinek, és is-
mertették tevékenységük főbb
csomópontjait, valamint célkitű-
zéseiket.

Magyar Lajos – a TIR-Suli Bt.
ügyvezetője – neve fogalom a köz-
lekedési szakmában. Már 1980 óta
vesz részt a járművezetők képzésé-
ben, majd cége megalapítását köve-
tően továbbképzéseket és baleset
megelőzési programokat szervez.
Nem véletlenül ő a megálmodója,
majd létrehozója az alapítványnak,
amelynek célja „segíteni a kultu-
rált, erkölcsös és balesetmentes

közlekedést”, fogalmazott az ötlet-
gazda. Megtudtuk azt is, hogy ki-
emelten foglalkoznak a diákokkal
is: a 2006–2007-es tanévben több
mint száz iskolai osztályt – 2600 di-
ákot érint – kerestek fel a balesetek
megelőzését célzó előadásaikkal,
rendezvényeikkel. 

Az alapítvány kuratóriumának
elnöke Illés László, nyugalmazott
rendőr alezredes lett, aki hosszú
évekig irányította a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság közlekedés-
biztonsági osztályát. Az alapítvány
titkári tisztét Liszicza István látja
el.

Illés László elmondta, hogy
együttműködnek a rendőrséggel,
polgárőrséggel, önkormányzatok-
kal, s valamennyi olyan szervezet-
tel, gazdasági társasággal, amelyek
bármilyen formában akarnak tenni
a közlekedésbiztonság javításáért.
Szándékuk szerint sokat kívánnak

tenni a halálos balesetek számának
csökkenéséért. Hozzátette, a gyors-
hajtás gyakran okozója a súlyos
baleseteknek. Ezek számának visz-
szaszorításáért harcolnak, mely
nem reménytelen, hiszen a sza-
bálytalankodók – elsősorban a
gyorshajtók – szigorodó szankcio-
nálása is hozzájárul az eredmé-
nyességhez. Francia példát hozva
megemlítette, hogy ott a több ezer
traffipax felszerelését követően 17
százalékkal csökkent a motoros
balesetek száma. Azt is kiemelte a
kuratórium elnöke, hogy az úgyne-
vezett diszkóbaleseteket is vissza
kellene szorítani, s kapcsolódva
Magyar Lajoshoz, hangsúlyozta,
nem lehet elég korán elkezdeni a
gyerekek biztonságos közlekedésre
nevelését.

A tájékoztatón a számos további

célkitűzés, illetve feladat ismerteté-
se mellett kiemelték, hogy mind-
annyiunk érdekében kérik és vár-
ják az alapítvány támogatását – ter-
mészetesen nem csak önkormány-
zatoktól és gazdasági társaságok-
tól, hanem magánszemélyektől is.

– hm – 

Új angol nyelvkönyv a
használhatóság jegyében

Bemutatták Pálinkás Tímea: Angol nyelvtan
magyar fejjel című munkáját

Közlekedésbiztonságáért alapítvány a közlekedőkért

Segíteni a kulturált,
erkölcsös és balesetmentes

közlekedést
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A nyári szünetet követően újra részt vehet a
közönség a Léleképítő-sorozat estjein. Az
uborkaszezon utáni első előadást dr. Bakay
Kornél, a szeptemberben Magyar Örökség-díj-
jal kitüntetett történész, az MTA részlegveze-
tője, a Nagy Lajos Király Magánegyetem tan-
székvezetője, a Kőszegi Városi Múzeum igaz-
gatója tartotta; Magyar történelmi sorskérdé-
sek a múltban és jelenben címmel. Beszédé-
ben az előadó cselekvésre ösztönzött a jelen
magyarországi helyzetet megoldandó, és Szé-
chenyivel szólva rámutatott: „A legkisebb tett
is fontosabb, mint a legnagyobb szó.”

Az előadást megelőzően Horváth Anita olvas-
ta fel Petőfi Sándor A nemzethez című művét.
„Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz, /
Soha többé nem lesz ébredésed”, írja 1848 au-
gusztusában költeményében Petőfi – mint tud-
juk, ő nem állt félre a történelmi sorskérdések
útjából. Dr. Tóth Csaba, a rendezvénysorozat
szervezője a témához kapcsolódva hangsúlyoz-
ta: „A haza azé, aki teleszüli, tehát vállalni kell
a következő nemzedéket!”, majd hozzátette:
„Össze is kell tenni a kezünket; de ha kell, a ka-
szát is kiegyenesítjük.”

Dr. Bakay Kornél beszédében aláhúzta, hogy
korunkban nem lehet feltenni a mondatba fog-
lalt kérdést a sorsról, mert a tömegembereket
tudatosan ránevelték, hogy a saját közvetlen ér-
dekein kívül semmi nem fontos. Így aztán sem-
mi iránt nem érdeklődik, és nem is tudja, mi az:
sorskérdés. Ez az igazi tragédia, vélekedett az
előadó, aki kiemelte: a múlt nem lehet nyűg,

holt teher senki vállán sem; éreznünk azt, hogy
a történelemnek csodás, mozgósító ereje van.
Annak érdekében veszi most számba történelmi
sorskérdéseinket, fogalmazott, hogy a múlt
visszatérhessen hozzánk.

A magyarság, a nemzet most éli legsúlyosabb
válságát, főképp, mert a lélek beteg: belülről va-
gyunk betegek – kezdte a számvetést az előadó.
Hogyan jutottunk ide? Hogyan válhatott ennyire
erőtlenné ez a nép, hogy önvédelméről lemond-
jon? Értetlenül áll ezelőtt, mondta dr. Bakay,
majd újabb kérdéseket sorakoztatott: Mikor és
miért tudtak bennünket ennyire megrontani?
Tudatos az összefogás a magyarság ellen határo-
kon belül és kívül; de a magyarság fogyatékos-
ságai, jellemhibái is okolhatók-e? Miért érvénye-
sülhet és érvényesülhetett korábban az idege-
nek uralma a magyarság felett? A választ kere-
sendő idézte Balczót: „Magyarország a XX. szá-
zad második fele óta zsidó hódoltsági terület.”

Szembeállítani és tömegmasszává változtatni
akarnak bennünket – mutatott rá dr. Bakay –,
hogy feladjuk a magyarságunkat és a bennünket
meghatározó múltunkat, ősi kultúránkat, ősi
arcélünket. Keleti népként élünk itt Európa kel-
lős közepén, és mint ilyen, mindig alárendeltük
az egyéni érdeket a közérdeknek – s míg így tet-
tünk, erősek voltunk, vélte az előadó. Miért is
adtuk fel ősi életformánkat, és miért fogadjuk el
önként az idegen életformát? Aztán választ is
adott dr. Bakay: azért, mert ezt sulykolja az ok-
tatás, a kultúra és a pénzügy is. 

Fontos-e még számunkra, hogy ki és mi a ma-

gyar, fontos-e még, hogy ősrégi nép vagyunk,
hogy ősi nyelvünk egyedül áll a világban, és itt,
a Kárpát-medencében küldetéses népként él-
tünk, és kellene élnünk? – sorjáztatta tovább a
kérdéseket az előadó. Egy főhatalom alatt egye-
síteni az Isten alkotta Kárpát-medencét először
a hunoknak sikerült, később az avaroknak,
majd pedig a mi eleinknek: Árpádnak és nép-
ének. Árpádot, tért ki rá dr. Bakay, a mai kul-
tuszminisztérium arra sem méltatja, hogy a
nagyfejedelem halálát hozó Pozsonyi csata év-
fordulóját említésre méltónak tartsa: ez egyéb-
ként 905. július 5–7. az írott források szerint.
Őseink innen nem vágytak tovább; legyőzték az
ellenséget, de mindig visszatértek a saját hazá-
jukba, a Kárpát-medencébe, hangsúlyozta az
előadó.

Vissza akarunk-e, vissza tudunk-e térni mi a
saját magyar utunkra, vagy beleolvadunk az
arctalanná butított néptömegbe? – sújtott le dr.
Bakay újabb kérdése. Úgynevezett egyetemes,
liberális és álliberális eszmékhez kell csatlakoz-
nunk, ez okozza a gondot, hangoztatta. Megol-
dásként pedig, úgy vélte, olyan politikusoknak
kellene az élre állni, akik valóban a nemzetért
akarnak tenni. Kérdés, mondta, hogy a tünteté-
sek alkalmasak-e arra, hogy a kormányzat hoz-
záállását megváltoztassák. „Ezek legfeljebb ki-
indulópont lehetnek; csakis akkor tudunk ér-
vényt szerezni a magyar útnak, ha a tettek me-
zejére lépünk!” – szólított cselekvésre. Szép
szóval, imával nem érünk el semmit, emelte ki
dr. Bakay, és közölte, hogy Dél-Tirol, Koszovó,
Írország népét kell követnünk, nincs más út és
eszköz. Amennyiben nem ezt tesszük, zárta
mondandóját, az csupán biológiai túlélés.

