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HÁROM BAJNOKI CÍM
A SZEKSZÁRDI
DZSÚDÓSOKNAK

VÁLTOZÁSOK SZÜKSÉGESEK

AZ ISKOLA VILÁGÁBAN IS 14. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

3. OLDAL

DÖNTÖTT A KÖZGYŰLÉS:
FOLYTATÓDNAK 
A FEJLESZTÉSEK 3. OLDAL

Horváth István polgármester és a
közbeszerzési pályázat nyertese-
inek – a Szekszárd–Paksi Vízgaz-
dálkodási és Környezetvédelmi
Kft., illetve a fõvárosi Geo-
HidroTerv Kft. – képviselõi aláír-
ták a csatornaberuházás kivitele-
zési szerzõdését. Ettõl számított
nyolc napon belül átadják a mun-
katerületeket, s megkezdõdhet a
építkezés, melynek eredménye-
ként belterületen befejezõdik
Szekszárd csatornázása. 

Horváth István polgármester
elmondta: a bruttó 600 millió
forintos beruházás 85 százaléka
támogatás, a többi a saját erõ.
Nyolc kilométer új csatorna
épül, amelyre 540 háztartás csat-
lakozhat. Már eddig 300-nál töb-
ben jelezték csatlakozási szándé-
kukat. A bekötés háztartáson-
ként 250 ezer forintba kerül, de
ennek több mint 60 százalékát
átvállalja a város. A fennmaradó
96 ezer forintot kamatmentes
részletben is fizethetik a lakók,
ennek havi részlete 8 ezer fo-
rint. Lehetõség van akár tízéves
futamidejû kölcsönre is, ez eset-
ben a havi törlesztõrészlet 
egy-két ezer forint lenne.

Indul a csatornaberuházás
Már több mint háromszázan jelezték csatlakozási szándékukat

Horváth István polgármester (jobbról) és Reisinger Péter, a Szek-
szárd–Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. ügyvezetõje
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Mikulás az uszodában

A szekszárdi uszoda elõterében talál-
kozhatnak a gyerekek a Mikulással de-
cember 5-én, vasárnap délelõtt 9–12
óráig. A szervezõ Szekszárdi Víz- és
Csatornamû Kft. minden érdeklõdõt
szeretettel vár. A gyerekeknek a belé-
pés ingyenes, a felnõttek pedig diák-
jeggyel használhatják az uszodát egész
nap. A tanmedencében ügyességi ver-
seny is lesz, és minden résztvevõ aján-
dékot is kap.

Zöldjárat,
igény szerint 

decemberben is
Az enyhe idõjárásra tekintettel az Alis-
ca Terra Kft. igény esetén meghosz-
szabbítja a zöldhulladékok összegyûj-
tésének idõszakát. Mivel a falevelek
még nem hullottak le teljesen, a válla-
lat úgy döntött, hogy decemberben
elõreláthatólag további zöldjáratokat
indít, amelyek idõpontjáról késõbb tá-
jékoztatjuk olvasóinkat.

Kell egy végrehajtható klímastratégia
Harmincöt éves idõjárási rekordok dõltek meg idén Szekszárdon

A fosszilis energiák égetése áll

legfőképpen a klímaváltozás hát-

terében. Ez olyan mértékben nö-

veli a légkör szén-dioxid-tartal-

mát, ami megakadályozza a be-

érkező napsugarak visszaverődé-

sét, s ettől növekszik kimutatha-

tó módon a hőmérséklet a Föl-

dön – erősítették meg a tudomá-

nyos megközelítések újfent a ré-

gebbi hipotézist.

Bálint György

Mindez a Klímabarát Települések Or-
szágos Szövetségének legutóbbi ülé-
sén is elhangzott, ahol Szekszárd kép-
viseletében ott volt Kõvári László. A
gazdasági és pénzügyi bizottság elnö-
ke szenvedélyes idõjárás-megfigyelõ,
dokumentumai segítségével bõ há-
rom évtized távlatába is képes vissza-
tekinteni.

Fél fokkal nõtt
az átlaghõmérséklet

A közgyûlés által is elfogadott telepü-
lési klímastratégia elõtt – amirõl la-
punk következõ számában részletesen
szólunk – az elmúlt évtized szekszárdi
idõjárási furcsaságairól beszélt lapunk-
nak a képviselõ, jelezve: a nagyobb ba-
jokat elkerülendõ már most szükség
van konkrét cselekvési programra. 

