
Hol vannak már a nyári kánikula
közepette megfogalmazott borász
sirámok: kicsi szemek, elégő sa-
vak, kis termés hallhattuk az
amúgy örök tamáskodóktól. A bo-
rászatban mértékadó körök persze
ekkor is óvatosan fogalmaztak az
évjáratrtól, kellő bölcsességgel
annyit mondtak e sorok írójának:
még nem lehet tudni, hogy mi lesz
ebből, no és a szeptembernek, va-
lamint az októbernek a szőlőnél a
látszat ellenére komoly beleszólása
van a végeredménybe. Arra azért
emlékszem, hogy valaki azt mond-
ta: vagy negatív rekord, vagy vala-
mi máshoz nehezen hasonlítható
különlegesség születik a mindenkit
megviselő kárpát-medencei légköri

aszály hatására. Nos,
ez utóbbiról van szó,
derült ki az új borok
első komoly vallatá-
sa, a Márton-napi
hegyközségi, borál-
dást követő, kóstolá-
sokkal egybekötött
szakmai eszmecsere
után – immár hagyo-
mányosan a temp-
lomhoz közel eső
Bodri-pincészetben.
Lelkendezve kóstol-
gatták egymás nedű-
jét a jól ismert arcok.
A most is csodálatos
mélybíbor színben

pompázó új borok olyan beltartal-
mi értékekkel rukkolnak már most
ki, amivel megdőlni látszik a min-
denki által a legcsúcsabb évnek
mondott 2003-as termés hegemó-
niája. Magas alkoholtartalom, a sa-
vak változatossága, új gyümölcs- és
virágillatok érződnek a kóstolást
megelőzően, és az ízben, a zamat-
ban is van olyan, ami az eddigi re-
mek évjáratokhoz képest plusz-
ként, mi több unikumként értékel-
hető.

2003-at is fölülmúl-
hatja az idei év

– Az teszi meglátásom szerint
különlegessé az idei évjáratot,
hogy a kritikus száraz perió-
dusra úgy reagált, pontosab-
ban védekezett a szőlő, hogy
vastagabb lett a héja, mint
egyébként normál évjáratok-
ban – hívta fel a figyelmet eme
különlegességre Módos Ernő,
az Alisca borrend nagymestere
– s ez a bőséges színanyagon
túlmenően más olyan típusú
komplex vegyületeket, savakat
oldott be a borba, amire eddig
nem volt példa. – A mérések-
nél is szokatlan eredményeket
tapasztalhattunk: általában a
must sava magasabb szokott

lenni a kierjedt bor savánál, de
most az újbor must korában az ed-
digi 5,5 gramm/liter savtartalom
helyett a 6,5, sőt a 7-es értéket is el-
érte.

– Ahhoz, hogy ne legyenek alap-
vetően mennyiségi gondok, no meg
a minőség is stabilizálódjon a vén-
asszonyok nyara nélküli, de szép
csendes ősz is hozzátehetett vala-
mit a remek évjárathoz...

– A szőlőnek még jókor jött a
szeptemberi eső, ez talán elsősor-
ban a késői érésű fajtáknak meny-
nyiségi és minőségi értelemben is
fontos volt. 
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MÁRTON-NAPI BORVALLATÁS

Vastagabb héjból kioldódó
különlegességek

Folytatás az 3. oldalon.

Mint országgyűlési képviselő, s
mint a Magyar Borvárosok Szö-
vetségének elnöke utazott Kana-
dába egy parlamenti delegációval
Horváth István október utolsó he-
tében.

Szekszárd polgármestere a ma-
gyar nagykövetség által szervezett
ottawai és torontói borbemutatón
népszerűsítette – négy másik bor-
vidék mellett – a szekszárdi boro-
kat. A bemutatókon a borkereske-
dők, borszakírók és a két legismer-
tebb – amúgy magyar származású
– sommelier mellett ott voltak a
kormány szakemberei is. Az alko-
holkereskedelem ugyanis Kanadá-
ban állami monopólium, ezért is
volt fontos a kormányszintű egyez-

tetés. Szili Katalin házelnök és
Peter Milliken, a kanadai alsóház
elnöke egyetértett abban, több le-
hetőséget kell kapjanak a minőségi
magyar borok a kanadai piacon.

A látogatás tapasztalatairól Hor-
váth István elmondta: Kanadában
pillanatnyilag alulreprezentáltak a
magyar borok, a kereskedések pol-
cain jóval több például a bolgár, a
montenegrói vagy az osztrák bor.
Szomorú, hogy a szekszárdi kék-
frankost – a korábban export mo-
nopóliummal bíró – Hungarovin ál-
tal literes, csavaros üvegben (!)
szállított, kommersz alkohollal
azonosítják.

– Úgy gondolom, a minőségi ma-
gyar borok, s így a szekszárdiak is,
nagy lehetőség előtt állnak – foly-

tatta a polgármester. – A mint-
egy 600 milliárd forintos piacra
betörni nem könnyű, éppen
ezért 2008 első félévében a Ma-
gyar Borvárosok Szövetsége
megszervezi a kanadai borke-
reskedők magyarországi – ezen
belül természetesen szekszárdi
– látogatását, és a jövő év nyará-
ra már megtörténhet a boraink
belistázása is.

Horváth István szerint a kana-
daiak nyitottak a magyar termé-
kek felé, így jó esély mutatko-
zik, hogy a magyar borok ér-
demben is megméressenek a
tengerentúli piacon. 

(fl)

Kanadában népszerűsítette a
szekszárdi bort a polgármester

Horváth István polgármester (jobbról)
Szili Katalin az országgyűlés elnöke,
Peter Milliken, a kanadai parlament
alsóházának elnöke, Avarkeszi Dezső
országgyűlési képviselő (MSZP) és
Vastagh Pál kanadai magyar nagykö-
vet társaságában a követségen
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

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

II. sz. választókerület 
A hónap utolsó keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási 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
November 21. (szerda) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,

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

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

November 19. (hétfő) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

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.

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.

Pályázat víz- és csatornadíj-hátralék
törlesztésének támogatására

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a jelentős vízdíjhátralékkal rendelkező szek-
szárdi lakosok részére.
A pályázaton részt vehetnek:

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

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

igazolásokat a közös háztartásban élők havi nettó jövedelméről, a rend-
szeres pénzellátásokról, családi pótlékról, öregségi nyugellátásról.

A pályázati határidő: 2007. november 30.
A pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2007 decemberében
bírálja el a Szekszárdi Vízmű Kft. által biztosított kétmillió forint felhasz-
nálásával.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

A SZEKSZÁRDI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2007. december 3-án (hétfőn) 17 órakor tartja

2007. évi KÖZMEGHALLGATÁSÁT.
A közmeghallgatás helye:

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

mányzat minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

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

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

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

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

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

F E L H Í V Á S
Távhő-, vagy gázártámogatással kapcsolatos

„Igénylőlap” kitöltéséhez 

INGYENES TANÁCSADÁST NYÚJT
a Magyar Szocialista Párt Szekszárdi Szervezete,

Szekszárd, Mikes u. 24. sz. alatt

2007. november l9.–december l4. között
munkanapokon 9–11 óráig. 

Az iratok kitöltését Tóthi János segíti.
Kérjük, hozza magával a szükséges igazolásokat.

DR. BRAUN MÁRTON
Szekszárd és környéke országgyűlési képviselője

FOGADÓÓRÁT TART 
2007. november 21-én szerdán 17.30 órakor

Szekszárdon, a Polgármesteri Hivatal
földszinten lévő képviselői irodájában.

Kedves Szekszárdiak!
Szekszárd Megyei Jogú Város képviselő-testülete nevében szeretettel
meghívom Önöket a

LAKOSSÁGI FÓRUMRA
2007. november 20-án, kedden 18.30 órára,

a Babits Mihály művelődési ház üvegtermébe.
A fórumon értékeljük együtt az elmúlt egy év történéseit, és tervez-
zük meg közösen a következő esztendők feladatait. Szeretném bemu-
tatni Önöknek a „Szekszárd, a Jövő Városa” programot. Megjelenésé-
re feltétlenül számítok. 
Tisztelettel: Horváth István

Szekszárd MJV polgármestere

(F
iz

e
te

tt
 p

ol
it

ik
ai

 h
ir

d
e
té

s)

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

Helyszíne:  Szekszárd, Munkácsy utca 7/A
Ideje: 2007. november 26–30. 9 órától 17 óráig 

Információ:  74/413-037; 20/991-54-95 
INGYENES • ANONIM • ÖNKÉNTES •  GYORS 

MINDEN SZŰRÉSEN MEGJELENTNEK 
2000 Ft-os VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT BIZTOSÍTUNK.  

A szűrés az Országos Epidemiológiai Központ támogatásával jött létre. 
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PÁLYÁZATOT HIRDET
aljegyzői állás betöltésére
irodavezetői feladatok ellátása mellett

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

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

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

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

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az előbb említettek és a szőlő-
nek nagyszerű, komoly hőmérsék-
letingadozásokat hozó ősz együt-
tes hatására a vastagabb héjból ki-
oldódó különleges íz- és zamat-
anyagok, a vártnál jobb lékinyerés
egy fantasztikus anyagot adott a
gazdák kezébe. Aki kellő techniká-
val és fegyelmezettséggel nyúlt
hozzá, az már most elbűvölő új bo-
rokat is kóstolhat.

– Melyek lesznek a különleges év-
járat sztárborai?

– Úgy tűnik, hogy a kadarkából
és kékfrankosból akár a 2003-as év-
járatot is meghaladó extraminősé-
gű, különleges bor készíthető. A
merlot, a cabernet, pinot-noir kör
kellő odafigyeléssel szintén átla-
gon felülit nyújthat, de hangsú-
lyoznám: a savtartalom és az íz és
a zamatanyagok megőrzése ko-
moly technológiai fegyelmet kíván
a borosgazdáktól.

Aki tényleg nagyon örül a kadar-
ka különleges évének, az nem más,
mint Ladics Károly. A kertbarátkör-
ben magát pallérozó, ma már nem-
zetközi hírű helyi nagyborászt is
kiszolgáló kisborász, aki nem fog-
lalkozik mással, mint eme kényes,
rizikós, máshol a világon nem
megtalálható fűszeres, a bikavér-
nek pikantériát adó fajtával.

– Aki megfelelőképpen végezte a
zöldmunkát, úgyszintén a perme-
tezéseket az különleges évjáratot
tudhat magának a kadarkából –
mondta a termelő, aki érezte, hogy
a Márton-napi újborok rögtönzött
borversenyén is jó eredményt fog
elérni, hiszen ezt megelőzően a
Mészáros-pince által minden év-
ben megtartott új kadarkák sereg-
szemléjén a nagyborászoktól is jó-
val több mint udvarias gesztusokat
kapott. – Harmadik lettem azon a
megméretésen, ahol mindenfajta
bor indult. 16,6-tal szüreteltem,
szinte aszús szemekkel, páratlanul
szép alapanyagot szüreteltem. Eb-
ben szerintem, amellett hogy maxi-
málisan igyekeztem betartani a nö-
vényvédelmi előírásokat, az is sze-
repet játszott, hogy elvégeztem a
tápanyag-utánpótlás szempontjá-
ból fontos zöldtrágyázást.

– Hányféle kadarkája van?
– Hozzévetőlegesen negyven-öt-

ven fajta, amit a pécsi kutatóinté-
zet szelektált.

Ilyen különleges borokból garan-
táltan csúcs bikavérek is készül-
nek. A Szent György-napi borün-
nep már e tekintetben is ízelítőt ad,
melyekből reményeink szerint kel-
lő érés után Bordeux-ba is eljut né-
hány minta Szekszárdról. Hogyha
akarnak, akkor se tudjanak elfelej-
teni bennünket. B. Gy.

Márton-napi borvallatás

Január elsejével három család-
gondozóval és két szociális segí-
tővel bővül a családsegítő köz-
pont létszáma – határozott Szek-
szárd képviselő-testülete az el-
múlt pénteken (lapzártánk után)
tartott soros közgyűlésen.

A létszámfejlesztés közel 10 mil-
lió forintjába kerül a városnak
évente, ám ez feltétele annak, hogy
igénybe tudják venni a normatívát,

ami a bevételi oldalon több mint 14
millió forintot jelent. Ugyancsak
2008 első napjától változik az ügye-
leti rendszer – méghozzá a betegek
számára kedvező módon. A tör-
vény szerint ugyanis biztosítani
kell a non-stop orvosi ellátást, ezért
a felnőtt és a gyermekorvosi ügye-
let már 16 órakor elkezdődik, és
másnap reggel 8-ig tart. Ugyanak-
kor két órával csökken a háziorvo-
sok rendelkezésre állási ideje. In-

formációink szerint a szekszárdi
orvosok zöme nem változtat a
megszokott, 17 óráig tartó rendelé-
si idején. Az éves ügyeleti óraszám
emelkedésével keletkező plusz
költségeit az ügyeleti rendszerben
érintett települések a lakosság szá-
mának arányában állják.

Zárt ülésen tárgyalta a testület az
ipari parkban milliárdos fejlesztés-
re készülő, osztrák tulajdonú
Austrotherm Hőszigetelő Gyártó
Kft.-vel kötendő előszerződést. A
képviselők ezt jóváhagyták, és fel-
hatalmazták a polgármestert an-

nak aláírására. Ehhez kapcso-
lódóan – az ipari parkban
szükséges infrastruktúra-fej-
lesztések miatt – a közgyűlés
vagyonkezelési szerződést
kötött az Ipari Park Kft.-vel,
miután csak gazdasági társa-
ság pályázhat a fejlesztési
pénzekre. Ugyancsak zárt
ülésen hallgatta meg a köz-
gyűlés a Diákétkeztetési Kft.
ügyvezetői igazgatói posztjá-
ra pályázókat, ám győztest
nem hirdettek, így – határo-
zatlan időre – továbbra is Bay
Attila, a KESZ igazgatója látja
el e feladatot.