Kosztolányi

Minisztériumi díjat
kapott Szekszárd

Idén Gyulán osztották ki a Virágos Magyarországért környezetszépítő ver-
seny díjait. Összesen 93 település részesült elismerésben. Abszolút első-
séget szerzett Gyula városa, míg a falvak közül Tápiógyörgye bizonyult a
legvirágosabbnak. Az ünnepségen Szekszárd képviseletében dr. Haag Éva
alpolgármester az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium
díját, egy eozin Zsolnay vázát vehe-
tett át. A Virágos Magyarországért
környezetszépítő versenyt öt mi-
nisztérium, az Országgyűlés két bi-
zottsága, Budapest Főváros Önkor-
mányzata, a Magyar Turizmus Zrt.,
valamint több civil szervezet, köz-
tük a verseny szervezésében is tevé-
kenyen részt vevő Virágzó Magyar
Kertkultúráért Alapítvány írta ki.

Megalakult és október 4-én 16
órai kezdettel első (bevezető) elő-
adását is megtartotta a Szekszárd
2020 Egyesület. 

Erre az Allianz Hungária Biztosí-
tó nagytermében került sor, a téma
pedig Szekszárd város-
központjának közleke-
dése és a köztérrende-
zés volt; amely témáról
építészek tartottak tá-
jékoztatót. A szervezet
a Lakható Szekszárdért
Egyesülettel közösen
szervezte az előadást,
melyen a közönség is
elmondhatta véleményét, kritiká-
ját, javaslatait vagy akár jövőképét.

Egy jobb párbeszéd kimunkálá-
sára buzdít a Szekszárd 2020 Egye-
sület, amely létre hozandó és ápo-
landó volna a közintézmények és a
civil társadalom között. A cél az,
hogy e hatóságokat, hivatalokat,
egyáltalán: közintézményeket a
szervezet rábírja a mélyebb és na-
gyobb hatékonyságot eredménye-
ző kommunikációra. Ennek érde-
kében szervezik a rendezvénysoro-
zatot is, és szintén e célból szeret-
nék egy „nagy könyvben” össze-

gyűjteni a lakossági javaslatokat,
észrevételeket, ötleteket, jövőké-
pet.

A véleményeket szeretnék (fel-
dolgozva) közzétenni: erre hivatott
szolgálni a jövőben a jelenleg

fejlesztés alatt álló honlap – a
www.szekszard2020.hu – is. Az
egyesület szerint „a politikai hisz-
térián túllépve” közvetlenül kelle-
ne megtalálniuk egymást az embe-
reknek, hogy hatékonyabban hoz-
zászólhassanak és hozzájárulhas-
sanak jövőjük és életkörülményeik
alakulásához. 

A honlap elkészültéig az egyesü-
let tevékenységéről itt találhatunk
bővebb információt:
http://csatweb.csatolna.hu/tagok/
csa/2020/program.shtml KoP

Bakay: Vissza a magyar útra!

Szekszárd 2020: cél a jó és hatékony párbeszéd

Közvetlen kapcsolat
a hisztérián túl
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Lapunk előző számában megem-
lékeztünk a Magyar Politikai Fog-
lyok Országos Szövetsége (PO-
FOSZ) Tolna Megyei Szervezete ál-
tal kiírt pályázatról, illetve arról,
hogy az arra két kategóriában beér-
kezett pályaművek közül a díjazott
dolgozatok jórészt szekszárdi kö-
zépiskolák tanulóinak írásai. Ezút-
tal a történelmi kategória helye-
zettjeit és alkotásaikat ismerhetjük
meg röviden. Mottónk a különdíjjal
jutalmazott diák sorai: „Őszi este.
Megint kettesben maradtunk a tör-
ténelemkönyvemmel. […] Több-
ször szóba került ’56 az isko-
lában… de én még alig tudok róla
valamit.” Mégis tanulhatunk egyet
s mást ezektől az ifjaktól.

A történelmi kategória öt díja-
zottja és pályaművük címe:

I helyezett: Renczes Erzsébet (I.
Béla Gimnázium, Szekszárd): A
Töttös család története dokumen-
tumok tükrében. II. helyezett: Haj-
du Alex (Petőfi Sándor Evangéli-
kus Gimnázium, Bonyhád): Hun-
niában valami készül! III. helye-
zett: Lénárd Anett (Sztárai Mihály
Gimnázium, Tolna): 1956 egy ak-

kori tolnai gimnazista emlékeiben.
IV. helyezett: Módos Gergő (I. Béla
Gimnázium, Szekszárd): Egy egy-
kori újságcikk margójára. 50 év
távlatból.

Különdíj: Madarassy Szűcs An-
na (Garay János Gimnázium, Szek-
szárd): Emlékek 1956-ról egy volt
garaysta diáktól egy garaysta diák-
nak. Dr. Varga Zoltán beszámolója
alapján.

Az „elsőbélások” felkészítő taná-
ra, Kuti Andrea elmondta, hogy a
Töttös Pál és társai által tartott elő-
adásokat követő pályázat hírét
mind az iskola vezetése és tanárai,
mind (némely) diákjai örömmel fo-
gadták; annál is inkább, hogy az in-
tézmény részéről már a megelőző
évben meghirdetett versengésen is
részt vettek. A tanulók közül első-
sorban az utolsó éveseket lehetett
motiválni: a pályaműveiket benyúj-
tók közül ketten díjat hoztak el. Rá-
juk iskolájuk és tanáraik természe-
tesen igen büszkék.

Renczes Erzsébet első helyezett
tanuló, aki Harcon lakik, végzős
gimnazistaként nyújtotta be pályá-
zatát. Emelt szintű történelmi ta-

nulmányait koronázta ez a díj, bár,
mint fogalmazott, nem tudja, mi
késztette a részvételre. Noha iz-
gult, hogy a határidőig elkészül-e
dolgozatával, a dokumentumok és
könyvek átolvasása és kijegyzetelé-
se után egy nap alatt összeállította
az anyagot, igyekezve „olyasmit le-
tenni az asztalra, aminek értéke
van.” Mint pályaművében írja:
„Próbálok a tényekre szorítkozni, a
véleménynyilvánítás lehetőségét
pedig az olvasóra bízom.” Ez ma-
napság, mikor mások igyekeznek
helyettünk gondolkodni, igen nagy
érték. Bár a pályamű a megadott
határértéket meghaladja, érdemei
elvitathatatlanok.

A második díjat elnyert Hajdu
Alex viszonylag összefogott dolgo-
zatot nyújtott be a magyar nép által
elszenvedett károkról és az általuk
átélt tragédiákról. A forradalom le-
verését követően, mint rámutat,
„Az emberek visszabújtak csigahá-
zaikba, […] azonban büszkék vol-
tak arra, hogy mégiscsak a magyar
nemzetnek sikerült először nyílást
vágni a vasfüggönybe.” Lénárd
Anett érdemelte ki a harmadik he-
lyezést egy, az eseményeket átélt
helyi személlyel készített riportja
nyomán. Ebben így ír: „Azt megér-
tették, hogy most egy új időszak
kezdődik. Például abból, hogy
nemzeti színű szalagot tehettek a
Bocskai-sapkára, […] vagy abból,
hogy nem kell oroszt tanulni.”

A rövidségével is feltűnést keltő,

a negyedik díjat elnyert pályamű-
vet a szekszárdi Módos Gergő
nyújtotta be. Dolgozata (miként az
első helyezetté is) Töttös Pálhoz
kapcsolódik: egy jórészt róla szóló
újságcikket elemez. Szinte lehetet-
len objektíven, ugyanakkor min-
dent érintve feldolgozni az esemé-
nyeket ilyen terjedelemben, véleke-
dik a szerző. Családi kötődés indí-
totta arra, hogy pályázzon, mond-
ja, és hozzáteszi: „Azon kívül,
hogy szabadságharc, nem sokat
tudnak az eseményekről a kortár-
saink. Ráadásul az aktuálpolitika is
félreviszi a magyarázatokat.” „Aki
az egyik újságban forradalmi hős,
az máshol ellenforradalmár. […]
Mindkét oldalt meg kell ismerni
ahhoz, hogy tiszta kép alakulhas-
son ki bennünk.”