– Városunkban mintegy fél fokkal
emelkedett az évi középhõmérséklet,
a tendenciát az utolsó tíz év gyorsítot-

ta fel – jelentette ki Kõvári László. –
Egyértelmûen látszik, hogy 2000-tõl
szinte minden nyár melegebb az átla-
gosnál, csak az 1996-os adatok képez-
nek kivételt. A melegedés magával
hozza a szélsõségekre való hajlamot
is. A csapadékmennyiségre, annak
gyakoriságára, intenzitására kell elsõ-
sorban gondolnunk, ami komoly ká-
rokat okozott az országnak, települé-
seknek, de az egyéneknek is.

Ezer milliméter fölötti 
csapadék

Egy hónap ugyan még hátravan az
évbõl, de már most 1000 milliméternél
több csapadék hullott, ami pedig évti-
zedes rekordot jelent. Az évi átlag 600
milliméternek közel a duplája is érkez-
het 2010-ben. Ez hatalmas különbség!
Ennek okát a szakemberek abban lát-
ják, hogy az ukrán, illetve az orosz lég-
térben kialakult abnormális nyári for-
róság nem engedte be a kelet-nyugati
ciklikális és anticiklikális mozgások kö-
vetkeztében az esõfelhõket, s így azok
itt rekedtek a Kárpát-medence fölött.
Csapadékból bõven jutott Szekszárd
környékének is: májustól júliusig sorra
dõltek meg a csaknem fél évszázados
rekordok, az agráriumot az idén szinte
ellehetetlenítõ, ötszáz milliméteres víz-
hozammal.

– Az eddigi legcsapadékosabb ta-
vaszon már túl vagyunk (291 mm),
és közel leszünk az általam eddig
mért legnedvesebb õszhöz is (230

mm). Szekszárdon november végé-
ig 1050 mm csapadék hullott –
mondta Kõvári László. – Május és jú-
nius hónapban öt olyan nap volt,
amikor egészen elképesztõ, 40 mm
esõ szakadt a városra. Az emlékeze-
tes csatári felhõszakadás során egy
óra alatt hullott le az ingatlanokat,
pincéket eláztató 20 mm. A július is
átlag fölötti vízhozamot produkált,
szerencsére legalább az augusztus
szárazabb volt, de ez már nem segí-
tett az agráriumnak. 

Hidegrekorddöntõ október

A napsütéses órák száma az átlagnál
jóval kevesebb volt 2010 nyarán. Az át-
laghõmérsékletek azonban kiegyenlí-
tõdnek, bár a 34-rõl 20 fokra lehûlés jú-
liusban is többször elõfordult. A szep-
tember a második leghidegebb, az ok-

tóber pedig a leghidegebb hónap volt,
amióta feljegyzéseket készítek. Ez
utóbbi hónap a 12 fokos átlagtól há-
rom egységgel maradt el, alulmúlva
még az 1997-es 9,94-es átlagot is.

Élünk a gyanúperrel: a természet
ezt a kora õszi novemberrel „kom-
penzálta”, ami akár az elmúlt évtized
legmelegebb 11. hónapja lehet. Az
elõttünk álló télrõl még a meteoroló-
gusok is óvatosan prognosztizálnak,
és Kõvári László is ezt teszi. Az õ ada-
taiba pillantva az átlagnál szárazabb
télnek kellene következnie, de erre
azért komoly tétben õ sem fogadna.

Annak azonban nagy a valószínûsé-
ge, hogy szinte minden hónap meg-
lep bennünket valamilyen szélsõség-
gel, amire a lehetõségek behatároltsá-
ga ellenére is fel kell készülni. A tala-
jok most is roppant telítettek, késik a
kukorica betakarítása, az õszi vetés, il-
letve talaj-elõkészítés. A csapadék
szempontjából egy átlagos tél is na-
gyobb gondokat okozhat – ilyen ne-
gatív esztendõ után –, mint korábban
bármikor.