A közigazgatási hivatal tör-

vényességi észrevételének is eleget
tett a közgyűlés. A város a jövőben
nem korlátozza a mozgássérültek
várakozási idejét, viszont – a meg-
szaporodó jogtalan használat miatt
– a jövőben szigorúbban – akár a
rendőrséggel közösen – ellenőrzik
a mozgáskorlátozott-igazolványok
használatát. Amennyiben például
az igazolvány nem ellenőrizhetően
kerül a szélvédő mögé, vagy az au-
tós jogtalanul használja azt, sza-
bálysértést követ el, és akár 30 ezer
forintig büntethető, míg a helyszíni
bírság összege ötszáztól tízezer fo-
rintig terjed.

A közgyűlés határozatot fogadott
el, hogy vizsgálja a házi jelzőrend-
szeres segítségnyújtás piaci alapú
bővítésének lehetőségét. A város
pályázatot nyújt be a GKM által ki-
írt, „Az országos főutak átmenő
forgalmának csillapítására alkal-
mas beavatkozások” című tender-
re, melynek keretében – tíz száza-
lék önrésszel – ezúttal a tehermen-
tesítő út Mátyás király utcai és a
vasúti kereszteződésnél lévő gya-
logátkelőket tennék biztonságosab-
bá, később viszont a Tartsay utcá-
ban, illetve Szőlőhegyen, a Szőlő
utca és az 56-os főút keresztezésé-
nél is hasonló beavatkozás lehetsé-
ges. A közgyűlés – változatlan tar-
talommal – ötödször is kiírta az al-
jegyzői pályázatot. fl

Szekszárd közgyűlése jóváhagyta
az Austrotherm-előszerződést 

Emelkedik a családsegítő létszáma

Folytatás az 1. oldalról.



2007. NOVEMBER 18.4444 H É T R Ő L  H É T R E

20 ÉVES A DÉRI FOTÓ-OPTIKA
SZÜLETÉSNAPI AKCIÓNK

• Minden általunk készített optikai
szemüveg teljes árából 
22220000%%%%----oooossss    eeeennnnggggeeeeddddmmmméééénnnnyyyy tttt 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!

Kis Pál Istvánnal beszél-
gettünk a diákszínpad bemu-
tatkozási lehetőségeiről, szek-
szárdi irodalomról.

– Minthogy a pásztorjáték
szerzője a fővárosban szüle-
tett, s élete meghatározó részét
ott töltötte, bizonyára köny-
nyebb bemutatkozási lehetősé-
geket találni a Létra Színház-
nak, mint a többi diákszín-
padnak…

– Hogy ez mennyire nem
jellemző, mutatja a mostani
fellépésünk története. Au-
gusztus elején érkezett a felhívás,
ám az iskolák, ugye abban a sajá-
tos helyzetben vannak, hogy diák-
jai nyáron nyaralni mennek. Üre-
sek a folyosók, elvétve akad csu-
pán egy-egy tanár a falak között.

Nyár vége volt a nevezési határidő
– ezt tehát kapásból lekéstük. A
diákszínpad vezetőjével, Sárvári
Jánossal úgy gondoltuk, próba
szerencse alapon mégis elküldjük
a mű szövegkönyvét, legalább lás-

sák, miről van szó. Nemsokára ér-
tesítést kaptunk: ha valamely cso-
port előre nem látható okból ki-
esik, hát mi képezzük majd a tar-
talékot. Megörültünk a hírnek, an-
nál is inkább, mivel október 19-én
végül is megmutathattuk, mit tu-
dunk. A dolgok szerencsésen ala-
kultak a mi szemszögünkből néz-
ve. 

– Sokakat meglep, hogy nem a
szerző a diákszínpad vezetője…

– Ez így van rendjén.
Én az irodalom mellett
köteleztem el magam,
nem akarok egy olyan
területen tevékenyked-
ni, ami nem a sajátom.
Azt vallom: mindenki
végezze a munkáját
becsülettel. Felelősen
mérje fel teljesítőké-
pességét, és vállaljon a
szerint. A színház tel-
jesen más világ. Sárvá-
ri kolléga nemrég vette
át Kovács Anitától a

színpadot, de máris remekül látja
el feladatait, öröm vele dolgozni.
Ez volt egyébként az első alkalom,
hogy vállaltam a konzulens szere-
pét. 

– Mit jelent pontosan, hogy a
diákok szép sikerrel szerepeltek?

– Mivel nem vagyunk tagjai a
rendező szerveknek, ezért hivata-
los minősítést nem kaphattunk. 

A zsűritagok gratulációi, a többi
fellépő elismerő gesztusai azért
felértek a minősüléssel. 

A gyerekeket utána egy másik
csoport közös ünneplésre invitál-
ta, boldogan aratták le munkájuk
gyümölcsét. 

Sokat számít értő közegben ját-
szani. Tapasztalhattuk már Dom-
bóváron, milyen nehéz az ellenér-
dekelt közönséget tapsra bírni,

büszkék vagyunk, hogy ezúttal is
sikerült. 

– A rossznyelvek szerint a pász-
torjáték archaikus forma, tehát
elavult…

– Akkor lenne elavult, ha nem
lennének borünnepek és nem len-
ne szüreti fesztivál sem. Igaz, hogy
Budapesten a mi darabunkon kívül
egyetlen verses dráma nem szere-
pelt, én mégis a babitsi álláspontot
képviselem, miszerint a klasszikus
forma is korszerűvé tehető a tarta-
lom révén. Személy szerint nekem
olyan darabok hiányoztak, ame-
lyek a borünnepi alkalmakkor egy
borvidéken megszólaltathatók. E
megfontolásból született a Szent
Márton gregoriánuma, a kánai me-
nyegzőt feldolgozó Csoda, s har-
madikként a Szőlőhegyi szatírikon.

– A diákszínpadhoz visszaka-
nyarodva, milyen pluszt kívánt egy
tanártól saját művének színre vi-
tele?

– Bármiféle darab színpadra állí-
tása felelősségteljes munka. A sa-
ját mű persze plusz inspiráció.
Konzulensként természetesen el-
láttam őket szerzői instrukciókkal,
de elsődleges feladatom a nyelvi
készség, a szövegartikuláció javí-
tása volt. Ez egyébként egybeesik
az iskolai speciális feladatköröm-
mel is. Egy tehetséggondozó tanár-
nak tulajdonképpen egy egész is-
kolára kell figyelnie, kutatva azo-

kat a diákokat, akikben nagyfokú
érzékenység mutatkozik valamely
művészeti ág iránt. A tehetséget
bátorítani, kritikai észrevételekkel
irányítgatni, utakat mutatni min-
dig nagyon kényes feladat. 

Vannak olyan diákok, akik leg-
szívesebben elrejtőznének a föld
alá, semmint hogy megmutassák
magukat. Őket kicsalogatni, teret
biztosítani kibontakozásukhoz, ez
jelenti az igazi kihívást. Öröm min-
den megtett lépés. Ekkor érezheti
át a tanár, mekkora a felelőssége,
mennyire kötelessége eleget tenni
vállalt hivatásának.   Panyi Zita

SZEKSZÁRDI SIKEREK BUDAPESTEN

Fókuszban a Létra Színház
Van Szekszárdon egy diákszínpad, a Létra Színház. Lassan országos is-
mertségre tesznek szert. Nemrégiben jártak Budapesten, ahol Kis Pál Ist-
ván Szőlőhegyi szatírikonját adták elő az immár kilencedik alkalommal
rendezett Kaleidoszkóp Versfesztiválon. Az I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Középiskola tanulói – mint azt tőlük megszokhattuk – szép si-
kerrel szerepeltek a Magyar Színházi Szövetség és a Magyar Versmondók
Egyesülete által szervezett szakmai rendezvényen. A vastapsra és a gra-
tulációkra már csak azért is büszkék, mert a fellépő huszonhat színházi
csoport kétharmada helyi, kísérleti jellegű profi vagy félprofi formáció
volt. Mellettük több mint száz versmondó, illetőleg verset megzenésítő
fiatal érkezett, igazi élményt jelentett hát részt venni a fesztiválon. 
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Gyémántlakodalom és

múltidézés
10 éves a Szelíd Ráktérítők

Klubja 
„Te dolgozzál a többi emberért”

A Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Megyei Kórház
Kultúrtermében 2007. november
9-én 10 órai kezdettel ünnepélyes
keretek között tartotta meg 10.
születésnapját a „Szelíd Ráktérí-
tő Klub”.  

A zsúfolásig megtelt kultúrte-
remben a szervezőknek, az elő-
adóknak és a fellépőknek köszön-
hetően senki sem vette észre az idő
múlását. Molnárné Bai Erzsébet
klubvezető köszöntőjében többek
között a következőket mondta: 

„Ünnepelni és emlékezni jöttünk
ma össze… Ünnepelni a klub fenn-
állásának 10. évfordulóját, s emlé-
kezni Kovács Pálné Ancikára, aki
létrehozta ezt a klubot, hogy azo-
kat a hozzá hasonló sorstársú bete-
geket összehozza, akiket a legalat-
tomosabb kór megtámadott… Ezt a
klubot 14-en alapították, ma 57 tag-
ja és 16 pártoló tagja van… Elhunyt
tagjaink iránti kegyeletünket jelké-
pesen egy szál rózsával és lelki üd-
vükért meggyújtott mécsessel –
amely égjen amíg együtt vagyunk –
s néma főhajtással fejezzük ki.” 

A köszöntő után a Garay Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti
Intézményének Kórusa, Haffner
Zsoltné vezetésével énekkel kö-
szöntötte a jubiláló klubtagokat.
„Te csak várj, míg felkel majd a
nap”, „Állj elém, s nézz csak rám.”,
„Isten hozott” című dalok könnyet
csaltak a hallgatóság szemébe. 

A Rákbetegek Országos Szövet-
ségének elnöke Mikéné Bodor Má-
ria a szövetség küldetéséről és az
utóbbi években több klub alakulá-
sáról, sikeres működéséről tájékoz-
tatta a hallgatóságot – „kis csopor-
tokban történnek a nagy dolgok” –
s beszélt arról milyen segítő, támo-
gató gesztusok azok, amelyektől
erőt és hitet kap az egyén attól a
csoporttól, ahová tartozik. 

A délelőtt három tartalmas, és
nagyon izgalmas előadásában elő-
ször dr. Péntek Zoltán, az orvostu-
dományok kandidátusa a MAMA

EÜ Rt. elnök-igazgatója az emlő-
szűrés és a komplex emlődiagnosz-
tikáról beszélt, majd dr. Tornóczky
János belgyógyász–hematológus
főorvos, egyetemi tanár az emlő-
gondozás kérdéseitől, alternatív
gyógymódokról – előadásában
óriási szerepet kapott az orvos–be-
teg kapcsolat –, s végül dr. Szemes
László sebész–plasztikai sebész az
„Emlőtumorok korszerű sebészeti
ellátása” című nagyon látványos
előadásával adta át a hitet a hallga-
tóságnak, miszerint még a nagyon
súlyos esetekben is van mód a be-
teg életét megmenteni, illetve élet-
minőségét a különféle műtéti eljá-
rásokkal javítani. 

A rendkívül érdekfeszítő és iz-
galmas előadások után egy igazi di-
vatbemutató hangulatát idézte fel a
Budapestről érkezett ANITA Hun-
gária Kft.,  fehérnemű és fürdőruha
bemutatójával, ahol a mellműtött
hölgyek – alkalmi manökenek –
profi szinten, bátran vidáman, sze-
xisen, erőt adva sorstársaiknak vas-
taps kíséretében vonultatták fel a
szebbnél szebb ruhadarabokat.  

Az eredetinél több mint egy órá-
val hosszabb program – amelybe a
szervezők,  a kitűnő hangulatot ki-
fejező tapsot nem számíthatták be
– Haffner Zsoltné ének összeállítá-
sával zárult, amellyel frenetikus si-
kert aratott, a hallgatóság, és a ven-
dégek körében.

A résztvevők arra gondoltak,
hogy ezt a hangulatot már nem le-
het fokozni, amikor tűzijáték kísér-
tében a szervezők betolták a szüle-
tésnapi tortát, rajta a 10-es szám, s
mellette a rákbetegek jelvényével,
rengeteg rózsaszín szalagocskával,
természetesen marcipánból. A
klubtagokat és a vendégeket még
több torta, s egyéb finomság várta
az előtérben, ahol kötetlen beszél-
getés alakult ki, s a délelőtt hallot-
takat és látottakat újra átélve
mondtak köszönetet a szervezők-
nek a tartalmas, látványos, infor-
matív és megható évforduló rende-
zéséért.   Sas Erzsébet 

Korunkban egyre ritkább, hogy
egy házaspár arany- netán gyé-
mántlakodalmat ülhet. S hogy mi-
ért? A válasz kézenfekvő: nagyszü-
leink, dédapáink gondolkodásá-
hoz képest mára gyökeresen meg-
változott az együttélés felfogása.
Olyannyira, hogy sokszor egy
hosszabb kapcsolat még a házas-
ság gondolatát is azonnal elveti,
nemhogy a gyermekvállalásét. 

Éppen ezért lehetnének joggal
példaértékűek az idősebb generáci-
ók, akik – összehasonlíthatatlanul
nehezebb időkben – a világháború
és azt követő keserű években fogad-
tak egymásnak örök hűséget. Ők
azok, akik – ha még jó
pár év után is egészség-
nek örvendenek – is-
mét megpecsételik fo-
gadalmukat egymás
iránt. Streicher András
és Breining Erzsébet
ezen tiszteletre méltó
értékes emberek közé
tartozik.

November 10-én
szombaton a Háry étte-
remben e két ember ju-
bilálását kísérhettük fi-
gyelemmel, mely hatvan évnyi sze-
retet és összetartás után immár gyé-
mántlakodalomban teljesedhetett ki.
András 1921-ben, míg Erzsébet 23-
ban született. 

Mint azt megtudtuk, a kakasdi
vendéglátós Streicheréket a háborút
követően, sok más családdal együtt
kitelepítették: Szőlőhegyen, egy ta-
nyán kötöttek ki. Feleségét több
mint két évig orosz hadifogságban,
szörnyű körülmények között egy bá-
nyában dolgoztatták. Andrást kato-
naként Romániában tartották fogva.
Hazatérésük után 1947. november 8-
án, Őcsény-Szőlőhegyen fogadtak
egymásnak örök hűséget. Fiuk egy
évre rá született meg ugyanitt.