Madarassy Szűcs Anna, aki a kü-
löndíjat (bár az ő dolgozata is
hosszabb az előírt oldalszámnál)
teljesen megérdemelten kapta, el-
mondta, hogy a gimnázium igazga-
tójától, Lemle Bélánétól kapta az
ötletet: a külföldről hazalátogató
egykori diákkal készítsen interjút.
„Katartikus élmény volt – emelte ki
–, nem tudtam »levadászni« az ar-
comról a mosolyt a beszélgetés
után, majd rögtön nekiálltam meg-
írni a pályaművemet.” Neki azt je-
lenti ’56, amit összefoglalásként
idézett dr. Pálos Miklóstól: „Csak
addig maradhatunk az ezeréves
Magyarország hűséges polgárai,
amíg a hősök nem csak a történe-
lemkönyvek lapjain léteznek, ha-
nem ott laknak minden magyar
ember szívében.” Mindenképpen
tovább kell vinni ’56 tényeit, esz-
meiségét, véli – és örülhetünk an-
nak, hogy nekik mindez sikerült is.

Kosztolányi Péter

1956 – DIÁKOK SZEMSZÖGÉBŐL

„Kettesben a történelemkönyvvel”
A POFOSZ pályázatára benyújtott pályaművekről – 1. rész
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Nagyvárosi tücsök
„Akinek van füle hallja meg, mit mond a
Lélek a gyülekezeteknek”

(Jelenések könyve 2. fejezet 7. verse)
Egy napon két jó barát – az egyik New York-i lakos, a másik egy

cherokee indián – együtt sétált a zsúfolt, hangos és piszkos városban.
Egyszer csak, az indián felkapta a fejét, és megszólalt: „Egy tücsköt hal-
lok ciripelni!”

– Ugyan már! – így a barátja. Délután van, az utca zsúfolt, a közleke-
dés sűrű és hangos – és te azt mondod, hogy ebben a zűrzavarban egy
tücsök hangját hallod?

– Hidd el nekem! Most is hallom. Várj csak egy percet!
És az indián elindult az egyik üzlet bejárata felé, majd kisvártatva

visszatért barátjához, markában egy tücsökkel.
– Hogy-hogy meghallottad? – kérdezte a városi ember.
– Tudod, hogy van ez: mindenki azt a zajt hallja meg legelőbb, ami-

vel meg van szokva, amire a füle már rá van hangolódva.
Ekkor, hogy még meggyőzőbb legyen, az indián ember kivett a zse-

béből egy marék aprópénzt, és ledobta az aszfaltra. A lehulló pénz
hangos csörgésére a járókelők nagy része visszafordult, vagy megállt.

* * *
Vajon a mi fülünk milyen hangra van „hangolva”? Isten csöndes, hí-

vó szavára, amelyet leghitelesebben a Biblia lapjaiból tudhatunk meg,
vagy a bűnös, szennyes és hányatott világ zajára?

És ha Isten hangját hallod, tisztán, egyértelműen szól, vagy távoli,
ködös hangon?

Közeledjünk Isten szavához; minden nap hangoljuk fülünket arra a
hullámhosszra, amelyen Ő beszél. Ha megszokottá válik ez a hang, ak-
kor könnyen kiszűrjük a világ, a mindennapok sűrűjének, forgatagá-
nak zajából – és akkor tudjuk véghezvinni azt, amit tőlünk elvár.

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor

A BELVÁROSI PLÉBÁNIA KARITÁSZ CSOPORTJA
A SZENT ERZSÉBET ÉV ALKALMÁBÓL

JÓTÉKONYSÁGI MŰSOROS ESTET RENDEZ 
A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

2007. október 29-én, hétfőn 19 órai kezdéssel.
Belépőjegyek a helyszínen válthatók.

Az est bevételét szegény sorsú idős emberek segítésére fordítják.

Dr. Vecsey Albert orvosi pályáját az
egyetem elvégzését követően kór-
házunkban kezdte segédorvosként
1956. szeptember 24-én a tüdő-bel-
gyógyászati osztályon.
1959-ben tett szakvizsgát, a tüdő-

betegek szakorvosa lett. 1964-
ben adjunktusi kinevezést ka-
pott, 1965-től 1971-ig a III. számú
tüdő-belgyógyászati osztály fő-
orvosává nevezték ki. Speciális
szakterülete a vesetbc-s betegek
kezelése volt.

1971. május 1-jétől az akkori radio-
geriátriai osztály ellátásával bíz-
ták meg.

1976. április 15-től a kórház tüdő-
gondozójának vezető főorvosa
lett, innét vonult nyugdíjba 1991.
január 20-án.
Ezt követően nyugdíj mellett to-

vábbra is besegített az ernyőszűrő-
képek értékelésébe.

A kórházunktól való távozása
után sem szakadt meg kapcsolata
az egészségüggyel. Állandó segítő-
társa volt a bonyhádi tüdőgondo-
zónak, rendszeresen helyettesített
a paksi tüdőgondozóban.

Felelősségteljes munkát vállalt a
Tolna Városi Önkormányzat Egész-
ségügyi és Szociális Bizottságában,
folytatta TIT-beli előadói és vörös-
keresztes vezetőségi tevékenysé-
gét. Töretlen lelkesedéssel végzett
munkáját precizitás, emberiesség,
betegcentrikusság, segítő szándék
jellemezte. Ennek elismeréseként
intézetünk 2001-ben Balassa Em-
lékplakettel tüntette ki.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

A Balassa János Kórház
tüdőgondozójának és

tüdőgyógyászati
osztályának dolgozói

Az „Újrahasznosítási Hónap” ke-
retében Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata és az
Alisca Terra Regionális Hulladék-
gazdálkodási Kft. támogatásával
október 24-én városunkba érke-
zett az ÖKO-Pannon Kht. hulla-
dékhasznosítást bemutató, inte-
raktív, utazó kiállítása.

Míg egyre több és több szó esik
arról, milyen fontos a szelektív hul-
ladékgyűjtés, még ma is azt hall-
juk, hogy a kukásautó összeönti a
szelektív konténerek tartalmát. Az
ÖKO-Pannon Kht. a hasznosítási
folyamat egyszerű modellezésével
kívánja eloszlatni ezt a tévhitet, és
bemutatni a hulladékok útját a
gyűjtőszigettől a válogató és feldol-
gozóüzemen keresztül a boltok
polcaiig, ezáltal megmutatni a sze-
lektálás értelmét. 

A Liszt Ferenc téren parkoló öko-
kamionban bárki megnézhette, ho-
gyan hasznosul a szelektíven gyűj-
tött hulladék. A kiállítás eszközeit
a Csodák Palotája tervezői készítet-
ték, és adaptálták az újrahasznosí-
tással kapcsolatos ismereteket ér-

dekes és játékos kiállítási tárgyak-
ba. A kamionon minden kipróbál-
ható és megérinthető volt. A va-
rázsdoboz, a térképes játék és a pa-
pírmerítés segítségével új ismere-
tekre tehettek szert a látogatók a
hasznosítással kapcsolatban, míg a
számítógépes kérdezz-felelek a vá-
laszadók tudását tesztelte a szelek-
tálásról. A mini-hulladékválogató
és mágneses szeparátor megmutat-
ta, hogyan osztályozzák, válogat-
ják a szelektíven gyűjtött hulladé-
kokat, a sorbarakó játékban pedig
hasznosított másodnyersanyagokat
ismerhettek meg. A golyós labirin-
tus tudatosítja a szelektív gyűjtő-
edények színeit, ugyanakkor
ügyességi feladatnak is kiváló.

Az utazó kiállításon bemutatták
azokat a hulladékból készült ruhá-
kat is, amelyeket az ÖKO-Pannon
Kht. nyári kampányában ismert
személyiségek (Gryllus Dorka,
Tóth Gabi, Tilla) viselt óriásplaká-
tokon. A különleges kollekciót a
kht. árverésre bocsátotta, a befolyt
150 ezer forintból környezeti neve-
lési célokat támogat.