– A vízelvezetõ- és meliorációs
program folytatása – ezen belül újabb
záportározó építése – a városi felada-
tok rangsorolása közepette prioritást
kell élvezzen, mert egy újabb vízözön
az eddigi védelmi rendszert is kikezd-
heti. A Szekszárdra kitalált klímastra-
tégiánk minden rizikófaktort számba
vesz, és remélem, cselekvõ együttér-
zés váltja fel a passzív aggódást a vá-
rosban.

A humánbizottság döntéseibõl
Százezer forinttal támo-
gatja a város szegényei-
nek javára tartandó szek-
szárdi karácsonyváró
nyitó gálájának megren-
dezését a közgyûlés hu-
mánbizottsága.  Egyebek
mellett errõl is döntött
legutóbbi ülésén a testü-
let.  Mint Csillagné Szánthó
Polixéna elnök lapunk-
nak elmondta, jegyeket
vásárolnak ekkora ösz-
szegben, és 20-20 dara-
bot szétosztanak a fogyatékkal élõket
tömörítõ egyesületek (vakok és
gyengénlátók, siketek és nagyothallók,
mozgássérültek, valamint értelmi fo-
gyatékosok) között, 6-6 jegyet pedig
nyugdíjas szervezetek kapnak. A bi-
zottság nemcsak az advent elsõ vasár-
napján megrendezendõ gálához járul
hozzá, hanem további 100 ezer forint-
tal a teljes karácsonyváró rendezvény-
sorozathoz is. Ezúton is kérik Szek-
szárd adakozni tudó és akaró polgára-

it, hogy minél többen
vegyenek részt a prog-
ramokon, támogatva ez-
zel rászoruló embertár-
sainkat.

A Szekszárdi Atlétikai
Klub Sportegyesület el-
nöke, Bosnyák Péter
kezdeményezésére a bi-
zottság kétfordulós pá-
lyázatot ír ki az épülõ at-
létikai pálya elnevezésé-
re. A végsõ döntést
szimpátiaszavazás fogja

megelõzni, ezért érdemes figyelni az
errõl szóló híradásokat. 

Egyetértett a bizottság azzal is,
hogy Sport – Érték – Kutatás 2010
címmel kérdõíves közvélemény-kuta-
tás kezdõdjön Szekszárdon.

A bizottság arra kéri az egyesülete-
ket, hogy év közben kövessék figye-
lemmel a pályázati kiírásokat, és kéré-
seiket idõben jelezzék, ne csak de-
cemberben, amikor a rendelkezésre
álló keretet már felosztották.

Határidõkre 
figyelmeztet az 
agrárkamara

Súlyos büntetés vár a pontatlanokra! –
figyelmeztet a Magyar Agrárkamara.

Idén az elsõ alkalommal kell benyúj-
taniuk az agrár-környezetgazdálkodási
programban részt vevõknek elektroni-
kus úton a gazdálkodási naplót és a
kapcsolódó dokumentumokat. Leadási
határidõ: november 30. A pontatlanság
súlyos szankciókat, támogatáselvoná-
sokat vonhat maga után.

A bevallási kötelezettségek részle-
teirõl a www.agrarkamara.hu-n talál-
nak tájékoztatást. A szükséges
nyomtatványok a www.mgszh.gov.hu
címen a nyomtatványok menüben
érhetõk el.

Pár napjuk maradt a hízottbika-tar-
tóknak is, hogy támogatást lehetõvé
tevõ kiegészítõ jogosultságot szerez-
zenek, ugyanis november 30-ig kell
postázniuk az úgynevezett hízott bi-
ka kiegészítõ történelmi bázisjogo-
sultsággal kapcsolatos kérelmüket. 

Csillagné Szánthó
Polixéna elnök

Kõvári László, a gazdasági
bizottság elnöke
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Életpálya, avagy a közoktatás is új irányt vett
Változtatások szükségesek az iskola világában is

– Azok a jó életpályamodellek, melyek-
ben állandó továbbtanulásra és/vagy
több feladat ellátására ösztönözzük a
pedagógusokat. Azaz vállaljanak osz-
tályfõnökséget, pályakezdõ-segítést, te-
hetséggondozást – jelentette ki Poko-
rni Zoltán a hét elején Szekszárdon, a
Változások – változó igények a közok-
tatásban címû regionális tanácskozá-
son. A konferencián Baranya, Somogy
és Tolna megye 58 településének több
mint háromszáz pedagógusa, oktatási
szakembere, illetve intézményfenntar-
tója jelent meg. A TÁMOP Tudásháló –
Területi együttmûködések, társulások,
hálózati tanulás projekt keretében zaj-
ló rendezvényt a Kontaktus Dél-dunán-
túli Regionális Közoktatási Hálózat 
Koordinációs Központja szervezte. 