Nem sokkal ezután kerültek Szek-
szárdra, s napszámba jártak, ebből
próbálták eltartani családjukat. Kö-
vetkező gyermekük elhunyt, de Is-
ten kárpótolta őket egy újabb gyer-
mekkel, egy leánnyal. Ekkor András

bácsinak – hentes szakmájából adó-
dóan – a szekszárdi Népboltnál sike-
rült elhelyezkednie. Boltvezető lett a
Széchenyi utcában, a bolt sikeresen
működött, András bácsi áldozatos
munkájának is köszönhetően, így
később lakást is vásárolhattak. Az
idők folyamán olyannyira megbe-
csülték, hogy a kiváló dolgozói cí-
met is megkapta.

Fáradhatatlanul barátságos volt
mindenkivel, s igen kényes szakmá-
jára. Az ötvenes években éppen
ezért jártak hozzá vásárolni a leg-
többen. A későbbiekben aztán saját
építésű családi házukba költözhet-
tek be, hogy ott éljék le hátralévő –
már boldogabb – életüket.

András és szeretett felesége, Er-
zsébet lapunk kérdésére elmondták:
manapság ritka a tartós házasság, s
az erkölcsnek nincsen becsülete. Hi-
ányzik az egymás iránti tisztelet s
házaspárok helyett csupán élettársa-
kat találni mindenfelé. A gyémánt-
évfordulón a családtagok a Háry ét-
teremben egy szépen megrendezett
esküvővel és ízletes ebéddel kedves-
kedtek idős szüleiknek.

„Egyszer és soha többé: ennyi az
élet!” – fűzte köszöntésébe Farkas
Margit, a polgármesteri hivatal anya-
könyvvezetője e szavakat, miközben
rendre felelevenítette a két ember
életének legfontosabb állomásait.

Búcsúzásképpen saját magukra és
családjukra nézve egészséget kíván-
tak, mi pedig ugyanezt és még jó pár
ugyanilyen szeretetteljes évet kívá-
nunk nekik a Szekszárdi Vasárnap
szerkesztősége nevében is. 

Gyimóthy Levente

A SZEKSZÁRDI VAGYONKEZELŐ KFT.

B É R B E  A D J A
Szekszárd, Piactéri üzlet (hrsz: 1822) alapterület: 87+27 m2

Szekszárd, Mészáros L. u. 7. fsz. üzlet 
(hrsz: 3915/6/A/4) alapterület: 50 m2

Szekszárd, Béri Balogh. Á. u. 73. (hrsz: 4887/22/A/24)
alapterület: 4887/22/A/24 m2

Részletes felvilágosítás: Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel.: 74/319-468, 510-422
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A Kék Madár Alapítvány miNŐ-
ség programjának legutóbbi ese-
ményén a TV2 hírműsorának
népszerű műsorvezetőjéből mára
az ország egyik legsikeresebb üz-
letasszonyává vált, a ma már in-
kább főzőtudományáról ismert
Stahl Judittal találkozhattak a
programban részt vevő vállalko-
zó, vagy vállalkozást
tervező nők, és minden
érdeklődő. 

Ahogy Kutnyné Bod-
nár Ágnes, az alapítvány
munkatársa elmondta,
ezzel a rendezvénnyel az
volt a szándékuk, hogy a
kiemelkedő sikereket el-
ért vállalkozó tapasztala-
tait átadva utolsó lökést
adjon a vállalkozóknak, vállalkozni
vágyóknak céljaik eléréséhez.

Tévedtek azok, akik tudományos
igényű előadást vártak Stahl Judit-
tól. A szép számú érdeklődő ehe-
lyett egy sok-sok témát érintő köz-
vetlen hangulatú, derűs beszélge-
tésben vehetett részt, ahol nem volt
titok, hogy a hároméves Hanna
mostanában próbálgatja a tojásfe-
hérjét elválasztani a sárgájától, de
mivel ez még nem sikerül neki,
bosszankodik. Ez mutatja, hogy
ugyanolyan maximalista, mint
édesanyja. A tévéműsorok, és a
könyvek elkészítésének kulisszatit-
kai, humoros pillanatai, nehézsé-
gei után sor került a mindig hazug
bulvárhírekre, az edényekre és a
késekre, Micukóra, és a japánok fu-
ra magyar akcentusára, és termé-
szetesen végeláthatatlan témát
adott a főzés, és a sütés.

Na de, hogyan is kezdődött?
Stahl Judit bevezetésként elmond-
ta, hogy három évig élvezte a tele-
víziózást, de nem szeretett volna
ott megöregedni. Érezte, hogy vál-
tania kell, és mi másról is szólha-
tott volna beindítandó vállalkozá-
sa, mint a szenvedélyéről, a főzés-
ről. Természetesen a szülei biztatá-
sára kitanult szakmája, a cukrászat
mellett továbbra is kamatoztatni

szerette volna a filmművészeti főis-
kolán megszerzett rendezői vég-
zettségét, és televíziós tapasztala-
tát, ezért kézenfekvő volt, hogy a
Stahl-márka bevezetése egy főző-
műsorral kezdődjön el. Csakhogy a
TV2 nem vállalta ennek leforgatá-
sát, így Stahl Judit és férje, a rek-
lámszakember, Bohus Csaba nem

tehettek mást, sa-
ját produkciós iro-
dát hoztak létre.
Az első filmeket
otthonukban for-
gatták. Ezek sikere
után jöhettek a
könyvek. Már az
első kettő népsze-
rűsége bebizonyí-
totta, hogy a Stahl-
Bohus párosnak

érdemes létrehoznia egy saját
könyvkiadót. Nem véletlen, hogy a
Stahl-recepteket annyira kedvelik
az olvasók, hiszen Judit ezeket
sokszorosan teszteli, tesztelteti,
mielőtt közreadja. A hozzávalók el-
érhetőségéről is tájékozódik. Úgy
gondolja, értelmetlen azoknak az
idegen nyelvből fordított szakács-
könyveknek a megjelentetése,
amelyekben a leírt ételek hozzáva-
lói Magyarországon nem kapha-
tók. Stahl Judit tehát elsődlegesnek
tartja a minőséget, ennek a követel-
ménynek eleget tenni persze ren-
geteg munkával jár.

A program szervezője számára
Stahl Judit legfontosabb gondolata:
Ha vállalkozást szeretnénk indíta-
ni, vagy bármilyen célt kitűztünk
magunk elé az életben, ne várjunk
a megfelelő körülményekre, mert
akkor az életünk végéig várhatunk.
Hátráltató tényezők mindig adód-
nak, de ezek ellenére is meg kell
próbálni, és le kell küzdeni az aka-
dályokat.

A miNŐség program keretében
legközelebb november 27-én Pata-
ki Ágival találkozhatunk, akit
modellként ismert meg az ország.
Ma már producerként sikeres üz-
letasszony, és karitatív munkát is
végez. K. E.

A nagyvázsonyi Diagonál Ma-
gyarország Ifjúságsegítők Orszá-
gos Egyesülete október 29-én tar-
tott sajtótájékoztatót a Polip Ifjú-
sági Iroda Diáktanyájában egy
olyan önkéntes programról, me-
lyet Magyarországon ők valósítot-
tak meg először: az EuroMed rö-
vidtávú Európai Önkéntes Szol-
gálatot.

A Diagonál Egyesületet 2006
nyarán alapította hat, az ország kü-
lönböző pontjain tevékenykedő,
fiatalokkal foglal-
kozó szervezet –
köztük a szekszár-
di Polip Ifjúsági
Iroda, akiknek
már nagy tapasz-
talata van külföldi
önkéntesek foga-
dásában.

Az Európai Ön-
kéntes Szolgálatra
jelentkező fiatalok
6–12 hónapot tölt-
hettek el a fogadó
országokban, vi-
szont az új, rövid távú program egy
hathetes, intenzív lehetőséget kí-
nál.

A július 15-től augusztus 31-ig
tartó „Művészeti fesztiválok és ifjú-
sági táborok” című programot a
Diagonál Magyarország elnöke,
Kandikó Rita és kollégája, Bakos
István mutatták be. A portugál,
spanyol, olasz, török, angol és izra-
eli fiatalok – összesen tizenöten –
először egy magyar nyelvtanfolya-

mon vettek részt, majd a Veszpré-
mi Utcazene Fesztiválon töltettek
ki kérdőíveket az önkéntességről –
a megkérdezettek többségének fo-
galma sem volt róla, mi is az… A
kérdőívezés mellett a fiatalok ha-
gyományos népi játékokat is taní-
tottak az érdeklődőknek.

A projekt a Művészetek Völgyé-
ben folytatódott, ahol a résztvevő
külföldiek saját anyanyelvükön ad-
tak információt a fesztivál látoga-
tóinak és a szelektív hulladékgyűj-
tésben segítettek a HUMUSZ kör-
nyezetvédelmi szervezetnek.

Az akció következő állomása a
zempléni Kéked falucska volt, ahol

igazából semmi nincs, csak 246 la-
kos – ebből 90% munkanélküli,
50% alkoholista.

Az önkéntesek együtt sportol-
tak, kézműveskedtek, túráztak és
íjászkodtak a helyi fiatalokkal,
akiknek kisebb csoda történt az
életükben azzal, hogy megjelent a
falujukban tizenöt idegen. És ez a
tizenöt idegen kihalászott 28 zsák
szemetet a helyi Laposa patak 3
km-es medréből, de a falu életére
nézve talán sokkal fontosabb volt
az, hogy történt valami, hogy kicsit

felbolygatták a helyiek életét a kül-
földiek, megmutatva azt, hogy van
egy önkéntes szolgálat, ami min-
denki számára elérhető, tessék élni
a lehetőséggel!

A projekt értékelésére Nagyvá-
zsonyban került sor. Ezután az ön-
kéntesek kaptak pár nap „szabad-
ságot” és körülnézhettek Budapes-
ten, majd mindenki hazautazott.
Érdekes, hogy volt köztük olyan is,
aki életében először járt külföldön,

sőt, egy angol fiú
azt mondta, hogy-
ha nem lett volna
ez az önkéntes
szolgálat, valószí-
nűleg öngyilkos
lett volna…

V i s s z a t é r v e
Szekszárdhoz: to-
vábbra is tervben
van önkéntesek
küldése és fogadá-
sa, például a Szü-
reti Napokra, a Ge-
menc Kupára, va-
lamint más kultu-

rális- és sportrendezvényekre. Eh-
hez biztosít nagyszerű lehetőséget
a Rövid távú Európai Önkéntes
Szolgálat – egy lehetőség, hogy a fi-
atalok megismerjenek más kultú-
rákat, más embereket, de elsősor-
ban saját magukat. És ha kevés a
hat hét, akár egy 12 hónapos ka-
landba is belevághatnak! 

További információ a Polip Ifjúsá-
gi Irodában kérhető. 
Szekszárd, Szent István tér 10., 
telefon: 74/411-475, 
honlap: www.polipifjusag.hu, 
e-mail: polip@polip.ngo.hu

acélos

Tizenöten hat hétig együtt Stahl receptje a miNŐség

A Magyar Vöröskereszt Tol-
na Megyei Területi Nyugdí-
jas Alapszervezete és a Szek-

szárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége értesíti tagjait és vala-
mennyi nyugdíjasát, hogy 2007. december 8-án kirándulást szervez
Bécsbe.
Indulás: reggel 5 órakor a Gemenc-parkolóból
Részvételi díj: 5990 Ft/fő, nyugdíjasoknak és gyerekeknek 4990 Ft/fő
Jelentkezni és a programról tájékoztatást kérni a Magyar Vöröskereszt
Területi Nyugdíjas Alapszervezeténél és a Szekszárdi Nyugdíjasok Te-
rületi Érdekszövetségénél személyesen, a részvételi díj befizetésével,
minden hétfőn és csütörtökön 8–12 óráig lehet. Telefonon a 30/9011-
994 és a 74/311-020-as számon.

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

Advent Bécsben!
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– Miért lett gyógyszerész, vagy
patikus? Melyik megnevezést szere-
ti inkább?

– A patikust, mert számomra ez
kedvesebb, meghittebb… Az
egészségügyi szakközépiskolában
végeztem, s majd, amikor elérke-
zett a pályaválasztás ideje, nem
volt kétséges, hogy az egészségügy
területéről választok szakmát,
hogy emberekkel foglalkozhas-
sam, hogy segíthessek nekik. Sze-
gedre jelentkeztem a gyógyszeré-
szeti karra, de elsőre nem vettek
föl. Szerencsémre sikerült elhe-
lyezkednem itt, a városban, az ak-
kori 1. számú, úgynevezett nagy-
patikába csomagolónak. Kamillát,
citromsavat… mértünk ki, gyógy-
szereket zacskóztunk, szóval ilyes-
mi. Némi betekintést nyertem a
gyógyszerészek munkájába, ami
megsokszorozta az erőmet az új-
bóli felvételizésre, ami sikeres volt.
Anyukám és apukám is támoga-
tott, bár nem elsősorban anyagiak-
kal, hanem sok szeretettel, megér-
téssel és bizakodóan.

– Amikor végzett, visszatért a
csomagolás hajdani helyszínére?

– Vissza bizony, sőt tettem ezt
minden nyáron: ugyanitt végeztem
a kötelező gyakorlatokat. Amikor
1994-ben végeztem, már-már egy-
értelmű volt, hogy patikusként is
itt fogok dolgozni. Így is lett, ami-
ért hálás vagyok a sorsnak, mert
igen sok nagyszerű, segítőkész és
nyílt kollégával ismerkedhettem
meg, akiktől igen jó útmutatást
kaptam a továbbiakra.

– Majd elérte a patikákat is a pri-
vatizáció.

– Akkor még maradtam, s büsz-
kén mondhatom, hogy engem is

bevettek a megalakuló bt-be, ami
szakmailag és anyagilag egyaránt
előnyös volt. Egy bizonyos idő el-
teltével azt éreztem, hogy egyes
dolgokat másképpen csinálnék, s
egyre erősödött bennem az önálló-
ság iránti vágy.