Szekszárd belterületén a közelmúltban kihelye-
zett 38 új szelektív hulladékgyűjtő sziget helyei

Csatári u. 49. (hőközpont mellett); Alisca u. 19. (parkoló sarka); Árok u. 5. mö-
götti terület; Alisca és Csalogány utcák közötti leállósáv; Fáy A. u. (italdiszkont
parkoló); Fecskeház melletti terület; Alkotmány u. 12. előtti terület; Béri Balogh
Á. u. 37. melletti terület; Tartsay ltp. 25. előtti terület; Tartsay ltp. 17. (keresztező-
dés mellett); Jókai u. 14. előtti terület; 160 lakásos melletti, már meglévő sziget
megduplázása; Plus áruház melletti, már meglévő sziget megduplázása; Kadar-
ka ltp. 6. és 7. közötti terület; Parásztai Halászcsárda bejáratánál lévő keresztező-
dés előtti terület; Herman O. u. 29. előtti járdarész; Herman O. u. 29. előtti járda-
rész; Körösi Csoma S. u. 39–41. és 37. közötti terület; Zöldkert utcai parkoló, már
meglévő sziget megduplázása; Körösi Csoma S. u. (olajkúti buszmegálló), már
meglévő sziget megduplázása; Bezerédj u. 28. előtti terület; Pollack ltp. 10. mel-
letti terület; Bajcsy-Zsilinszky u. 5. melletti terület; Vasúti pályaudvar melletti te-
rület; Landler J. utcai Coop ABC előtti terület; Újvárosi ABC, már meglévő sziget
megduplázása; Ybl M. ltp. 6. előtti terület; Bricostore áruház parkolója; OBI Áru-
ház parkolója; Árnyas u-i buszforduló melletti terület; Lidl áruház parkolója; Ká-
polna tér; Zrínyi u. 85. (játszótér szélén); Zrínyi u. 78. (iskola előtt); Cserhát u.
2/B melletti terület; Munkácsy–Alisca u. körforgalom melletti terület; Gróf Pál u.
10–12. melletti terület; Bartina–Remete utcai buszmegálló melletti terület 

A szekszárdi Dienes iskola diákjai a mágneses szeparátorral ismerkednek

Hogyan hasznosul a
szelektív szemét?

In memoriam dr. Vecsey Albert
(1930–2007)



Folytatódik
a triatlonos lányok

sikersorozata

Otthonába visszük a meleget!
A KARÁCSONY MEGHITTSÉGÉHEZ IS SZERETNÉNK HOZZÁJÁRULNI !

Játsszon velünk – s a család nyaralását mi álljuk!
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Játékot hirdet a szekszárdi távhő- és meleg-
víz-szolgáltató társaság az Alfa-Nova Kft. fo-
gyasztóinak és minden szekszárdi lakosnak.
Játsszanak velünk, s legyen szerencséjük!

Hamarosan lapunk hasábjain négy héten ke-
resztül minden héten megjelenik egy-egy totó-
szelvény, amelyekben a távhőszolgáltatással
kapcsolatos kérdésekre kérjük válaszaikat. A
helyes válaszokat beküldők között sorsoljuk ki
azokat, akik vagy az egyhetes családi nyara-
lás, vagy a videokamera esetleg a kemping-
felszerelés tulajdonosai lesznek. Ebben a já-
tékban városunk minden lakosa, attól függetle-
nül, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat
részt vehet. 

De fogyasztóink külön jutalomban is részesül-
hetnek, ha a totó-szelvényre ráírják a vevőazo-

nosító számukat. Csak és kizárólag közöttük
egy 20 000, illetve hat darab 10 000 forin-
tos távhőkedvezményt is kisorsolunk.

Általános iskolások és
iskolák figyelem!

Társaságunk a gyerekekre is gondol, várjuk
általános iskolások írásait vagy rajzait: Az ott-
hon melege címmel. A legfőbb érték a család,
az otthon melege cím tartalmazhatja mindazon
értékeket, amelyek összekötik a család tagjait.
Egy helyzet, egy pillanat, egy életkép igazolásá-
ul annak, hogy a külvilág biztonsága és kényel-
me az emberek közötti kapcsolatok, a szeretet,
a megértés, az egymásra odafigyelés nélkül
nem sokat ér. Kedves Gyerekek! Írjátok le, raj-

zoljátok le, hogy nektek mit jelent nektek az ott-
honotok melegsége, a családotok szeretete.

A legjobb pályaművek beküldői digitális
fényképezőgépet vagy ajándékcsomagot
kapnak.

Általános iskolák figyelem! Azt a közösséget,
ahonnan a legtöbb pályamű érkezik be:
100 000 forintos támogatásban részesíti tár-
saságunk.

A játék november elején kezdődik, a sorsolás
és eredményhirdetés december 14-én lesz.

Az Alfa-Nova Kft. fontosnak tartja, hogy ne
csak a távhőt és meleg vizet szolgáltasson meg-
újulóan, a változó igényeknek megfelelve, ha-
nem ajándékaival örömet is okozzon fogyasztói-
nak!

Alakul, fejlődik a teljesen kicse-
rélődött fiatal szekszárdi női asz-
talitenisz csapat, amely változat-
lanul a megye egyetlen nemzet-
közi porondon is szereplő együt-
tese. 

A hét közben már a harmadik
meccsét is letudta: Sáth Sándor
együttese az öt országot vonzó

Klubcsapatok Szuper Ligájában –
ezúttal is sikerrel. A szlovén
Vrtojbának a Kanizsai Sörgyár
együtteséhez hasonló, 6-4-es le-
győzése után újból éledeznek a
csoportbeli továbbjutás reményei
(mint ismeretes tavaly, soraiban
Molnár Zitával és Szvitán Kriszti-
nával, no és az akkori kínaival, Li
Meng Jiaóval fennállása legjobb
eredményét produkálva bronzér-
mes lett eme nemzetközi csapat-
bajnokságban a SZAC). Dél-nyuga-
ti szomszédunk pár ezres kisfalujá-

nak Vrotojbának sporthírességei jó
ajánlólevéllel érkeztek: a másik
magyar együttest a már említett Ka-
nizsát meggyőzőbben páholták el,
mint a Sáth-tanítványok. Ez, per-
sze, nem jelent semmit, de amikor
a szekszárdi csarnokban melegítő
játékosok között a házigazda mes-
tere nem látta sem Jahja-t, sem
Skrabart, azért egy picit fölléleg-

zett. A roppant rutinos, és stílusá-
val a szekszárdi védekező kínai Liu
Boyu-ra hasonlító kínai (mellett
(Yang Tian) két tinivel (Pavlin
NIna, Silic Tina) érkezett, akik az
úgynevezett kadet korosztályban,
Szlovéniában az első öt-hatba tar-
toznak – tudtuk meg a találkozót
megelőzően Miroslav Tokics edző-
től, aki azzal indokolt, hogy
Skrabarék nemzetközi verseny mi-
att nem lehetnek itt. 

Miután a Dynamic TC serdülő
leány csapata a Garay János
Általános Iskolát képviselve
aranyérmet szerzett a szep-
tember közepén Budapesten
rendezett Országos Triatlon
Diákolimpia Döntőjében, októ-
ber közepén Arató Csillának,
Rigó Boglárkának és Kaszpari
Dorisznak sikerült megismé-
telnie ezt a bravúrt a Debre-
cenben megtartott NUSI (Nem-
zeti Utánpótlás-nevelési és
Sportszolgáltató Intézet)
aquatlon országos döntőn. 

Sőt, a hajdúsági városban
mindannyian két hellyel előrébb
végeztek az egyéni versenyben,
így Arató Csilla még egy arany-
éremmel térhetett haza, Rigó
Boglárka bronz medállal,
Kaszpari Dorisz pedig ötödik he-
lyezéssel is büszkélkedhet.

A délelőtt megrendezett úszás
során a lányoknak szokatlan
volt ugyan az 50 méteres me-
dence, mégis kiváló eredmény-
nyel teljesítették a 400 méteres
távot. Rigó Boglárka a mezőny
legjobb idejét úszta, amit a klub-
társain kívül csak egy versenyző
közelített meg. 

Mire délután sor került a fu-
tásra, már enyhült az időjárás.
Bogit inkább az zavarta, hogy
pályán kellett teljesíteni a 3000
méteres távot. A végére elfáradt,

visszaesett az élről, de főként ki-
emelkedő úszóeredményének
köszönhetően mégis dobogóra
léphetett.

Mindhárman tudták, hogy két
budapesti lány nagyon erős a fu-
tásban. Arató Csilla kihasználta
ezt, és az élen haladók szélár-
nyékában futva megdöntötte
egyéni csúcsát, 2 másodperccel
„becsúszott” 11 perc alá. A má-
sodik számot ugyan nem nyerte
meg, de az úszásban szerzett 24
másodperces előnyéből a nagy
rivális, Dudás Rita csupán 10
másodpercet faragott le.

Nagyon örültek a lányok az
eredményeknek, a remélt dobo-
gós helyezéseknek, és a harma-
dik helyen végzett Csankó Géza,
Kövecses Olivér, Zákányi Tamás
összetételű szekszárdi fiúcsapat
sikerének is. 

Ez is mutatja, hogy középis-
kolai tanulmányiak megkezdése
nem zavarta meg magas szintű
sportpályafutásukat. 