A házigazdák nevében Matókné
Misóczki Mária, a fõ pályázó Garay Já-
nos Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény igazgatója,
majd Horváth István, Szekszárd pol-
gármestere köszöntötte a megjelente-
ket, így Pokorni Zoltán országgyûlési
képviselõt.

A parlament oktatási, tudományos
és kutatási bizottságának elnöke egye-
bek mellett elmondta: nemzetközi
példából merített tapasztalatok sze-

rint a pedagóguspályán
azok a bérrendszerek tûn-
nek vonzónak, melyek
aránylag magas kezdõ fi-
zetéssel indítanak, majd
nyugodt emelkedésbe
mennek át. A pálya vége
felé pedig a honorálást in-
kább a munkaidõ- kedvez-
mény jelenti. Magyaror-
szágon ez nem így alakult,
ennek oka a speciális ha-
zai nyugdíjrendszer.

– Az a minõsítési rend-
szer látszik jónak, mely-
nek – akár sikerül, akár
nem – van következmé-
nye – utalt a honatya a folyamatos
képzésre és rendszeres szakmai meg-
mérettetésre, mely végig kell kísérje a
pedagóguspályát. – De ez a rendszer
nyilván nem egy bárd, mely lesújt
eredménytelenség esetén, hanem
megadja az önkorrekció lehetõségét
– hangsúlyozta. Volt olyan idõ, ami-
kor háromszor annyi pedagógust ké-
peztük, mint amennyire szükség volt.
Mára javult a helyzet, a korábbi 17-18
ezer helyett csak 12 ezret veszünk fel
és képezünk évente, de ez a létszám is
magas. Azt gondolom, hogy nem tud-

juk a pedagógusképzés szintjét javíta-
ni, ha nem valóban a közoktatás igé-
nyeinek megfelelõ számban és minõ-
ségben tervezünk. 

A rendezvény további neves elõ-
adói a tárgyalt témakör egy-egy szele-
tére világítottak rá. Dr. Kaposi József,
az OFI tudományos és szakmai fõigaz-
gató-helyettese elmondta: a 2006-ban
elfogadott Nemzeti Alaptanterv
(NAT) nem foglalja magába azokat a
közmûveltségi tartalmakat, melyek az
idevágó vélemények szerint szüksé-
gesek a nemzet és közösség összekap-
csolásához. Ezért a NAT felülvizsgála-
takor szükséges annak kiegészítése, s
így megjelenik benne a korábban a
kerettantervek szintjére utalt Him-
nusz, Szózat, Rákóczi-szabadságharc,
‘48/’49-es forradalom és szabadság-
harc. A NAT ugyanis a társadalom szá-
mára is fontos dokumentum. A ter-
vek szerint 2012-ben már a kiegészí-
tett alaptanterv szerint kezdõdik meg
a tanítás az elsõ, az ötödik és a kilence-
dik évfolyamokon. 

Csizmazia Sándorné, a központ
szakmai vezetõje a rendezvény végén
így vont mérleget: Az elõadások rávi-
lágítottak arra, hogy a felvetett kérdé-
sek még további egyeztetéseket, kor-
rekciókat igényelnek. -DI-

BEVEZETÕ GONDOLATOK A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A KÖR-

NYEZETI NEVELÉS JEGYÉBEN

FETZER GYÖRGYI igazgató, Baka István Általános Iskola
KÖSZÖNTÕ – A SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS SZEREPE

SZEKSZÁRD VÁROS KÖRNYEZETPOLITIKÁJÁBAN

HORVÁTH ISTVÁN, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere
HULLADÉKBÓL TERMÉK: EGY ORSZÁGOS VÁNDORKIÁLLÍ-

TÁS A SZEMLÉLETFORMÁLÁS JEGYÉBEN

HARTAY MIHÁLY ügyvezetõ igazgató, ÖKO-Pack Nonprofit Kft.
KÖRFORGÁS A KÖRNYEZETÉRT: SZELEKTÍV HULLADÉK-

GYÛJTÉS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

VISZKEI GYÖRGY ügyvezetõ igazgató, ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
A SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS EREDMÉNYEI ÉS LEHETÕ-

SÉGEI SZEKSZÁRDON

ARTIM ANDRÁSNÉ ügyvezetõ igazgató, 
ALISCA Terra Kft.