– Amikor a döntés közelébe ke-
rült, családja, barátai nem próbál-
ták lebeszélni a váltásról?

– Sokan fogalmazták meg, hogy
egy biztosnak látszó munkát nem
szabad otthagyni. Bár a hozzám
legközelebb állók bíztak abban,
hogy az általam választott új hely-
zet bejön. Hála Istennek, így is lett,
amit már az első év is igazolt, a kö-
vetkező esztendő pedig még erő-
teljesebben.

– Még nem osztotta meg velünk a
nagy lehetőséget.

– A szedresi kolléganőm úgy
gondolta, átadná nekem a szemé-
lyi jogot, én pedig éltem a lehető-
séggel. 2005 augusztusától dolgo-
zom Szedresben.

– A kezdet nem lehetett egyszerű,
különösen azért, mert bár Zsuzsa
volt a főnök-tulajdonos, de a többi
feladatot sem osztotta meg mással,
másokkal.

– Ez szinte pontos. A gyógyszer-
tár ugyan a főúton volt, de nagyon
messze a központtól, ráadásul
rossz helyen. Ennek ellenére né-
hány hónap után már lehetett érez-
ni a szedresi emberek bizalmát,
sőt szeretetét, gondolom, ez is erő-
sítette az önkormányzat támogatá-
si szándékát. 

Egyetlen problémám volt; köze-
lebb kéne vinni a gyógyszertárat a
központhoz, illetve az orvosi ren-
delőhöz. Hosszú egyeztetést köve-
tően a polgármester úr és a testület
támogatásával jutottam hozzá a
rendelő melletti telekhez, s ott épí-
tettem meg az új gyógyszertárat.

– Azt is elképzelem, hogy meny-
nyivel jobb egy új, korszerű helyen
dolgozni, mint egy öreg épület szol-
gálati lakásából kialakított patiká-
ban.

– Ezerszer jobb, ahogyan a bete-
geknek is. Nagyon jó kapcsolat ala-
kult ki a betegek és köztünk. (Ja,
még nem említettem, hogy van
már asszisztensem.) A legtöbben
keresztnéven szólítanak, tanácso-
mat kérik… Ez számomra nagyon
jót jelez, s nem csak azért, mert

közvetlen ember vagyok, hanem
mert kialakult a bizalmat sugalló,
családias légkör. 

– Mint a reklámokban: „kérdez-
ze meg orvosát, vagy gyógyszeré-
szét”.

– Meg is kérdezik, mindent átbe-
szélünk, különösen akkor, ha nem
az orvos által felírt gyógyszerről
van szó. Fontos, hogy a gyógyszer
olyan különleges áru, amit szak-
ember ajánlhat és adhat. Ezt min-
dig figyelembe kellene venni! Pél-
daként vegyünk egy egyszerű fáj-
dalomcsillapítót. A szakembernek
tudnia kell, hogy milyen gyógysze-
reket szed a beteg, s azt is, hogy a
„szokásosak” mellé mit lehet adni,
hogy ne okozzon gondot. Aki vér-
hígítót szed, annak nem adhatunk
Aszpirint. A mellék- és kölcsönha-
tásokra igenis fel kell hívni a fi-
gyelmet. De vannak olyan reklá-
mozott és divatos szerek, amelyek
bánthatják a gyomor nyálkahár-
tyáját. Egy gyomorfekélyes beteg-
nek ezeket soha nem ajánlanám.

– Az orvos és a patikus.
– Januárban új, fiatal háziorvos

érkezett Szedresbe. Nagyon jó a
kapcsolatunk, remekül tudunk
együttműködni a betegek érdeké-
ben. A problémás ügyeket bármi-
kor megtárgyaljuk, segítünk egy-
másnak. Nem ritka, amikor rákér-
dez az orvos, hogy egy adott beteg-
ségre melyik az az olcsóbb gyógy-
szer, ami beszerezhető.  

– Az önállósággal megsokszoro-
zódott a munkája és a felelőssége,
de gondolom, a sikerélményei is.

– Egyértelműen. A kitűzött célo-
mat – ha még nem is teljes mérték-
ben – sikerült megvalósítanom. Az
új patika, az orvossal, a település
vezetőivel és a betegekkel kiala-
kult jó kapcsolat sokat jelent. Na-

gyon jól esnek a pozitív visszajel-
zések, amelyek erőt adnak a – nem
könnyű – munka töretlen folytatá-
sához. A gyógyszerésznek fárad-
hatatlanul, lelkiismeretesen, precí-
zen, maximális empátiával kell
gyakorolnia a hivatását.

– Amint látom, mindezekkel az
adottságokkal rendelkezik, amit
megnyugtató és kedves lénye még
tovább erősít.

– Egyik példaképem Csuka Fe-
renc gyógyszerész volt. Óriási
szaktudását szívesen adta át ne-
künk, fiataloknak, tehát kolléga-
ként, s különösen emberként
őszintén tiszteltem. De nem voltak
vele másként a betegek sem.

– A vizitdíj bevezetése milyen ha-
tással volt a patikák forgalmára?

– A mai napig érzékelhető, hogy
a betegek az enyhébb megfázással,
náthával sajnos nem fordulnak or-
voshoz. Ehelyett inkább bejönnek
a patikába, s megveszik a recept
nélkül kapható orvosságot, s meg-
próbáljuk kikúrálni őket. De meg-
állapodunk, ha három-négy nap
múltán nincs javulás, akkor el-
mennek az orvoshoz. Tehát a vizit-
díj növelte a patikák forgalmát. S
lehet bármit is mondani, bárhogy
fogalmazni, a vidéki kisnyugdíja-
soknak, munkanélkülieknek, vagy
a több gyerekes családoknak bi-
zony számít az a háromszáz forint
is, amiből akár hatszáz is lehet…
Sokan, nagyon sokan panaszkod-
nak a vizitdíj miatt. S hiába hintik
el, hogy olcsóbbak a gyógyszerek,
de mindig a beteg kerül hátrányba,
hiszen a csökkenő támogatás miatt
mégis többet kell fizetnie.

– Azt tapasztalom, hogy a bete-
gek ódzkodnak az új gyógyszerek-
től.

– Van is miért. Vannak az erede-
ti készítmények és vannak az úgy-
nevezett generikumok. Az utóbbi-
ak, ezek az olcsóbb készítmények
a bevizsgálás szerint ugyanazt a
hatóanyagot tartalmazzák, mint az
eredetiek. Viszont a vivőanyagnál
már lehet különbség. Míg az előbb
említett készítményben két-három
vivőanyag van, a generikumoknál
akár nyolc is. Ám a vivőanyagok
nincsenek bevizsgálva, tehát nem
igazán tudható, hogy melyik mi-
lyen mellékhatást okozhat. Fenn-
tartásaim vannak a generikumok-
kal. Bár van olyan csoport, ame-
lyik bevált, de nem egyszer fordult
elő – saját tapasztalatból mondom
–, hogy visszahozta a beteg, mert
kiütötte, mert rosszullétei voltak,
és kérte az orvostól az eredeti ké-
szítményt, még akkor is, ha az a
drágább.

– Várom a javaslatát.
– Szeretném, ha a Garay Gimná-

zium ének szakos óraadójával,
karnagyával, dr. Vittayné Kovács
Ildikóval a fiatalok és az ének-zene
kapcsolatáról beszélgetnének.

V. Horváth Mária
Fotó: Nagy Ági

Az állatorvosból mezőgazdasági vállalkozóvá lett dr. Reibling
Tamással jól megbeszéltük „váltásának” történetét. Ezért talán
nem véletlenül tett javaslatot egy másik „váltóra”, aki ugyan
boldogan dolgozik a szakmájában, viszont elhagyta biztos állását
és gyógyszertárat „vett”, majd újat épített, ráadásul nem is lakóhe-
lyén, Szekszárdon, hanem Szedresben. Ő Gyimóthy Zsuzsanna
patikus.

BEMUTATJUK!

A gyógyszer olyan különleges áru, 
amit csak szakember ajánlhat és adhat

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

NOVEMBER 21-ÉN, 
SZERDÁN 8–16 óráig

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

• TÉLI szövetnadrágok 2000–2500 Ft
• TÉLI 

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

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

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



Több éves múltra tekint vis-
sza az alapítvány kapcsolata
Tauberbischofsheim ifjúsági
csoportjával. Évente rend-
szeresen találkoznak a né-
met és magyar fiatalok. 2007
nyarán a Nyitott Világ Ala-
pítvány diákjai jártak német
barátaiknál. 

Az indulás előtt nagyon iz-
gultam, mivel ez volt az első
látogatásom Németország-
ban. Az utazás hosszú és fá-
rasztó volt, de azt hiszem, a
rászánt idő már az első napon
megtérült. A fogadtatás nagyon szí-
vélyes volt, és már az első este fi-
nom vacsorával vártak bennünket.

Nyugodtan állíthatom, hogy a fi-
nom grillhús, kolbász elfogyasztá-
sa után maradandó élmény meg-

nézni egy kezdő, de
annál ügyesebb tűz-
nyelő bemutatóját. A
reggelire feltálalt svéd-
asztalnál mindenki ta-
lált magának megfele-
lő ételt és italt. A prog-
ramok nagyon érdeke-
sek voltak, és nagyon
sűrűn követték egy-
mást. Szerencsénk
volt, ugyanis éppen ek-
kor rendezték meg
Tauberbischofsheim-
ban az óvárosi ünnep-
ségeket, amely nagyon

látványos volt. Hihetetlen, hogy a
több száz emberrel együtt mi is
részt vehettünk a felvonuláson.
Meglátogattunk többek között egy

bútorgyárat is, ahol olyan modern
és kényelmes iskolai bútorokat lát-
tunk, melyeket talán csak 15–20 év
múlva láthatunk majd a magyar is-
kolákban. Megtekintettünk egy
sörgyárat, és a vívóközpontot, ahol
a világ legjobbjai edzenek. De szá-
momra a stuttgarti állatkert volt a
legemlékezetesebb. Ilyen közel az
állatkerti állatokhoz talán még
egyikünk sem volt. Remek volt to-
vábbá az élményfürdő Heilbronn-
ban, ahol hatalmasat csúszdáz-
tunk, játszottunk, és mindenki na-
gyon jól érezte magát. Sok nevetés,

szórakozás és ünneplés közben
mindenki nagyon sokat tanult né-
metül és a német kultúráról. Sze-
rintem minden résztvevő jól érezte
magán, jó hangulat volt végig a ki-
rándulás alatt. Bizonyára életre
szóló élmény marad valamen-
nyinknek. Köpenczei Gergő

* * * * *
Nem először voltam Németor-

szágban, de az biztos, hogy ez volt
az eddigi legemlékezetesebb né-
metországi utam. Vendéglátóink
nagyon kedvesek voltak és sok iz-
galmas programot szerveztek ne-
künk. Nekem a heilbronni Aqua-
toll tetszett a legjobban, ahol élvez-
tük a fürdőzést, csúszkálást és na-
gyon jól éreztük magunkat. A
rothenburgi kirándulás is felejthe-
tetlen volt a karácsonyi bolt miatt,
ami egyedülálló a világon. Nyelv-
tanulás céljából mentünk Tauber-
bischofsheimba és igaz, hogy nem
voltak olyan tanórák, mint itthon
az alapítvány tanfolyamain, de na-
gyon sokat tanultunk a beszélgeté-
sekkel és azzal, hogy hallgattuk az
embereket. Számomra elég érthe-
tően beszéltek az ottani emberek,
két éve tanulok németül, de sok
mindent megértettem abból, amit
mondtak. Németet tanulni men-
tem, emellett sok embert megis-
mertem és új barátokat szereztem.
Szerintem mindannyian sokat ta-
nultunk és életre szóló élményeket,
emlékeket szereztünk ott. Én sze-
mély szerint szívesen elmennék új-
ra.  Herr Dóra

A Babits Mihály művelődési
ház színháztermében 2007.
november 26-án 19 órai kez-
dettel kerül sor a Szekszárd
Jazz Quartet 13. lemezének
bemutató koncertjére. 

A 13. lemez borítóján az ed-
dig megjelent 12 lemez borító-
jának képe látható. A 13 lemez
– igazi szerencseszám – egy
visszatekintés, ugyanis három
szám kivételével válogatás az
előző lemezeken megjelent
számokból. A három új számnak
pedig az a pikantériája, hogy a
hallgatóság először találkozik ve-
lük ezen a lemezkoncerten, ahol
nemcsak meglepetésnek, hanem
egyben ajándéknak is szánja az
együttes, hű közönségének. 

Meglepetés, ajándék, születés-
nap, nosztalgia, visszatekintés
összegzés. Ezek a szavak hangoz-
nak el, amikor a 13. lemezbemuta-
tóról beszélgetünk az együttessel.
S a válasz mindezekre az, hogy kö-
zös érzésük, miszerint – több ap-
ropó közrejátszása miatt – ebben a
felállásban a Szekszárd Jazz

Quartetnek ez lesz az utolsó közös
lemeze, s ezzel az összeállítással
szeretnék az ő közönségüknek egy
lemezen belül letenni munkássá-
guk esszenciáját, azzal a szeretet-
tel és technikai tudással, amellyel
éveken, évtizedeken keresztül si-
kerre vitték az együttest, s elegáns,
játékukkal a jazzt kedvelő embe-
rek szívébe lopták magukat.

Ahogy előző koncertjeiken is,
ezen is lesznek vendégművészek,
mielőtt őket felsorolnánk, tegyünk
egy kis időutazást, amelyet végig-
járva, mintha a számok is őket ün-
nepelnék. 

1972-ben (35 éve) Kelemen End-
re, (zongora, vibrafon) Radnai Ti-
bor (dob) és Lőrinczy Gyula
(bögő) megalapították a Jazz Triót.
1982-ben (25) csatlakozott hozzá-
juk Hulin István (zongora) s az

együttes neve Szek-
szárd Jazz Quartet
lett. 