Azzal, hogy versenyzői ifjúsá-
gi korosztályba lépnek, nem
szakad meg a Dynamic Triatlon
Club utánpótlás-nevelői munká-
ja sem, hiszen Sáthy István
edzésein néhány hónapja hat
lelkes kilenc–tíz éves újonc vesz
részt. Közülük edzésmunkája és
eredményei alapján az 1998-ban
született Samai Zsuzsanna
emelkedik ki.  K. E.

Továbbjuthat a Szuper Liga
csoportköréből a SZAC

Fontos győzelem a szlovén élcsapat ellen

Folytatás a 12. oldalon.
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A véletlen hozta, hogy
harminc év különbség-
gel két olyan üzlet nyílt
a fővárosban, amely
dombjaink híres nedű-
jét kínálta. Nem minden
tanulság nélküli az egy-
kori dicsőségen elgon-
dolkodnunk.

A Tolnavármegye
1902. október 26-án ke-
retes hirdetést közölt
Szegzárdi Borház cím-
mel. Nemcsak a tarta-
lom, a hangnem is fi-
gyelemreméltó. „Mély
tisztelettel hozzuk Tolna
vármegye és Szegzárd kö-
zönségének szíves tudo-
mására, hogy Budapesten
a Baross és Kis-Stáció utca
sarkán Szegzárdi Borház
céggel vendéglőt nyitot-
tunk, hol minden időben a
legjobb szegzárdi borokat
– hamisítatlan minőség-
ben – a legjutányosabb
áron élvezheti a közönség.
Vendéglősnek, ki ízletes
magyar konyhával rendel-
kezik, megnyertük Károlyi
Nándor urat, s kifogásta-
lan, jó kiszolgálásról ke-

zeskedünk. Szíves lá-
togatást kérve marad-
tunk a tisztelt közön-
ségnek kész szolgái:
Perler Keresztély és
Haspel József, a
Szegzárd Szálló bér-
lői.” A keltezésből ki-
derül: október 4-én ír-
ták, de vagy a megnyi-
tás csúszott, vagy túl
sok dolguk akadt a tu-
lajdonosoknak, ám
nekünk egy a fontos:
a borház tényleg meg-
nyílt és működött.

Egy emberöltő múl-
va, a tavaszi vásárra Bevilaqua Bor-
sodi Bélával, a kor jeles művelődés-
történészével külön szórólapot íra-
tott a tulajdonos, az 1929-ben ala-
kult helyi pinceszövetkezet. „1932-
ben nyílt meg a Józsefvárosban a
szövetkezet borospincéje abban a
házban, melyben a torinói remete,
Kossuth Lajos fia, Ferenc lakott az
1900-as évek elején. A pince telje-
sen régi magyaros módon van dí-
szítve. Falait szőlőcirádák és gerez-
des dísz ékesíti, közöttük régi ma-
gyar címerek ragyognak. Egy
szirmabesnyői Szirmay Antal által
1805-ben lejegyzett régi magyar
boros kördal, meg sok más borra
serkentő régies rigmus ad magyar
lelket a pincébe.

Hátsó terében hatalmas falfest-
ményről a szekszárdi halmok sző-
lőgerezdes lankája mosolyog a be-
lépőre, az egyik falon vitézlő Háry
János Napóleon-kori huszárőrmes-
ter uram köszönti a belépőt a pesti
szállóigévé lett verssel, melyet ko-
szorús költőnk, Bodnár István írt:
»A szekszárdi Bikavér orvosságnál
többet ér, aki issza: hóttig él!«

Kegyelmes és méltóságos urak,
tekintetes mesteremberek, neves
írók és színészek a derűs magyar
kedély nagy közösségében poha-
raznak itt naponta Szekszárd Szűz
Máriás, Jézuskás, szőlőgerezdes
ősi címeres cégére alatt, ami való-
ságos idegenforgalmi látványossá-
got jelent.

Az üzletet Fekete Sándor úr, a

volt világhírű Késmárky és Illés cég
harminc éven át működött üzletve-
zetője vezeti, aki tapasztalatait
Bécsben, Lipcsében, Lembergben
és Karlsbadban is tökéletesítette.”

Ezután az árusított
szekszárdi borok lite-
renkénti árát és rövid
jellemzőit közli, majd
egy németre, olaszra,
franciára és angolra is
lefordított ajánlattal zá-
rul a szöveg. „Pohara-
zás, csapolás a József
utcai Szekszárdi Pincé-
ben. Ugyanott eladás
palackszámra, szalmás
fonyott(!) butykosban
literszámra avagy hor-
dószámra bármilyen
mennyiségben. Ötlite-

res rendelést házhoz szállítunk.”
Talán nem egyedül arra gondol-

tam, hogyha nehéz időkben meg a
nagy gazdasági világválság idején
lehetett ilyesmit létrehozni, akkor
ma miért nem lehet?

Dr. Töttős Gábor

A budapesti borospince… …és ivója az egykori szórólap metszetén

… cégére …

MESÉLŐ EMLÉKEINK 54.

Szekszárdi borházak Budapesten

ÓDON
IDŐBEN

Október 29-én 105 éve, 1902-
ben a budapesti iparművésze-
ti kiállításon kitüntették Steig
Flórián agyagedényeit, me-
lyekre a mintát Auerbach Li-
pót tanár festette.

Október 30-án 125 éve, 1882-
ben eleink örömmel idézték a
debreceni dalárda dalát, mely
így kezdődött: „Messze föl-
dön híres Szegzárd jó bora”.

Október 31-én 90 éve, 1917-ben
a helyi református egyház
száz évre kamatozó emlék-
alapítványt létesített. 80 éves
lenne Kelemen Endre kórházi
főorvos-szakírónk.

November 1-jén 190 éve, 1817-
ben Garay János „boltos ke-
reskedő”, a költő atyja az ura-
dalommal bérleti szerződést
kötött.

November 2-án 25 éve 1982-
ben hunyt el Szekszárdi Mol-
nár István költő, író, aki miatt
Mészöly Miklós vezetéknevét
megváltoztatta.

November 3-án, 95 éve, 1912-
ben búcsúzott a sajtó az ózsá-
ki mintagazdaságot létrehozó
Leopold Sándortól helyi izra-
elita hitközségi elnöktől.

November 4-én 160 éve, 1847-
ben Párizsban Tárogató cím-
mel kéziratos magyar lapot
adott ki Garay János öccse,
Antal.

Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért
Munkacsoport Alapítvány 

Paks, Tolnai út 10. • Telefon: 20/35-43-448

FELHÍVÁS
Munkacsoportunk, hagyományainak megfelelõen, ebben az

évben is megrendezi, felnõttek részére, 

„Szeresd, óvd és védd!”
címmel, környezetvédelmi vetélkedõjét.

Ennek idõpontja:
november 14., szerda 17–19 óráig
Helye: Városi Mûvelõdési Központ nagyklubja. 

A jelentkezõ csapatok 4 fõbõl állnak, elõre választanak maguknak
egy fantázianevet csapatnévnek és egy rövid bemutatkozót talál-

nak ki magukról (ez lehet csasztuska, vers, dal, bármi 1 percben).
Kérjük, a csapatok telefonon, 20/35-43-448, írásban a fenti

címen vagy e-mailben jelentkezzenek (jantnerneoi@freemail.hu)
NOVEMBER 6-IG, KEDDIG.

A jelentkezõk játékos környezetvédelmi kérdésekre számíthatnak
és néhány figyelemfelkeltõ feladatra a

Duna–Ipoly Nemzeti Parkkal kapcsolatban.

A csapatokra értékes díjak várnak.
A nyertes csapat elnyeri annak jogát is, hogy a következõ évi

vetélkedõt õ szervezheti

A rendezvényt támogatja:
Paks Város Önkormányzata • Zöld Társ Környezetvédelmi

Alapítvány, Szekszárd

Hasznos idõtöltést, jó vetélkedést kíván
az ÖKO munkacsoport



2007. OKTÓBER 28.11112222 S P O R T

A vendégek szakvezetője ennél-
fogva óvatos derűlátással ítélte meg
esélyeket. 

Nem mondta ki, de olvasható
volt az arcáról, egy tisztes vereség-
gel kiegyezne.

A meccs végre jól indult szek-
szárdi szempontból, kopogjuk le
gyorsan: a Szuper Ligában is tudott
párost nyerni a SzAC. Aztán ami-
kor kiderült, hogy a szekszárdiak
harmadik számú játékosa, Végh
Zsuzsa le tudta győzni 3-1-re a
Silicnél jobb játékerőt képviselő
Pavlint, a folytatás is az elvárások-
nak megfelelően alakult. Wittinger
is simán „kipörgette” a két szlovén
lányt, mintegy búfelejtőként, hogy
esélye sem volt néhány perccel ez-
előtt Yang ellen, aki könnyedén
védte a kevés jól előkészített ütése-
it, hiszen a védőjáték magas szin-
ten a vérében van, amiből alkalma-
sint lehengerlően ment át támadá-
sokba. Ezek után az igazi ping-
pongcsemegét a két csapat kínaijá-
nak összecsapása szolgáltatta,
mert Lie Boyu-nak is éppen ezek
az erényei, mint nála csaknem egy
tízessel idősebb honfitársának. A
fantasztikus védések és közbeüté-
sek mérkőzésén, amiket egymás

idegelő pötyögések előztek meg
oly sokszor, a rutinosabb, türelme-
sebb, de technikailag nem jobb
szlovén színekben szereplő ázsiai
győzelmét hozta, de a kicsi amel-
lett, hogy elvett egy játszmát tőle,
felettébb megszorongatta. Persze
,hiába volt a kínai három partis, eb-
ben az esetben is érvényben ma-
radt a jól ismert közmondás: egy
fecske nem csinálhatott nyarat. 6-3-
ra nyert a SZAC. Tokics mester
nincs elkeseredve, lát esélyt arra is,
hogy a már említett hiányzókkal a
kadetek pihentetésével legalább
ennyire vagy még jobban, ahogy a
továbbjutáshoz kell december ele-
jén visszavágnak. Sáth mestert a
meccsek utáni mindig jellemző fel-
fokozott állapotában sikerült kibil-
lentem a rá egyébként jellemző iro-
dalmi stílusból, amikor a majdani
meccsel kapcsolatosan provoká-
lom. Amellett, hogy meleg éghaj-
latra küldött, azért foghegyről meg-
jegyezte: „Nincs miért tartanunk
Skrabaréktól, jól ismerjük őket!”’

Egy biztos, a SZAC-nál most
mindenki szeretné elkerülni a szá-
molgatást, mint tavaly Horvátor-
szágban a negyeddöntőben a Mla-
dost és a Duga Resa ellen. Persze
most még csak a csoportkörből va-
ló továbbjutás a tét. B. Gy.

Közép-Európa legnagyobb futó-
fesztiválján az idén 18 éves
Bécs–Pozsony–Budapest Szuper-
maratonon szekszárdi atléta ért
elsőként a célba. Csúcstartónk,
Csillag Balázs az ötnapos ver-
senyzés után kettős győzelmet
aratott, hiszen aranyérmet szer-
zett öttagú csapatával, a kiváló
maratonistákból álló Koronás cu-
kor gárdájával, valamint az utol-
só napon az összes versenyző, és
a csak erre a megmérettetésre ér-
kező frissen, pihenten rajthoz ál-
ló futók részvételével megrende-
zett nemzetközi fél-
maratonon.

A Koronás cukor:
Csillag Balázs, Ked-
ves Roland, Rezessy
Gergely, Tóth Tamás
és Zatykó Miklós ver-
senyzése a nap nap
után megszerzett
győzelmükkel diadal-
menetnek tűnt, való-
jában azonban ke-
mény küzdelem és
taktikai harc folyt az

élmezőnyben futók között. Az
egyes versenynapokon négy-négy
atléta futott, egy pihent, az utolsó
nap kivételével, amikor mindenki
egyszerre állt rajthoz. A csapatok
reggel döntötték el, hogy miként
osztják el egymás között az aznapi
résztávokat, állapotuk szerint mó-
dosítják-e az előzetes tervet. Így
csak a rajt előtt derült ki, hogy ki
kivel áll szemben aznap a saját sza-
kaszán. A Koronás cukor az első
két napon megszerzett előnye alap-
ján mindenki biztos lehetett a csa-
pat végső győzelmében. Ők azon-

ban – ahogy Csillag Balázs elmond-
ta – nem dőltek hátra, már csak
presztízsből is a továbbiakban
ugyanúgy, teljes erőbedobással fu-
tottak azért, hogy minden szakasz-
győzelmet megszerezzenek. A bé-
csi rajttól fogva, ahova az Opel Ge-
menc által ingyenesen rendelkezé-
sükre bocsátott kisbusszal utazott
a teljes csapat, futás közben is kí-
sérték, segítették egymást, frissítőt
adtak, a váltóhelyekre szállították a
soron következő futót. – Jó volt a
csapathangulat, mindenki élvezte a
versenyt – mondta Csillag Balázs,
aki először vett részt ezen a meg-
terhelő viadalon, és nagy segítség
jelentett számára többszörös szu-
permaraton-győztes társai tapasz-
talata, útvonalismerete. Nap nap
után csökkent a teljesítendő táv, de
nehezedett a terep. Leginkább a
negyedik nap rettenetes hegyes-
völgyes szakasza viselt meg min-
denkit – számolt be a szekszárdi at-
léta. Különösen nehéz volt négy
nap egymás után csúcsformában
futni, a legjobbat nyújtani – mond-
ta. Az utolsó nap úgy tűnt, minden-
ki magáért fut, hiszen a félmaraton

egyéni verseny is volt. Csillag Ba-
lázs a szakasz első harmadának
emelkedőjén, mint minden etapon,
előretört, utána a lejtőn lemaradt,
mivel korábbi sérülése, térdműtéte
miatt lefelé menet mindig kényte-
len visszafogni tempóját. Rezessy
Gergellyel és egy etióp futóval ver-
sengett az élen. Csapattársával a
szakasz majdnem sík utolsó har-
madában sikerült leszakítaniuk az
etiópot, és megbeszélték, hogy
együtt futnak be a célba. A ver-
senybírók azonban egy másodper-
ces előnnyel Csillag Balázst hozták
ki győztesnek. Ez az egyéni sport-
ág ezen a versenyen mégis igazi
csapatmunka volt. Rezessy a fél-
maraton előtti napon pihent, Csil-
lag az első nap 20–25 km-es távjait
hagyta ki, és minden nap a legrövi-
debb résztávot futotta. Mint mond-
ja, csapattársai kevesebb kilomé-
terrel a lábukban valószínűleg
megelőzték volna a félmaratonon.

– A formám nem tűnik rossznak
– mondta a továbbiakra vonatkozó
kérdésre. – Lehet, hogy november-
ben, december még elindulok egy-
két utcai futóversenyen külföldön.
A szupermaraton valamint az előt-
te felkészülésként elvégzett hosszú
futások jó alapozást jelentenek a
következő évi felkészüléshez. K.E.

Csillag kétszeres győzelme csapatban

Noha a papírformák érvényesültek
az október 23-án Szekszárdon a
kézilabda, illetve a labdarúgó

Magyar Kupákban, de az mind a Szekszárdi UFC, mind az UKSE javára
írandó, hogy nem játszott oly módon alárendelt szerepet, amivel a közön-
ség szórakozását elrontotta volna. S ezt az alapcélkitűzést a focisták is tel-
jesítették, mindamellett, hogy egy négyest berámoltak az annak idején a
játékoskarrierjét éppen Szekszárdról indító Szentes Lázár tanítványok. A
Siófok kiverése után a továbbjutásban amiatt reménykedő szurkolóknak,
hogy nem NB I-es csapat jön, ráadásul nem az élmezőnyhöz tartozik,
bizony csalódniuk kellett. Az Integral-DAC, mint a 150 ezres Győr és
vonzáskörzete második számú együttese egyáltalán nem nagy mellénnyel
érkezett, ami előfordul a kiscsapat otthonába nem egyszer ilyen
attitűdökkel pályára lépő, a Magyar Kupát annyira fontosnak nem érző
élvonalbeli csapat esetében. A DAC-ban volt egy DAC-os elszántság, amel-
lett, hogy magyar szinten ebben az osztályban igen stílusos futballt játszó,
hátul igen jó felépítésű, középen és elöl több mint fürge játékosokból áll ez
a nyáron teljesen átalakult együttes. (Biztosak vagyunk benne, hogy ez a
csapat az osztály „MTK-jaként” előbb-utóbb visszaküzdi magát az első
hatba.) Nem hinném, hogy bátortalanság jellemezte volna az UFC-sek
játékát, s ez lenne az oka, hogy csak egy helyzetecskét dolgoztak ki a
Kniesz-fiúk. Ennyit hagyott az együttmozgó, nem hibázó győri védelem,
míg a túloldalon ezen a csúszós talajon tulajdonképpen önhibájukon
kívüli okokból lemaradtak a bekkek vagy az emberekről, vagy később
értek oda, a lecsorgó szabad labdákhoz. De mezőnyben fölvették a rit-
must, és játékot is a jobbal, s ez jelzi: ennek az UFC-nek kellő motiváció és
formastabilizáció esetén már az idén az ötben lenne helye az NB III Dráva
csoportjában a végelszámolásnál.
Az UKSE valamennyi játékosa is mozgósította szakmai, lelki tartalékait a
hozzá képest nagy Vasas ellen, s a fél ezres közönség is próbált segíteni a
neki való megfelelésben. Volt a meccs elején, majd a második félidő
közepén egy tízperces periódus, amikor eltűntek a sebesség-, illetve
képzettségbeli különbségek, lerohanásból vagy éppen szélekről nem jött a
menetrendszerű angyalföldi gól, minekután háromra közelítettek az NB I
B-sek, és a két különböző generációt képviselő Fauszt Éva, illetve Fekete
Gabi az NB I-hez is közeli kvalitásai, rájuk jellemző kreatív megoldásai a
nagy távlati célt idézték. De sokszor vissza kellett zökkeni a valóságba: a
Vasas meccs a bajnokiknál jobban is rámutatott azokra az egyéni és csap-
atjátékbeli korlátokra, melyek ismeretében inkább az 5–7. helyek egyike a
reális, elvárás, mint a hőn óhajtott 3–5. hely. Ám, ha mégis ránk cáfolná-
nak a lányok a későbbiek során, örömest revideáljuk ebbéli nézetünket.