Nagy veszteség ér-
te az együttest, ami-
kor két kitűnő ze-
nész örökre távozott,
előbb Radnai Tibor-
tól majd Lőrinczy
Gyulától kellett vég-
ső, fájó búcsút venni.

A Szekszárd Jazz
Quartet viszont to-
vább élt. Soponyai

József (dob) és Béres János (basz-
szusgitár) újra teljessé tették az
együttest, amelynek népszerűsége
ezzel töretlenné vált. 

Minden koncertjük telt házas,
vastapsos igazi zenei élmény volt,
amelyet színesítettek azok a ven-
dégművészek, akik az évek során
felléptek velük. Varga Gyula hege-
dűművész, Körtés József fuvola-
művész, Molnár Ákos szaxofon
művész, Domány Anikó énekmű-
vész. S ezek a vendégművészek
nemcsak a színpadon, hanem a
Szekszárd Jazz Quartet lemezein
is hallhatók.

A 13. lemezbemutatón szintén
lesznek vendégművészek, már
több alkalommal tapsolhattak
Ágostonné Béres Kornélia fuvola-
művésznek, az először velük ját-
szó Környei Miklós gitárművész-
nek és Orbán György előadómű-
vésznek, aki hű és lelkes műsor-
közlője évek óta az együttes kon-
certjeinek. 

A fel címben látható utolsó ke-
rek számhoz érkeztünk. Kelemen
Endre 80 éves. Aki látja őt a szín-
padon annak ez hihetetlen. Ő, aki
úgy vibrál, mint a vibrafon, ame-
lyen játszik, aki körül megszűnik a
világ, ha kezébe veszi az ütőket, s
aki alapítója, lelke, motorja ennek
az együttesnek a nézők szemében
örök fiatal marad. 

Köszöntsük hát a 35 éve alakult
Jazz Triót, a 25 éve alakult Szek-
szárd Jazz Quartetet, a 13. lemez-
bemutató koncertet, amelyen 3 új
szám van, s a 80 éves Kelemen
Endrét, valamint azokat a vendég-
művészeket, akik mindig szívesen
tettek eleget a meghívásnak. 

Mint krónikásnak engedjék
meg, hogy egy másik zenei irány-
zatból vegyem a végszót, amellyel
úgy gondolom a Szekszárd Jazz
Quartet minden rajongójának,
hallgatójának szívből jövő üzene-
tét tolmácsolom. „Köszönet az el-
múlt évekért…” Sas Erzsébet 

2007. NOVEMBER 18.8888 MOZAIK
A Szekszárd Jazz Quartet
lemezbemutató koncertje 
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Hátha
Azután ezt a példázatot mondta (ti. Jézus): „Egy embernek
volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt ke-
ressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek:
Íme, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fü-
gefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiá-
ba? De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az
évben, míg körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre,
ha pedig nem, akkor vágd ki.” (Lukács 13, 6-9)

Áldott gazdája van ennek a fának! A kert ura szigorú, de igazságos.
Ő ültette, azaz élettel ajándékozta meg ezt a fügefát. Szőlőskertbe, az-
az védett helyre plántálta. Megvárta az időt, amikor az gyümölcstermő
korába lép, s még akkor is 3 éven át remélte a termést. Mindhiába! Ez
egy vacak, terméketlen fa, amit ki kell vágni! Az ítélet fájdalmas, de jo-
gos. Ám ekkor váratlan fordulat következik: valaki közbenjár ezért a
rossz fáért. Bár nincs rá logikus magyarázat, bár nem kifizetődő, sőt
áldozattal jár majd számára, de valaki még egy esélyt kér: „Hátha
terem…” És a Gazda dönt. Igazsága és szeretete mutatkozik meg az íté-
letben: a fügefa kap még egy évet.  Ennek az ajándékba kapott időnek
minden darabkája új esély, melyben „hálás igyekezettel” kell majd a fá-
nak gyümölcsöt érlelni. 12 hónapnyi, 52 hetet átölelő, 365 napot jelen-
tő 8760 percet adó, 525 600 másodpercnyi színtiszta kegyelem.

Az igazságos Gazda: az Atyaisten. A sokszor terméketlen fa: az em-
ber.

S akiben az újrakezdés reménysége megtestesül, a közbenjáró vin-
cellér: Jézus Krisztus. Az az érthetetlen fordulat, mellyel az ítéletre
méltó, most új esélyt kap: a kegyelem. Az újabb egy év: a kegyelem ne-
künk adott ideje, az Úr kedves esztendeje. 

A Megváltó időt kér még, s közben fáradhatatlanul munkálkodik:
hátha meghallják még többen hívását, megértik, elfogadják végre sza-
vát. Hátha az ő Lelke erejével végre gyümölcsözőbbé lesz életünk. Időt
kaptunk: azért nincs még vége a világnak, mert a  Gazda vár:  esélyt ad-
va ezzel a „terméketlen fáknak” a megmenekülésére. Minden másod-
perc, minden perc, óra, hét és év újabb kiáradása az irgalomnak, amíg
le nem jár az idő… Mert az idő véges, mert lesz ítélet! De addig mind-
annyiunké a felkínált kegyelem! „Szeret az ÚR, azért nincs még vé-
günk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te
hűséged!” (JerSir. 3,22–) Sefcsik Zoltán

evangélikus lelkész

Immár 31. alkalommal egy nagysi-
kerű, sokszínű hangversennyel
ünnepeltük Liszt Ferenc (1811–
1886), a sokoldalú zeneszerző, vir-
tuóz zongorista születésének év-
fordulóját. A Liszt Ferenc Társaság
Husek Rezső, Szekszárd komoly-
zenei életének megalapozója által
1976-ban alapított Szekszárdi Cso-
portjának legrangosabb eseménye
minden évben a Liszt-emlékhang-
verseny, amelyet 1984 óta a Művé-
szetek Háza segítségével rendez-
nek meg. Idén valamennyi kiváló
művész tiszteletdíj igénye nélkül
vállalta a fellépést.

Mint már több Liszt-emlékkoncer-
ten, most is két orgonán felcsendü-
lő, de egészen különböző karakterű
mű keretezte az est műsorát. Első-
ként Lozsányi Soma játszotta el a
legnagyobb hangszeren Liszt Desz-
dúr consolationját. A Vigasztalások
című sorozat legnépszerűbb darab-
jának lírai hangvétele, lágy dallam-
vezetése elmélyedésre késztetett. Ez
a mű erős Chopin-hatást mutat. Er-
ről meggyőződhettünk, amikor a
hangverseny következő műsorszá-
maként Lányi Péter, zongoraművész
bemutatta a lengyel zeneszerző H-
dúr noktürnjét, amely gyakori han-
gulatváltást tükröz, olyannyira,
hogy a kezdeti dúr hangnemet is el-
hagyja a komponista, és mollban fe-
jezi be a darabot. Ez szintén arra
utal, hogy egy érzékeny, kifejező
dallamvilágú belső monológot hall-
hattunk. A borús lelkiállapot derűs-
re váltott a szép mezzo hangú
Müller Beáta énekével, amelyet Do-

bai Tamásné zongorakíséretével
adott elő. A magával ragadó Wie Me-
lodien Zieht Es Mir című Brahms-dal
arról beszél, hogy egy dallam úgy
hathat érzékeinkre, mint a tavasz vi-
rágai, vagy a lágy szellő. Johannes
Brahms (1833– 1897) megkapó szép-
ségű dalai közül a koncert során
még a Liebeslauschen (Szerenád) cí-
műt adta elő Müller Beáta Dobai
Tamásné kíséretével. A német zene-
szerző felpezsdítő dala után követ-
kezett az est legvidámabb zenemű-
ve, Claude Debussy Lavine tábor-
nok, a bohóc című prelűdje. Grósz
Zsuzsanna, zongoraművész kitűnő-
en érzékeltette a mű játékosságát. A
Folies Bergčre műsorának egyik
népszerű attrakciója volt Lavine ge-
nerális, az excentrikus, a korabeli
Párizs hasbeszélő művésze. Debus-
sy műve kiválóan visszaadja a tábor-
nok fabábjának esetlenségét. Ezután
a lengyel nemzet feszes, pergő rit-
musú tánca következett Fryderyk
Chopin (1810–1849) az érzelmek
diktálta ritmusváltásokkal teli kom-
pozíciójában. A keleti szláv zenei
elemekből építkező Cisz-moll polo-
nézt Lányi Péter lendületes előadá-
sában hallhattuk. Chopin hazájának
elvesztett dicsőségére emlékezik po-
lonézeiben, jó barátja Liszt Ferenc is
elkötelezett szülőföldje iránt, szám-
talan magyar tárgyú zeneműve szü-
letett. Magyar rapszódiáit a cigány-
zenekarok hangulata ihlette. „Én va-
gyok a magyar királyság első számú
cigánya!” vallotta magáról büszkén
Liszt e művek kapcsán. A nem kevés
virtuozitást igénylő élénk zongora-
futamokban bővelkedő 11. magyar
rapszódiát Husek Rezső Cziffra-
díjas zongoraművész kitűnő előadá-
sában hallhattuk. A lassú, cimba-
lomra emlékeztető motívummal
kezdődő lenyűgöző darabban a ver-
bunkos dallamkincs ismerősen
hangzó „nótái” mellett máig isme-
retlen eredetű melódiákat is felfe-
dezhettünk. Liszt Ferenc érdeklődé-
se az 1850-es évek végétől az egy-
házzene felé fordult. Krisztus című
oratóriumát maga írta át orgonára.
Ennek Tu es Petrus című tétele elemi
erővel szólalt meg a koncert záró-
darabjaként Lozsányi Tamás orgo-
naművész előadásában. „Te Péter
vagy, és erre a sziklára fogom építe-
ni egyházamat” – mondja az oratóri-
um szövege. Az egyházalapítás tetté-
nek nagyszerűsége, ereje Liszt zené-
jében is kifejeződik.

A szekszárdi közönség mindig ki-
törő lelkesedéssel fogadta Liszt Fe-
rencet. Nem volt ez másként most
sem, amikor már csak műveiben
volt jelen, és kortársai, barátai szer-
zeményei hangoztak fel tiszteletére.
Az est magas színvonalához hozzá-
járult Lakatos Orsolya igényes mű-
sorvezetése is. K. E.

Lírai dallamoktól
a kőszikla erejéig

Koncert Liszt Ferenc tiszteletére

In memoriam 
Vaszkó Judit

Edző néni elment!
Nem volt még néni, csak gyermekeim
hívták így.
Fiatalos volt és elhivatott az atlétika
iránt. Kitartó, elkötelezett, és ami a nap-
jainkban legfontosabb – mint hiányzó ér-
ték – hitelképes. Így tudta nevelni tanít-
ványait, kik vele a legbizalmasabb kap-
csolatban voltak. Magatartását, kitartá-
sát, küzdőképességét illetően követőjévé
váltak.
Sok szülő nevében köszönöm meg, hogy segítségünkre volt a
gyermeknevelésben és felmutatta nekik a legnemesebb emberi
erényeket. A gyermekeinket biztos helyen érezhettük az atlétikai
pályán, pedagógusérzéke magához kötötte valamennyit.
Fájdalommal tölt el váratlan távozása, hisz őt pótolni talán nem is
lehet.
Köszönetet mondunk mindenért, amit gyermekeink tőle kaptak.
Emlékét megőrizzük!
Isten vele! id. Posta Péter
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AZ ALFA-NOVA KFT. TÁMOGATÁSÁVAL (3.)
Játsszon velünk – s a család nyaralását mi álljuk!

Játékot hirdet az Alfa-Nova Kft. fogyasztóinak és minden szekszárdi la-
kosnak. Játsszanak velünk, s legyen szerencséjük!
A helyes válaszokat beküldők között sorsoljuk ki azokat, akik vagy az
egyhetes családi nyaralás, vagy a videokamera esetleg a kempingfel-
szerelés tulajdonosai lesznek. Ebben a játékban városunk minden lako-
sa, attól függetlenül, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat részt vehet. 
De fogyasztóink  külön jutalomban is részesülhetnek, ha  a totó-szelvény-
re ráírják a vevőazonosító számukat. Csak és kizárólag közöttük egy
20 000, illetve hat darab 10 000 forintos távhőkedvezményt is kisorso-
lunk. Íme a harmadik:
1. Mikortól változott meg az energia-felhasználás lakossági támogatási

rendszere?
a) 2003. január 1-jétől b) 2005. január 1-jétől c) 2007. január 1-jétől

2. A Magyar Államkincstár által adott energiatámogatás milyen energia-
hordozóra vonatkozik?
a) gázra b) vízre c) napenergiára

3. A fűtésről milyen gyakorisággal készül hődíjelszámoló számla?
a) évente b) fél évente c) havonta

4. Egy átlagos havi távfűtési számla mit tartalmaz?
a) ivóvíz díjat és szennyvíztisztítási díjat
b) fűtési és használati melegvíz alapdíjat és hődíjrészfizetést, és hidegvíz

díjait
c) fűtéskarbantartási díjat és hődíjat

5. Mi szállítja a hőenergiát a felhasználókhoz?
a) gáz b) áram c) forróvíz

6. Lakások esetében mi alapján történik az alapdíj számlázása?  
a) négyzetméter alapján
a) hányan lakják a lakást
c) légköbméter alapján

7. Hány év a városi lakásokban felszerelt mellékvízmérők hitelességi ideje?
a) 6 b) 8 c) 10

8. Az új tulajdonos fizetési kötelezettsége mely naptól érvényes?
a) a bejelentés után 30 nap múlva 
b) a bejelentés napjától
c) a bejelentést követő hónap első  napjától

9. Ki hagyja jóvá a számlában szereplő egységárakat?
a) országgyűlés
b) városi önkormányzat képviselő-testülete
c) a szolgáltató

10. Kinek a tulajdonában vannak a lakásokban felszerelt melegvízmérők?
a) az önkormányzaté
b) állami tulajdonban
c) a lakás tulajdonosáé

11. Melyik cég szolgáltatja Szekszárdon a távfűtést?
a) Héliosz Kft. b) Vagyonkezelő Kft. c) Alfa-Nova Kft.

12. Ki bírálja el az energiatámogatásra szóló jogosultságot?
a) önkormányzat b) Magyar Államkincstár       c) APEH

Melyik helyiség után nem kell alapdíjat fizetni?
a)  éléskamra, külső szellőzővel ellátva
b) fürdőszoba  
c) beépített szekrény  
+1 Hogy nevezik az éves fűtési  leolvasást követően kiadott számlát?

a) felszámoló számla b) részszámla c) elszámoló számla

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

Segítséget a www.alfanova.hu honlapon találnak.
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Velünk megoldhatja 
KARÁCSONYI AJÁNDÉKOZÁSÁT!