KULISSZATovábbjuthat a Szuper Liga
csoportköréből a SZAC

Fontos győzelem a szlovén élcsapat ellen

A csapat közepén: Csillag Balázs

Folytatás a 10. oldalról.
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A rejtvény megfejtését 2007. november 6-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Az október 14-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: E. Nagy Mária, Kápolna.
Nyerteseink: Imre Éva, Tartsay ltp. 30. II/12. és Tabai Istvánné, Csalogány u. 15. A könyveket pos-
tán küldjük el a nyerteseknek.

Verebes Istvánnak
igaza van!

Na, nem mindig, mert abban biztosan té-
ved, és velem együtt ő is csak hiszi azt, hogy
be lehet dumálni bárkinek is magát, idézem a
MESTERT: „a nők lába közé.” Ő még mindig
nem jött rá arra (nincs gond, én vagyok az
idősebb), hogy csak azoknak a nőknek lehet
bedumálni valamit, akik azt is akarják, hogy
nekik bedumáljanak valamit, akár a lábuk kö-
zé is. Abban viszont teljes mértékben igaza
van Verebesnek, hogy nem tud olyan semmit-
mondó lenni, hogy ne foglalkozna vele a mé-
dia, főleg az általa is lenézett úgynevezett bul-
vársajtó.

Vasárnap este az egyik kereskedelmi tévé
adásában hallottam tőle ezt a dolgot, másnap
reggel 7 órakor a zöldséges nem tudta felvál-
tani a tízezresemet, ezért átszaladtam az újsá-
goshoz, és már messziről láttam Verebes Ist-
vánt az egyik bulvárlap címlapján, amelynek
fél oldalát foglalta el az ő és Hernádi Judit
fényképe, de ez még semmi, mert az újság 7.
oldalának is több mint a felét elfoglalta ennek
az esetnek a tálalása, mint azt később meg-
tudtam. A címlapon óriási betűkkel ezek az
érdekfeszítő szavak olvashatók Hernádi Juci
és Verebes István fényképe fölött és előtt:

„Bedumálom magam! VEREBES: MEGFOG-
NÁM HERNÁDI FENEKÉT” Hoppá, most ve-
szem észre, mégiscsak tudhat valamit ez a Ve-
rebes! Bedumálta magát a SZEKSZÁRDI VA-
SÁRNAPBA is! Hogy csinálta ezt? Felfoghatat-
lan... (Pedig egyáltalán nincs min csodálkoz-
ni, segített felváltani a tízezresemet, ezért mi-
nimum ennyit megérdemel. Mázlista ez a VE-
REBES!) Bálint György Lajos

A SZEKSZÁRDI RÖNTGEN ALAPÍT-
VÁNY képviseletében köszönetet mon-
dok mindazoknak, akik az SZJA 1%-ával
támogattak bennünket. Az Önök által
befizetett 209 000 forint összeget rönt-
genfelvételt pozicionáló párnák és mul-
tifunkciós leletnyomtató vásárlására for-
dítottunk.
Kérjük további szíves támogatásukat: 

dr. Sík Erzsébet,
az alapítvány titkára



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

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

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

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

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

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

MŰVÉSZETEK HÁZA
PUHA FERENC festőművész és
JAN POLACEK képzőművész
kiállítása
Megtekinthető: november 4-ig, vasár-
nap, hétfő kivételével 9–17 óráig.
November 10-én, szombaton 11 órakor
GÁSPÁR GYULA festőművész és
BÁLINT ÁDÁM képzőművész
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: december 1-jéig, vasár-
nap, hétfő kivételével 9–17 óráig.
Október 31-én, szerdán 19.30 órakor

Fellegi Ádám zongoraművész
és Kovács Anikó hegedűművész
koncertje

Belépőjegy: 1000 Ft bérlettel: 500 Ft
November 6-án, kedden 19.30 órakor

Liszt emlékhangverseny
Belépőjegy: 1000 Ft 
Zenebarát bérlettel: 500 Ft
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

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

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Október 25–31. 16 órakor 

HARRY POTTER ÉS A 
FŐNIX RENDJE

Október 25–31. 20 órakor
A MÁSIK ÉN

KISTEREM
Október 25–31. 18 és 20 órakor 

ŐFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM

WOSINSKY MÓR
MEGYEI MÚZEUM

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

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

Ingyenes látogatási nap: szombat

MÚZEUMI MOZI 
– filmvetítés nyugdíjasoknak 
Kéthetente hétfőn 14.30 órakor.

Október 29. 
Sissy, a magányos királyné

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK KLUB
Október 29. csütörtök, 8.30 óra

Kirándulás
Bzala–Tab–Gyulaj útvonalon

ZUG PROGRAM 
NOVEMBER

FILMKLUB
1. Az óriás R.: Joseph Losey
6. Trockij meggyilkolása R.: Gaál Béla
8. Meseautó R.: Kabay B. és Petényi K.
15. Manson R.: Jim Van Bebber
20. Minden végzet nehéz 

R.: Nancy Meyers

A „miNÕség” címû program keretében szervezett klubestek
következõ programja

Október 30. 17 óra STAHL JUDIT elõadása
Helyszín: Mûvészetek Háza, Szekszárd

Az elõadások a „miNÕség” program résztvevõi számára ingyenesek.
További információk:

Kék Madár Alapítvány 70/948-38-56, vagy 74/512-048.
A „miNÕség” program az Európai Unió társfinanszírozásával, a

Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg. 

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

R.: Karel Stekly
JAZZ KLUB 
7.   Marcus Miller
14. Astrud Gilberto
21. Nina Simone
28. Michel Petrucciani
ROCKKLUB 
02. Guns N' Roses
09. Whitesnake
16. Three Dog Night
30. Ten Years After
A programok ingyenesek.

KONCERTEK 
03. Force Feedback, 

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

Grave Diggers (USA)

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

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

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

Mobil: 30/93-79-204
E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu

Önkénteseket keres a megyei kórház
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza a végstádiu-
mú, főként daganatos betegeket, illetve hozzátartozóikat támogató
hospice ellátás területére önkénteseket keres. 

A jelentkezők 80 órás elméleti és gyakorlati képzésben vesznek
részt, amelyről sikeres vizsga esetén tanúsítványt kapnak. A szerzett
tudásuk, illetve személyiségjegyeik alapján alkalmasnak bizonyuló ön-
kéntesek segítséget nyújthatnak a betegek tisztálkodásában, étkezteté-
sében, mozgásában. Lelki, szociális téren együttérző beszélgetésekkel,
érzelmi támasz nyújtásával, felolvasással járulhatnak hozzá a fájdal-
makkal küzdő betegek állapotának könnyebb elviseléséhez.

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

ÉLŐ IRODALOM
A KÖNYVTÁRBAN
a sorozat 2. találkozása

2007. november 6-án (kedden)
16 órakor

a megyei könyvtárban

Podmaniczky Szilárd
Hutchinson rugói

KÖNYVBEMUTATÓ

A szerzővel beszélget Kis Pál
István költő, tanár

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk.

A VÍZ’P’ART KÖZALAPÍTVÁNY
(adószám: 18851698-1-17) meg-
köszöni, hogy az SZJA 1%-ával
támogatták Szabó Dezső vasúti
faliképeinek újrafestését. A befi-
zetett 110 788 Ft-ot festék vásár-
lására fordítottuk. 
Kérjük további szíves támogatá-
sukat!