Népmûvészeti kerámiák, csengõk, gyer-
tyák...
Sárközi hímzések, szõttesek...
Lakástextíliák, karácsonyi mintásak is.
AKCIÓS ÁRON: – Halas elõke 700 Ft

– Halas kötény 1000 Ft
MAGYAR TERMÉK, JÓ MINÕSÉG KEDVEZÕ ÁRON.

Szekszárd, Rákóczi u. 19. • Tel.: 74/315-103, 30/239-71-84
Nyitva: hétfõ–péntek 8–17 óráig 

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

INGYENES átvétele 
– már Bátaszéken is!
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.
KT-Dinamic Kft.

Rehabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 74/315-103

A TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT

tisztelettel meghívja Önt az
„Árnyék és Fény”
című fotókiállítás megnyitójára.

Tarján Iván képei a szervre várók gondjait mutatják be a társa-
dalomnak, valamint azt, hogy a szervátültetett emberek közül
sokan aktív, teljes életet élhetnek. A kiállítás végső célja előse-
gíteni a donációk, azaz szervadományozások számának növe-
kedését. Egy donor akár 7 ember életét is megmentheti.

A megnyitóra az alábbi időpontban és helyszínen kerül sor:

Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza
(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)

2007. november 19. (hétfő) 16 órakor
A kiállítást megnyitja: dr. Németh Csaba, a Szekszárdi Megyei

Kórház főigazgató-helyettese

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ-, PAPLAN- ÉS
FÜGGÖNYVÁSÁR

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

NOVEMBER 21-ÉN, SZERDÁN
8–15 óráig.

• Pamut, krepp, szatén, frottír, flanel, damaszt
ágyneműk, lepedők

• Törölközök, párnák, plédek, ágytakarók,
anginok

• Kis- és nagypárnahuzatok, köntösök,
kötények

• Függönyök (vitrázs, jackard, voile, organza ...
stb.) széles választékban

• Téli mosható paplanok 2 600 Ft
• Téli gyapjúval töltött paplanok 3 800 Ft
• Mágneses derékalj 11 800 Ft

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

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

Mobil: 30/93-79-204
E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu
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Sokszor megfeledkezünk
azokról, akik kezük nyo-
mát hagyták megyeszék-
helyünkön, történelmi
távlatokból nézett apró-
munkájukkal jelentős,
olykor döntő változáso-
kat hoztak Szekszárd éle-
tében, amely nélkülük ta-
lán nem lenne olyan,
amilyennek ma ismerjük.

A verbói nemesi előne-
vű Szluha György Deme-
terről Szinnyei József
szűkszavúan mondja:
„apát-plébános, született
1747-ben a Vas megyei
Alsópatyon. 1764. októ-
ber 24-én lépett a remete
Szent Pál-rendi szerzetbe, 1769-
ben diakónus lett Pécsett, hol teo-
lógiát tanult; azután Nagyszombat-
ba helyezték, hol pappá szentelték;
a rend feloszlatása után előbb Sá-
toraljaújhelyben, majd Nagyvára-
don volt tanár 13 évig. 1792. no-
vember 19-én Szekszárdra plébá-

nosnak neveztetett
ki; később madoc-
sai apát lett. Tolna
vármegye táblabí-
rája is volt. Meg-
halt 1820. október
21-én Szekszár-
don.” 

Pásztorjátéktól
prédikációkig fel-
sorolt hét műve
korántsem sejteti,
miért emlékezhe-
tünk rá kegyelet-
tel. Ide kerülése
után alig két évvel,
a nagy tűzvészkor
– Vendel István
szavaival élve – „a

veszedelemben bátor magatartást
tanúsított, a lángok közt a temp-
lomba hatolt, kihozta az oltári-
szentséget, az egyházi edényeket, a
miseruhákat, bár ez utóbbiak már
tüzet fogtak. Megmentette a főol-
tárnak a Megváltót ábrázoló képét
is.” Egy hónap múlva már meglett

az új templom helye, s az építési
összeget 1799-ben, bécsi Szent Ist-
ván-prédikációja után írásbeli ígé-
retként is sikerrel kunyerálta az
uralkodótól Szluha. Volt már
gyakorlata ebben, hiszen épp
egy éve Budán ugyanezt
tette a létesítendő megyei
kórház ügyében. Neki
köszönhetjük a stációk
Remetére telepítését s a
– Béla térről azóta le-
bontott – első állandó is-
kola építtetését.

Már nem érhette meg
ennek megvalósulását,
akárcsak a gimnáziumét,
így az egy következő korszak-
ra maradt. Szekszárd ki-
tartó küzdelmét segítette
a legendás Mehrwerth Ignác után a
főjegyzői posztra került Hirling
Ádám. Tolnán, 1854. november 9-
én született, Pécsett papnak tanult,
de Baranyában vállalt jegyzőséget.
Siklósról pályázott sikerrel 1884-
ben, s bár helységünk élete a követ-
kező két évtizedben a válságokkal
teljes, mégis dinamikus fejlődést
mutat szellemben és épületekben.
Sikerrel küzdött meg a filoxéra ve-
szélyével; sokak ellenzésére, de

máig impozáns épületként megvet-
te a szállót, melyet az utóbb elhíre-
sült Lechnerrel és Pártos Gyulával
terveztetett újjá. Az utóbbi három

év múlva, 1896-ban már a
megálmodott gimnázi-

um alapjait ásatja. Az
épülethez és az intéz-
ményhez sikerült
megnyerni a megye
hathatós anyagi-er-
kölcsi támogatását. 

Közben az érdek-
egyeztetésben jó po-

litikusnak bizonyuló
főjegyző gondosko-

dik öccse, Antal pappá
neveltetéséről, s titok-

ban, saját boldogulá-
sának zálogaként a

jogot is elvégzi 1893-ban. Amikor
12 év múlva, 1905 szeptemberében
a rendezett tanácsú város első pol-
gármesterévé választják, aligha
gondolták, hogy csak két évig,
1907. november 21-én bekövetke-
zett haláláig viseli majd tisztét.

A hálás város mindössze azt
mondhatja el: egy-egy utcát feldí-
szített a két férfiú nevével, de alig-
ha gondolhatjuk ezt méltó és mél-
tányos emlékőrzésnek.

Dr. Töttős Gábor

Szluha György 
(Kallivoda Katinka

alkotása)

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 115.

Két szerény városépítőnk

ÓDON
IDŐBEN

November 19-én 215 éve, 1792-
ben szekszárdi plébános lett
Szluha György, új templom, me-
gyei kórház, iskola építtetője.

November 20-án 175 éve, 1832-
ben a megyegyűlés követként
újjáválasztotta Csapó Dánielt és
Bezerédj Istvánt.

November 21-én 100 éve, 1907-
ben hunyt el rendezett tanácsú
városunk első polgármestere,
dr. Hirling Ádám, aki 22 évig
jegyzőként segítette az átalaku-
lást.

November 22-én 130 éve, 1877-
ben plébános-költő szülöttünk,
Garay Antal cikkében sürgetett
színvonalas, olcsó népkönyve-
ket.

November 23-án 120 éve, 1887-
ben sajtónk dr. Roboz Zoltán
filoxérabiztos másfél havi mű-
ködéséről szóló jelentését is-
mertette.

November 24-én 105 éve, 1902-
ben a megyei általános tanító-
egylet kapta a megszűnt szek-
szárdi társszervezet vagyonát.

November 25-én 130 éve, 1877-
ben a helyi sajtó írta: „A válasz-
tási mozgalom, már első hul-
lámcsapásainál oly kórjelensé-
geket tüntet fel, melyeket a me-
gyei autonómia, sőt a közerköl-
csiség minden barátja elszomo-
rodna.”

Dr. Hirling Ádám

Újabb építőkövek megyénk történetéhez
A 37. helytörténeti pályázat díjazottai

A 37. éve meghirdetett megyei
helytörténeti pályázat a főiskolai,
egyetemi hallgatók, amatőr helytör-
ténészek, profi történészek számára
egyaránt lehetőséget ad kutatómun-
kájuk gyümölcsének megméretteté-
sére. Számos megyében néhány év
után elsorvadt, több helyen kutatói
érdektelenségbe fulladt a tolnaihoz
hasonló kezdeményezés.

Tolna megyéről napjainkig nem
készült múltját, évezredes történe-
tét részletesen feldolgozó szintézis.
Voltak és vannak egyes korokról, te-
lepülésekről, vagy bizonyos szem-
pontból akár megyei szintig is terje-
dő összegzések, de ezek sohasem a
megyetörténeti monográfia igényé-
vel születtek. Ezért is jelentősek
azok az alkotások, amelyek évtize-
dek óta a megyei pályázatra érkez-
nek. Az egy vagy néhány ívnyi terje-
delmű, többnyire nem átfogó mun-
kák, gyakran nem teljes értékű fel-
dolgozások, ám apró építőkövei egy
majdani megyetörténetnek.

Az alkotások többsége saját for-
ráskutatásra, azok elemzésére épül,
tehát részben újat, vagy korábbinál
pontosabb ismeretet közöl. Az évti-
zedek alatt beküldött félezer pálya-
munka legjobbjai bekerültek a levél-
tár napjainkig megjelent 22 tanul-
mánykötetébe, vagy éppen a Szek-
szárd XX. század első évtizedeiben
jubileumi kötetbe. Közben számos
értékes munka továbbfejlesztett vál-
tozatából született szakdolgozat
vagy éppen doktori disszertáció. Az

is gyakori, hogy a jól sikerült diplo-
mamunkát, vagy annak egy átfor-
mált változatát szerzője megméret-
teti ezen a fórumon.

2007-ben 10 szerző 11 pályaműve
(a szerzők fele lakó- vagy munka-
hely szerint a megyeszékhelyhez
kapcsolódó) érkezett, valamennyi
megfelelt a kiírásnak. Minden jel-
igés pályamunkát két szaklektor mi-
nősített. 

Mivel olyan pályamű, amely ki-
egészítés, formai vagy tartalmi mó-
dosítás, esetleg hivatkozási pontosí-
tás nélkül azonnal megjelentethető
lenne, nem akadt, ezért a kiírók

I. díjat nem adtak ki.
II. díjas lett: Major Attila: Tolna

nagyközség villamosításának törté-
nete.

A nyugdíjas szekszárdi tanár té-
maválasztásával hiánypótló felada-
tot látott el, hiszen a településről ké-
szült kiváló monográfia csak érin-
tette e témát, ő viszont részletesen
és nagy szakértelemmel tárta fel. Az
alapos levéltári és szakirodalmi ku-
tatásra épülő 130 oldalas tanulmány
kivitelezési színvonala jó, nyelveze-
te olvasmányos, hivatkozásai kor-
rektek. A színes képekkel, mellékle-
tekkel, grafikonokkal gazdag pálya-
mű néhány kisebb pontosítást, rövi-
dítést követően megjelentethető.

III. díjat kapott: (40 000 + 5000
Ft könyvutalvány) Keresztes Haj-
nalka: Fejezetek a nagyszékelyi re-
formátusság életéből című munká-
ja. Szintén harmadik díjasnak minő-

sült Frei Ágnes: A várépítészet Zsig-
mond korában. Az ozorai vár és
építtetője, Fillippo Scolári című ta-
nulmánya. 

Különdíjaban részesült: Kalauz
György Volt egy KÖJÁL Tolnában
pályamunkája.

Kiemelt dicséretet kapott:
Fichterné Tóth Mária: A Tolna Me-
gyei Munkaügyi Központ és Szek-
szárdi Kirendeltsége történetét fel-
dolgozó pályamű. Örményi János:
Epizódok a Tamási színjátszás törté-
netéből.

Dicséretben részesült: Kurucz-
né Boda Zsuzsanna: Egy szimboli-
kus térfoglalási eljárás értelmezése
a szekszárdi kopjafa és az ’56-os
emlékmű felállítása tükrében.
Muthné Darócz Szilvia (Szekszárd)
A Szekszárdi Kaszinó könyvtárának
története. Samay László (Duna-
szentgyörgy) A Lengyeli Római Ka-
tolikus Egyházközség krónikája.
Samay László: Lengyel község ké-
pes története 

Megfelelt: Tóth Márta: Emléke-
im Sárszentlőrincről.

A pályázatot a támogatók 2008.
szeptember 10-i beadási határidővel
38. alkalommal is meghirdetik. A ki-
írók örömére szolgálna, ha az 1708.
szeptember 2-i győztes kölesdi csata
300. évfordulójához kapcsolódó pá-
lyamű is készülne. Esetleg olyan fel-
mérés, hogy a mai ifjak, felnőttek
mit tudnak megyénk ezen neveze-
tes eseményéről.

Dr. Dobos Gyula



KOSÁRLABDA VÁROSI
BAJNOKSÁG

2007/2008 SORSOLÁS
2007. 11. 22. 17.30 FKSE II.–BOR-

TANYA 18.35 ÁNTSZ–BÁTASZÉK
Szabadnapos: VIS MAIOR

2007. 11. 29. 17.30 VIS MAIOR–FKSE
II. 18.35 BORTANYA–BÁTASZÉK
Szabadnapos: ÁNTSZ

2007. 12. 6. 17.30 FKSE II.–ÁNTSZ 
18.35 BORTANYA–VIS MAIOR
Szabadnapos: BÁTASZÉK

2007. 12. 13. 17.30 BÁTASZÉK–VIS M.
18.35 ÁNTSZ–BORTANYA
Szabadnapos: FKSE II.

2007. 12. 20. 17.30 BÁTASZÉK–FKSE
II. 18.35 VIS MAIOR–ÁNTSZ
Szabadnapos: BORTANYA

2008. 1. 3. 17.30 FKSE II.–BORTANYA
18.35 ÁNTSZ–BÁTASZÉK
VIS MAIOR

2008. 1. 10. 17.30 VIS MAIOR–FKSE II. 
18.35 BORTANYA–BÁTASZÉK
Szabadnapos: ÁNTSZ

2008. 1. 17. 17.30 FKSE II.–ÁNTSZ
18.35 BORTANYA–VIS MAIOR
Szabadnapos: BÁTASZÉK

2008. 2. 21. 17.30 BÁTASZÉK–VIS
MAIOR 18.35 ÁNTSZ–BORTANYA
Szabadnapos: FKSE II.

2008. 2. 28. 17.30 BÁTASZÉK–FKSE II.
18.35 VIS MAIOR–ÁNTSZ
Szabadnapos: BORTANYA

2008. 3. 6. 17.30 FKSE II.–BORTANYA
18.35 NTSZ–BÁTASZÉK
Szabadnapos: VIS MAIOR

2008. 3. 13. 17.30 VIS MAIOR–FKSE II.
18.35 BORTANYA – BÁTASZÉK
Szabadnapos: ÁNTSZ

2008. 3. 27. 17.30 FKSE II.–ÁNTSZ
18.35 BORTANYA–VIS MAIOR
Szabadnapos: BÁTASZÉK

2008. 4. 3. 17.30 BÁTASZÉK–VIS
MAIOR 18.35 ÁNTSZ–BORTANYA
Szabadnapos: FKSE II.

2008. 4. 1. 17.30 BÁTASZÉK–FKSE II.
18.35 VIS MAIOR–ÁNTSZ
Szabadnapos: BORTANYA

Kihívás napja 2008. 5. 21.  
dobóversenyek, VB-válogatott–FKSE
Oklevelek, érmek átadása
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Ha november első hétvégéje bekö-
szönt, akkor a szekszárdi uszoda
törzsközönségének bizony várnia
kell vasárnap négyig, mert lett lé-
gyen is bármilyen helyzetben a helyi
úszósportot megjelenítő Vízmű SE,
de a Sípos Mártonról, a száz mellen
az 1920-as évek elején világcsúcsot
úszó gazdatisztről elnevezett ver-
senynek – ha törik, ha szakad – le
kell mennie. Persze, nem kényszer
ez, hanem a dél-dunántúli úszószak-
osztályok által várt utánpótlás ver-
senyről van szó – immáron több mint
negyedszázada. A hangulata, a per-
gősége, a családiassága okán. Hasz-
nált volna a színvonalnak, ha a két
erős, kaposvári, vagy a hosszú időn
át „átjáró” dunaújvárosi klub most is
tiszteletét teszi, de ezúttal nem jöt-
tek. Ennek azért volt olyan cseppet
sem elhanyagolható szempontú elő-
nye, hogy a házigazda rendező szek-
szárdiaknak, valamint a Tolna me-
gyei kluboknak mégis több sanszuk
lett egy-egy versenyszámban a győ-
zelem, avagy a dobogós helyezések
elérésére. Persze, a Vízmű SE újsüte-
tű, hazai viszonylatban már számot-
tevő tehetségét, a 18. életévében járó
Gyurkó Lászlót aligha állították vol-
na meg sikersorozatában az említett
klubok. Az 50 méteren és 100-on sa-
ját korosztályában az ifik között az
első kettőbe tartozó, de a felnőttek-
kel való összevetésben is országos
ötbe-hatba tartozó szőke fiatalember
erősebb mezőnyben is nagy valószí-
nűséggel begyűjt három-négy győ-
zelmet, és akkor is a verseny legered-

ményesebb férfi versenyzője okán is
fölállhat a dobogó legfelső fokára.

GYORS A GYORSON
Egészen más a Sípos Márton viadal

hangulata amikor a rendező klub egy
a tágabb horizonton át nézve is jegy-
zett versenyzőt állít a startkőre. Vol-
tak itt fölbukkant tehetségek az el-
múlt negyedszázadban, mert az
edzők mindig is akartak az eddig jel-
lemzőnél élénkebb élsportot. De
mindig közbejött valami, egyébként
sokszor respektálható dolog, ami mi-
att a gyerek eltűnt a sportág látóköré-
ből, vagy éppen átnyergelt – sokszor
már komoly élsportambíciók nélkül –
egy másik számára jobban szórakoz-
tatóbb sportágba. (Legutóbb Gál Atti-
la volt az a saját nevelésű versenyző,
aki hosszabb távon is öregbíthette
volna az itteni úszósportot, aki ki-
sebb-nagyobb karriert csinálhatott
volna, de...)

Most meg itt ez a Gyurkó-gyerek a
szekszárdi uszoda vízét hasító új del-
finfiúként. Többszörös serdülő és ifi
bajnok, aki már a felnőttek között is
vitézkedik. Jó nézni, amilyen gyor-
san megy a gyorson, ahogy fordul,
amennyire összeszedetten fekszik föl
a vízre. Vagyis nem feltétlenül kell
egy tehetségnek, ha eléri a serdülő-
kort Budapestre, Dunaújvárosba,
Pécsre, Székesfehérvárra, Kaposvárra
igazolnia, mert ha marad nem lesz
belőle semmi, mert ez a szöveg még
mindig terjed a vidéki kis úszószak-
osztályoknál. Mi tagadás, Gyurkóék
is fölültek erre a lóra, elvitték az or-
szágos érdeklődés fókuszába került

fiúkat Fehérvárra, de értékelve a fej-
leményeket, egy év elteltével vissza-
tértek.

– Az állóképessége javult a Lackó-
nak, de a technikája kifejezetten rom-
lott. Nem jött be ez nekünk. Öszsze-
tartó család vagyunk, a távollét is
éreztette hatását. A táplálkozás sem
úgy alakult, ahogy az élsportolóvá
válását segíthette volna, így visszatért
a nyáron anyaegyesületéhez, régi
edzőjéhez, Paszler Józsefhez, és utol-
só évesként a Garay János Gimnázi-
umban folytatja a tanulmányait – je-
gyezte meg idősebb Gyurkó László,
aki a maga elszántságával, tehetőssé-
gével mindent megtesz azért, hogy a
fia kihozza magából a maximumot
ebben a sportágban. Hogy ez mire
lesz elég, az már egy egészen más,
ma nehezen megválaszolható kérdés.

– Kezdek újra formába lendülni, ja-
vulnak az eredményeim, s ez nyu-
godttá és kellőképpen bizakodottá
tesz – mondta fő számai megnyerése
után szimpatikusan szerényen a Víz-
mű SE meghatározó úszója, aki gyor-
sokon, a hátúszást is bevállalta a ha-
zai rendezésű versenyen.

JÖN A FELNŐTT OB
– Hamarosan jön a nagy vizsga, a

magyar rövidpályás felnőtt bajnok-
ság, miben reménykedik?

– Abban, hogy az 50 méteren elért
24,29-et, vagy a 100-on produkált
egyéni legjobbamat az 52,80-at eset-
leg megjavítom, ezzel újabb megyei
csúcsokat döntök meg és ott leszek a
döntőben, ahol pontszerző helyezé-
seket érek el.

– A kétszáz gyorsot nem említette.
Ez a szám országos viszonylatban
már nem annyira fekszik?

– Ehhez még nem vagyok elég
erős, de az adottságaim sem olyan
jók, mint a rövidebb gyorsúszó szá-
mokban.

– Az OB kvalifikál a hazai rendezé-
sű, szintén Debrecenben sorra kerülő
rövidpályás Európa-bajnokságra,
szóval az nem lehet bent a pakliban,
hogy valamelyik kedvenc számában
beússza magát a magyar felnőtt válo-
gatottba?

– Ez még most nem reális, pár hét
és itt az OB. Minden számban csak
két versenyző indulhat, az első két
hely megszerzéséhez ötvenen 23
másodperces, százon ötven alatti
időre lenne szükség. (Kár, hogy Kiss
László szövetségi kapitány kemé-
nyen, szigorúan egy-egy számban
kettőben limitálta az indulást, noha a
rendező jogán akár négy versenyzőt
is nevezhetnénk, de a szakvezető
nem engedett elveiből: csak a két leg-
jobb vehet részt az EB-n a magyar
csapatban is. Paszler József, a magát
egy-egy tehetség kapcsán soha ref-
lektorfénybe nem helyező, mi több a
háttérben maradó edző lényegre tö-
rően fogalmaz: – A robbanékonyság-

gal remek technika párosul, a víz fek-
vése is remek, az állóképessége,
izomereje fokozatosan javul, így Laci
még sokat fejlődhet, de kell is, mert
ebben a számban, amit ő képvisel
óriási a harc. Talán egy hátráltató té-
nyező mutatkozik: nem elég magas,
ami ugye általában jellemzi a kiemel-
kedő úszókat.

Hogy valójában mi rejlik ebben a
fiúban, arra minden bizonnyal a ten-
gerentúl derül fény. A cél ugyanis
egy amerikai ösztöndíj mielőbb meg-
kaparintása. Erre akár már a jövő
nyáron is sor kerülhet, és felettébb
izgalmasan várjuk azt az OB-t, ami-
kor a Szekszárdról elinduló Gyurkó
már „amerikai háttérrel” indul. Talán
még az sem elképzelhetetlen, hogy a
nevelőegyesületét is képviseli. No és
a Síposon is elindul, dacára annak,
ha addigra kinövi ezt a számára
örökké kedves versenyt... B. Gy.

Sokra hivatott tehetség a szekszárdi úszósportban
Gyurkó László az amerikai ösztöndíjra hajt 

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
01-0337-04

Intézmény-akkreditációs 
lajstromszám: AL-0010

Támogatással megvalósuló OKJ-s képzéseink:
IDEGENFORGALMI SZAKTERÜLET

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

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

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

NYELVTANFOLYAMOK kezdő és haladó szinten:
• Angol • Német

Érdeklődjön térítésmentes képzéseinkről!
Kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátóipari 

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

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

a sikerre!
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A rejtvény megfejtését 2007. november 27-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Az november 4-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Fata Norbert, Ültetés
Nyerteseink: Horváth Tímea, Bocskai u. 54. és Lékai András, Tartsay ltp. 5. 3/2. A könyveket pos-
tán küldjük el a nyerteseknek.

Más szemében a
szálkát?

Ugye, ugye? Más szemében a szálkát egy kilomé-
ternyi távolságból is meglátjuk, de saját szemünk-
ben a gerendát még közvetlen közelről sem va-
gyunk képesek érzékelni. Világosabban fogalmaz-
va, az emberek az egész világon minden bajért,
gondért, embertelen szörnyűségért, igazságtalan-
ságért a politikusokat hibáztatják, de az meg sem
fordul a fejükben, hogy ők, „egyszerű” emberek mi-
csoda megbocsájthatatlan gaztetteket követnek el
nap mint nap egymás ellen, és ők 6,5 milliárdnál
is többen vannak, ehhez a számhoz képest a poli-
tikusok száma elenyésző.

Mielőtt még bárki is arra vetemedne, hogy azt
gondolja, én most mint egy, a sárga földig bigott
Zöld-aktivista színezni akarom még a stiglincet is,
hát az sokkal nagyobbat fog csalódni, mint az a
megszállott piromániás őrült, aki egy szál gyufá-
val akart felgyújtani egy teljesen átázott szalmabá-
lát. Épp egy közismert politikust akartam gondo-
latban olyan szexuális aberrációra felszólítani
(azért gondolatban, mert ha hangosan kimon-
dom, és azt sokan mások is meghallják, akkor az
szexuális bűncselekményre való felbujtásnak mi-
nősült volna), amikor váratlanul az jutott az
eszembe, hogy bármelyik politikus is gondolhatja
(de ő se meri kimondani – a nyavalyás! – hango-
san a nagy nyilvánosság előtt!) ugyanazt miró-
lunk, „egyszerű” emberekről, akik okkal vagy ok
nélkül tönkretesszük egymást idegileg, anyagilag,
és a legocsmányabb, legaljasabb és a legmegbo-
csájthatatlanabb bűnöket követjük el egymással
szemben, akár csak pár fillérnyi haszon reményé-
ben is, vagy csak egyszerűen unaloműző szórako-
zásból, rosszindulatból.

Huuú….. Most, hogy ezt végre kimondtam, egy
kicsit én is megkönnyebbültem, és eltoltam a sze-
mem elől a gerendát, ami már évek óta a szemem
előtt volt, de csak most vettem észre. Aztán fárad-
tan leültem a földre, hogy egy kicsit kipihenjem
magam és elgondolkodjam azon, hogyha majd
lesz egyszer egy népszavazás, akkor hogyan dönt-
sek. Sajnos, nagyon rossz helyre sikerült lehuppan-
nom, ezért sehogyan sem sikerült higgadtan kon-
centrálni a feladatomra, sőt!, kötelességemre, mert
nagyon nyugtalanított, idegesített és zavart az a
sok-sok fa, ami eltakarta előlem a hívogatóan szép
árnyas erdő idegnyugtató, csábító látványát. Hát
hogy a fészkes fenébe tudjak én ilyen kilátástala-
nul rossz helyzetben felelősségteljes jó döntéseket
hozni?! Ez itt az egyetlen, igazán fontos kérdés,
amit meg kellene szavaztatni a NÉPPEL.. szerin-
tem. De nem tudom, hogy az Alkotmánybíróság
helyesli-e a javaslatomat.  Bálint György Lajos



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

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

DECEMBERI ELŐZETES!

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

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

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

December 21-én, pénteken 19 órakor 
a színházteremben 

Kiálts a szeretetért!
musical-opera Kalkuttai Teréz anya
életéről  a budapesti Rock és
Musical Színház előadásában.
Jegyár: 1800 Ft

MŰVÉSZETEK HÁZA
GÁSPÁR GYULA festőművész és
BÁLINT ÁDÁM képzőművész
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: december 1-jéig, vasár-
nap, hétfő kivételével 9–17 óráig.