8. feladvány – ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

Az igazi nagy sikert és ismertséget Arany János számára a Toldi hoz-
ta meg. 1846 nyarán írta ezt a Kisfaludy Társaság pályázatára, neve a
következő év elején vált ismertté, mikor megkapta a felemelt pályadí-
jat, mellé nyerte ráadásként Petőfi rokonszenvét, s általában minden
bírálója nagy elismeréssel szólt a mű erőteljes, sajátos nyelvezetéről,
gazdag költőiségéről. Arany a következő években folytatta Toldi Mik-
lós történetét. 

Feladvány: Mit jelent a trilógia szó? 
Miért tartjuk számon Miklós történetét trilógiaként? 

Megfejtéseiket (az előző feladványokét is) szerkesztőségünk címére
várjuk: Szekszárd, Béla tér 8., Polgármesteri Hivatal, aljegyzői titkár-
ság. Kérjük, hogy a választ beküldők saját nevük mellé írják oda az is-
kola nevét is, ahová járnak, s a borítékra a „LITERÁTOR” jeligét! PZ
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„Ha az Ezeregyéjszaka dzsinn-
jei egy nap felkapnák Magyaror-
szágot, és elvinnék távolabbi
egekbe úgy, hogy a helyén nem
maradna semmi más, csak Arany
János tizenkét kötete, ezekből a
mágikus könyvekből maradék
nélkül ki lehetne olvasni a ma-
gyarság eidoszát. Minden szál
hozzá vezetett, és minden szál
tőle vezet, a magyar szellemi
életnek ő a sugárzási központja.
Vörösmarty, Petőfi és Ady költé-
szetében van valami csodaszerű
– Arany Jánost matematikailag le
lehetne vezetni az előzmények-
ből és a magyar adottságokból.
Ha van értelme szellemi jelensé-
gekkel kapcsolatban gyökerek-
ről, szerves fejlődésről beszélni,
Arany Jánosról lehet ezt monda-
ni.” Így fejezte ki tiszteletét, egy-
ben adta ragyogó jellemezését
Szerb Antal irodalomtörténész a
Nagyszalontán született költő-
zseninek. 

Vajon mi mindennek kellett
történni ahhoz, hogy Arany élet-
műve megíródjék, hogy legelő-
ször is megtalálja önkifejezési
eszközét, majd bátor szívvel mer-
jen figyelni belső hangjaira? Ke-
vesen tudják, hogy útkereső évei
során szobrászattal foglalkozott
Arany, s csak utána csatlakozott
egy vándorszínész társulathoz.
Rövid színészkedést követően
nagy csalódással hagyta ott a
szétzüllött társulatot, majd haza-
gyalogolt Mármaros-szigetről
Nagyszalontára, ahol is anyja ha-
lálhíre fogadta. Élethosszig tartó
lelkifurdalás lett társa, amiért
nem maradt végig anyja mellett.
Mint tudjuk, ettől a ponttól hatá-
rozott úgy Arany: élete a munká-
ról fog szólni, feladja minden
művészi törekvését. Az időköz-
ben megvakult édesapát támo-
gatva segédtanító és segédjegyző
Szalontán, majd aljegyző. Tisztes

és dolgos polgári életről gondol-
kodik, feleségül veszi Ercsey Juli-
annát. Hat évre rá, mintegy bizo-
nyítékául, hogy képtelenség sut-
ba vágni a sorstól kapott talentu-
mot, megnyeri a Kisfaludy Társa-
ság vígeposz pályázatát Elveszett
Alkotmányával, a következő év-
ben pedig a népies eposzpályáza-
tot a Toldival. Lapot szerkeszt,
nemzetőri szolgálatot teljesít, ne-
velőnek áll Geszten, tanár Nagy-
kőrösön, tagja az Akadémiának,
titkára, majd főtitkára, biztos
megélhetést tud magáénak. Ek-
kor éri az újabb kiheverhetetlen
csapás: 1865-ben meghal imádott
leánya. Ettől kezdve sokat bete-
geskedik, jócskán van hát rá oka,
hogy a remeték mordságával hú-
zódjon félre mindentől, ami lük-
tet, eleven, élettel teli és derűt
árasztó. Lenyűgöző, egyben a
művészember számára magától
értetődő, hogy legnagyobb magá-
nyában és fájdalmában ragad tol-
lat ismét, s hagyja ránk fordítását
Shakespeare Hamletjének, János

királyának, Szentivánéji álomá-
nak, nem utolsósorban pedig
Arisztophanész valamennyi víg-
játékának. 

Mérjen rá bármekkora csapást
a sors, ő mégis rendíthetetlen
nyugalommal lépdel előre lassan,
megfontoltan. Igyekszik nem en-
gedni a fájdalomnak, szélsősé-
gekben oldódni kívánó érzelmeit
megzabolázza, bölcsen szorítja a
még meglévő keretek közé életét.
Ez a fajta higgadt szemlélet jel-
lemző rá humorában is. 

Bisztray Gyula Jókedvű magyar
irodalom című könyvében a kö-
vetkező történetet hagyta ránk.
„A Klárcsikával lezajlott halhatat-
lan jelenet. Azért halhatatlan,
mert utóbb a költő maga örökítet-
te meg Bolond Istókjában.
Klárcsi, mielőtt Thália papnője
lett volna, cseléd volt; az írást is
nehezen betűzte, de kifestve egé-
szen csinos szubretté alakult. Az

egyik előadás után Klárcsi haza-
kísértette magát Bolond úrral
(vagy Istókkal – ha úgy tetszik!),
minthogy nagy csomagot kellett
cipelnie. Istók átvette a nagyken-
dős pakkot, Klárcsi pedig karjára
ölté a hű lovagot. Csillagos, hold-
világos éjszaka volt. A lovag Kis-
faludy Iréné-jéből szavalt lelkesen
Klárcsi pedig a zsebében felejtett
sóskiflit rágcsálta. Így érkeztek
haza, Klárcsi szállásához, amely
közvetlenül az utcáról nyílt, mint-
hogy üzletből alakították át kiadó
szobává. Istók, aki már előbb el-
mondta magáról, hogy szűz, tisz-
ta jellem maradt a társulatnál is,
úgy érezte: most már illik elbú-
csúznia a szende hajadontól. De
Klárcsi, kezénél fogva húzta befe-
lé s még oda is súgta neki: – Jöj-
jön be, hát! Az ifjú Arany János,
azazhogy Bolond Istók azonban
nem értett ezen a csábító, éjsza-
kai nyelven. Szemérmesen kitért
a meghívás elöl: – Késő van, instá-
lom! És megindult hazafelé.
Klárcsi pedig maga mögött nem
betette, hanem becsapta az ajtót.”
Bisztray szerint ebben a tükörcse-
répben Arany egész színészi pá-
lyája visszaverődik.

Mint mondtuk, a költő követ-
kezetesen igyekezett kordában
tartani indulatait, példaként áll-
jon itt e kis történet. „Amikor
Arany János Nagyszalontán
jegyzősködött, egy tanácsbeli
egyszer azt kérdezte tőle: – Hogy
lehet az, hogy nemzetes jegyző
úr szájából soha egy „adta terem-
tettét” sem hallunk? Arany kur-
tán és nyugodtan válaszolt: –
Nem szokásom. – Hát ha nagyon
megharagszik? – firtatá a tanács-
beli. – Akkor hallgatok – feleli
Arany. – De ha nagyon, de na-
gyon megharagszik? – Akkor még
jobban hallgatok – mondja
Arany, s ezzel be is érte a tanács-
beli.”  Panyi Zita

Aranyi adomák, s ami mögötte van…

A Toldi címlapja anno

Arany János fiatalkori
arcképe

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

Minden hónap végén a legtöbb helyes megfejtést beküldők
között sorsuljuk ki azt az értékes ajándékcsomagot, melyet a
Babits Kiadó ajánlott fel. 
A nyereményeket – személyi igazolvány felmutatása ellenében –
a BABITS KIADÓNÁL lehet átvenni. 
Szekszárd, Sport u. 13. • Hétfőtől péntekig 10–15 óráig
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20 ÉVES A DÉRI FOTÓ-OPTIKA
SZÜLETÉSNAPI AKCIÓNK

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

• Ingyenes látásvizsgálat
optikus szakember részvételével

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

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

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

TEKINTSE MEG ÁRUVÁLASZTÉKUNKAT!

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

LEGYEN SAJÁT SZEMORVOSA ÉS SZAKÜZLETE!