November 28-án, szerdán
12.30 és 14.30 órakor
November 29-én, szerdán
10, 12.30 és 14.30 órakor

KODÁLY 125.
EMLÉKKONCERT 
Kodály műveinek bemutatása
szólisták előadásában. A koncert
célja Kodály zenepedagógiai, nép-
művelői munkásságának bemu-
tatása, zeneszerzői, népdalgyűjtői,
kutatói tevékenységének megis-
mertetése a Háry János című
daljáték és a Marosszéki táncok c.
zongoradarabján keresztül
Jegyek korlátozott számban még
válthatók. Belépőjegy: 300 Ft

2007. NOVEMBER 18.11114444 P R O G R A M A J Á N LÓ
BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

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

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

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

LISZT FERENC 
KAMARAZENEKAR 
Hangversenymester: Rolla János
Jegyár: 1000 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
November 15–21. 18 és 20 órakor
szombaton és vasárnap 16 órakor is

FELKOPPINTVA
November 22–28. 20 órakor

A BOURNE-ULTIMÁTUM
November 22–23. 18 órakor
November 24–25. 16 és 18 órakor
November 26–28. 18 órakor

SUPERBAD – AVAGY MIÉRT
CIKI A SZEX?

KISTEREM
November 15–21. 17 órakor 

SÖTÉTKÉKMAJDNEMFEKETE
19 órakor KAPTÁR 3.  

A TELJES PUSZTULÁS
November 22–25. 

19 órakor KÉK PAPAGÁJ
November 22–28. 

17 órakor MOLIÉRE
November 26–28. 

19 órakor GOODBYE BAFANA
November 29.–december 5. 

17 órakor VALAMI BOLDOGSÁG
19 órakor ARANYKAPU

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
20. Minden végzet nehéz 

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

R.: Karel Stekly
JAZZ KLUB 
21. Nina Simone
28. Michel Petrucciani
ROCKKLUB 
30. Ten Years After
A programok ingyenesek.

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

WOSINSKY MÓR
MEGYEI MÚZEUM

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

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

Ingyenes látogatási nap: szombat

MÚZEUMI MOZI 
– filmvetítés nyugdíjasoknak 
Kéthetente hétfőn 14.30 órakor.

November 26. 
ÁSATÁSOK AZ ORSZÁG ÚTJAIN
Rejtett értékeink 
Egyházi gyűjtemények

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK KLUB
November 22. csütörtök 15 óra

A Szekszárdi Borútvonal egyik állo-
másának felkeresése: Ismerkedés a
Szent Gaál-kastéllyal (vacsora és
borkóstoló)

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

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

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

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
polgári szomorújáték

November 21. (szerda)  17 óra 
(PREMIER)

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
polgári szomorújáték

November 22. (csütörtök)  18 óra 
November 27. (kedd)  11 óra 
November 29. (csütörtök)  18 óra 

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
polgári szomorújáték

November 30. (péntek)  10 és 12 óra 
KICSI DETEKTÍVEK, 
AZ ÉJJELI TÜNDÉR PALOTÁJA
A GONG Bábszínház előadásai

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

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

AZ ILLYÉS GYULA MEGYEI
KÖNYVTÁRBAN 

2007. november 29-én
(csütörtökön) 16.30 órakor

BOSZPORUSZ FELETT
A HÍD

Tolvaly Ferenc dokumentum-
filmjének vetítése 

18 órakor
beszélgetés az író-rendezővel
Minden érdeklődőt szeretettel

várunk.

AAAA    SSSSZZZZEEEEKKKKSSSSZZZZÁÁÁÁRRRRDDDD----ÚÚÚÚJJJJVVVVÁÁÁÁRRRROOOOSSSSIIII    RRRRÓÓÓÓMMMMAAAAIIII    KKKKAAAATTTTOOOOLLLLIIIIKKKKUUUUSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAASSSSKKKKÖÖÖÖRRRR
2007. november 24-én, szombaton 18 órára az immár hagyományossá vált

ERZSÉBET–KATALIN BÁLBA
hívja a szórakozni vágyókat a Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

Batyus bál lesz: mi a helyet adjuk és a zenét szolgáltatjuk, ezért 600 Ft belépődíjat kérünk.
Jelentkezni lehet: Horváth Edit (Batthyány u. 14., 74/313-175, 20/52-46-820)

* * * * *
2007. november 17-én 14 óra 30 percre MÚZEUMBA hívja a kedves tagjait és
minden érdeklődőt! Látogatásunk alkalmával megtekintjük a megújult Wosinsky
Mór Megyei Múzeum időszaki és állandó kiállításait. 
Találkozó: 14 óra 20 perckor a Wosinsky Mór Megyei Múzeum

(Szekszárd, Szent István tér 26.) előtt
A látogatás ingyenes, a tárlatvezetést a Társaskör állja.

• Hisztizik a gyereked, és nem tudod,
hogy mit tegyél?

• Rosszat tett és nem tudod, hogyan
büntesd?

• Vannak megválaszolatlan kérdéseid
a gyerekneveléssel kapcsolatban?

Akkor gyere el és beszéljük meg
közösen egy gyakorló pszicho-

pedagógus segítségével a
GYEREKNEVELÉS PROBLÉMÁIT!

(Gyermekeiteket az előadás idejére
játszósarokkal várjuk.)

Helyszín: Next Klub, Menta bár
Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

(Fasornál)
Időpont: 2007. november 19.

(hétfő) 18 óra
A PROGRAM INGYENES!

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán
Református Együttes

szeretettel és tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját

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

Farkas Ferenc szerzői estre
és kiállításra.

Köszöntőt mond: Horváth István
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere

A műsort ismerteti: Orbán György
A kiállítást bemutatja és a koncert díszvendége:

Farkas András karmester,
a szerző fia Svájcból.

* * * * *
Tisztelettel és szeretettel meghívja

Önt és kedves családját
A MAGYAR KÓRUSOK NAPJA ALKALMÁBÓL

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

megrendezésre kerülő
MAGYAR KÓRUSOK NAPJA

ÜNNEPI JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYRE
a Művészetek Házába. 

Városi Sportcsarnokban

NOVEMBER 23-ÁN

No Thanx-koncert
Kezdés 19 órkor



11. feladvány
Milyen műfajú írásokat tartalmaz 

Csáth Géza Mesék, amelyek rosszul végződnek
című munkája? 

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

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

Minden hónap végén a helyes megfejtést beküldők között sorsuljuk ki
azt az értékes ajándékcsomagot, melyet a Babits Kiadó ajánlott fel. 
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„Rettenetes és nyo-
masztó gondolat, hogy
nincs többé kedvem az
íráshoz. Mióta az ana-
lyzissel behatóan fog-
lalkozom, és minden
ízében elemezem az
öntudattalan lelki éle-
temet, nincs többé
szükség rá, hogy írjak.
Pedig az analyzis csak szenvedést
hoz, keserű életismeretet és kiáb-
rándulást. Az írás pedig gyönyört
ad és kenyeret. Mégse! Nehezen
megy, aggályokkal. A születő gon-
dolatot mintegy csírájában megöli
a kritika. A legbelső elintézetlen
ügyeimet pedig nem tudom papírra
tenni. Az az érzés gátol, hogy má-
sok éppolyan tisztán olvasnak ben-
ne, mint én az írók írásaiban, én, a
psychoanalitikus. – Mégis vaserő-
vel kényszerítem magam, hogy ír-
jak. Írnom kell. Ha nem is lesz szá-
momra többé az írás életműködés
soha, legalább legyen játék. Játsza-
nom kell, ha nem is mulatok, mert
ez ad csak esélyt rá, hogy valaha
sok pénzt keresek.” 

Ezekkel a gondolatokkal indul
Csáth Géza Napló című kötete, fel-
jegyzések 1912 nyaráról. Kosztolá-
nyi unokaöccse, az eredetileg
Brenner József néven anyakönyve-
zett író, zenekritikus és orvos Ady
születése után évtizeddel, 1887.
február 13-án született Szabadkán.
Vegyük szemügyre, mi mindenről
árulkodnak ezek az ambivalens ér-
zéseket tolmácsoló sorok! Legelő-
ször is szerepkereséséről. Mintha
kizárólagos jelleggel próbálná tisz-
tázni maga előtt Csáth, melyik te-
vékenység, melyik hivatás mire va-
ló és mely mélységig engedheti

magát föloldódni ben-
nük. Az már a szelle-
misége zenitjén élő
érett férfi bölcsességé-
ről tanúskodik, hogy
beismeri megalkuvását
az írói léttel kapcsolat-
ban: ha életforma nem
lehet, mert fogyatékos-
sága miatt képtelen az-

zá tenni, szégyenletes kudarc, hát
maradjon édes játéknak. Emléke-
zetes pont, mikor az ember először
szembesül azzal: hazugságot, leg-
utoljára már illúziókat sem adhat
magának. Némiképp leegyszerűsít-
ve a képletet ez vezethetett Csáth
morfinizmusának első lépcsőfokai-
hoz, no meg a genetikailag kódolt
örökség. 

Brenner József tehát sikertelen
zeneakadémiai felvételije után irat-
kozott be a budapesti egyetemre,
ahol 1909-ben szerzett orvosi okle-
velet, majd az elmekórtani intézet-
ben lett tanársegéd. Ezzel párhuza-
mosan jelentkezett A varázsló kert-
je című novelláskötetével. Energiá-
jával nem takarékoskodva írt zene-
kritikákat, rajzolta meg számos ze-
neszerző portréját, melyeket ké-
sőbb önálló kötetbe szerkesztett
1911-ben, tragikomédiát, színmű-
vet, tudományos munkákat írt a
következő néhány év leforgása
alatt. A komor dátum 1910. Ekkor
nyúlt az irodalom szerint legelő-
ször morfiumhoz. Jövője fölötti
gyötrődésével egyenes arányosan
emelte adagját, mígnem önéletrajzi
írása szerint ez napi 0,22-0,36
grammra szökött fel. Elvonókúrája
előtt a következő szavakkal biztatja
önmagát: Gondolj rá, mily szép
lesz visszatérni az életbe, dolgozni,

örülni mindennek, élni való életet.
Gondolj a jövődre, amelyet teljesen
semmivé tehetsz, vagy nagyszerű-
vé, gyönyörűvé építsz ki.” Művei-
nek világában valóban nagyszerű-
vé építette, életútját azonban aligha
illethetjük e jelzővel. Az első világ-
háborút követően teljes idegössze-
omlás érte, ám megszökött a bajai
kórház elmeosztályáról, és gyalog
ment haza Regőcére. Agyonlőtte
feleségét, miután is sikertelen ön-
gyilkosságot követett el. Rokonai
közbenjárására helyezték át a sza-
badkai elmeosztályra, ám ottléte a
bajaihoz hasonlóan ért véget. Utol-
só cselekedeteként megmérgezte
magát, mikor Kelebiánál 1919-ben
a demarkációs vonalon szerb kato-
nák fogták el. Ily gyászos véget ért
annak az embernek élete, aki az el-
sők között hívta fel például a figyel-
met Bartók és Kodály művészetére,

aki Mészöllyel együtt újította meg
a huszadik századi prózát, s akinek
nevét hajlamos a ma értelmisége
sok helyütt elfelejteni, másodvon-
albélinek bélyegezni. 

Végezetül álljon itt Csáth Gézáról
egy kedves, őt kiválóan elénk raj-
zoló anekdota. Bisztray Gyula Jó-
kedvű Magyar Irodalom című
könyvében olvashatjuk: „Míg mor-
finista szenvedélye le nem hatal-
masodott rajta, rendkívül ügyelt a
társadalmi formákra és arra, hogy
életmódjában a legkisebb kilengés
se mutatkozzék. Egy alkalommal
kissé vegyes összetételű, bohém
társaságba került. A bohém kollé-
gák magukkal csalták és vígan
pezsgőztek egy kávéházban. A
gentleman író késő éjszaka az órá-
jához kapott és ijedten mondta: –
Tyű, de késő van már. No, én me-
gyek haza.” A barátok természete-
sen maradásra buzdították, úgy is
lett. Terveikhez hűen reggel tértek
volna be egy kis alvásra a gőzfürdő-
be. Csáth azonban hevesen tiltako-
zott: „Fiúk, én szégyellek bemen-
ni! Fúj, be útálom magamat! Olyan
lompos vagyok, mint egy megrög-
zött korhely.” Ezzel elszaladt. A kö-
vetkező utcasarkon megállott,
mégiscsak szeretett volna megfü-
rödni. Ekkor az a fényes ötlete tá-
madt, hogy vásárol egy utazótás-
kát, beül egy konflisba, odahajtat a
fürdő elé. Így is tett. „Előkelő ál-
mossággal szólt a pénztáros-hölgy-
höz: – Kérek egy fürdőjegyet…
Egész éjszaka utaztam, tele vagyok
korommal!” Panyi Zita

Ki volt Csáth Géza?

CSALÁDI ESEMÉNY? NÉVNAP?
SZÜLETÉSNAP?

EGYÉB ÜNNEPI ALKALOM?
SEGÍTÜNK! KERESSEN MINKET!

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

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas
Területi Alapszervezete

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁST TART. Helye: Szekszárd, Dó-
zsa Gy. u. 1. szám alatt. Ideje: 2007. november 19. (hétfő) 8–11 óráig
Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetség tagjait, valamint a nagycsaládosokat és minden rászorulót.

A Szekszárd 2020 Egyesület
harmadik előadására 2007. november 22-én 16 órakor kerül sor. He-
lye: Allianz Bank nagyterme. Cím: A jövő egészségügye. Előadó: dr.
Gesztesi Tamás nyug. ov. főorvos
Minden érdeklődőt vár az egyesület.

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata

2007. december 3-án (hétfőn) Mikulásra–karácsonyra kedvezményes
áron 10-féle ízben szaloncukor-árusítást tart 780 Ft/kg egységáron
reggel 8 órától 11 óráig a Babits Mihály művelődési ház mozi melletti
irodában. 
Szeretettel várjunk minden kedves nyugdíjas és nagycsaládos vásár-
lóinkat!
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