Szekszárdra érkezik a „Hulladékból termék” kiállítás
A Hulladékból termék címû környezetvédelmi szemléletformáló kampány részeként Szekszárdra érkezik az ÖKO-Pack Non-
profit Kft. és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége támogatásával indított kiállítás. Az elmúlt 4 évben a
kiállítást 44 hazai nagyvárosban, több mint 250 000 érdeklõdõ láthatta és megtapasztalhatta azt, hogyan válnak újra hasz-
nos tárgyakká hétköznapi hulladékaink a szelektív hulladékgyûjtés által.

A megnyitó idõpontja és helyszíne: november 29. (hétfõ), délután 14.00 óra
Baka István Általános Iskola, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 89.

PROGRAM:

Pokorni Zoltán, a parlament oktatási
bizottságának elnöke

Folytatódnak 
a fejlesztések    

A választási kampányban tett ígéretek
beváltása, a 2006-ban megkezdett gaz-
daságfejlesztési program folytatása, a
lakosság javaslatainak figyelembevéte-
le vezérelte az önkormányzat kormány-
párti frakcióját Szekszárd 2011–2013.
évi költségvetési koncepciójának ösz-
szeállításakor. A dokumentumról a no-
vember 25-ei városi közgyûlésen tár-
gyaltak a képviselõk. A lapzárta után
befejezõdött ülésen 12 igen, 1 nem, és
1 tartózkodás mellett elfogadták a kon-
cepciót, amelyben többek közt az Ipa-
ri park tovább bõvítése, a folyamatban
lévõ beruházások – AGORA-program,
belváros-rehabilitáció, a Vármegyeháza
felújítása, élményfürdõ és atlétika-pá-
lya építése, a csatornahálózat-fejlesztés
– befejezése szerepel. A koncepció
részleteire és a többi napirendre követ-
kezõ számainkban visszatérünk.

Egészségfejlesztés,
Bursa Hungarica 

– Az egészség érték, nemcsak az egyén,
hanem az egész társadalom értéke.

A statisztikai adatok szomorú képet
adnak arról, hogy az utóbbi években
tovább romlott a helyzet a magyar la-
kosság és azon belül a felnõttek korai
halálozása tekintetében. A népesség
egészségi állapotának válságos helyze-
te kihat az ország gazdasági helyzeté-
re, kedvezõtlenül hat az egyes állam-
polgárok, családok életének minõsé-
gére. Az állam, az önkormányzat pe-
dig jelentõs mértékben felelõs az
egészség feltételrendszerének kialakí-
tásáért és biztosításáért. Röviden így
indokolta dr. Tóth Gyula fõorvos, a
szociális és egészségügyi bizottság el-
nöke azt a városi közgyûlés elé terjesz-
tett javaslatot, miszerint Szekszárd ké-
szítsen egészségfejlesztési tervet. 

A koncepció alapvetõ célja a várha-
tó élettartam, és ezen belül az egész-
ségben eltöltött évek számának növe-
lése. A településen élõk egészségének
megõrzése, az egészségükben veszé-
lyeztetettek támogatása. Minél több
helyi, testmozgást, sportolást biztosí-
tó civil szervezõdés alakulásának ösz-
tönzése. A lakosság egészségjavulásá-
nak elõmozdítása, a rendszeres test-
edzés, sportolás, egészséges életmód
megismertetése, elsajátítása a környe-
zeti ártalmak csökkentése. 

– A dokumentum (melyet a köz-
gyûlés november 25-ei ülésén azóta
elfogadott) olyan tennivalókat fogal-
maz meg, amelyek megvalósítása már
rövid- és középtávon éreztetik pozi-
tív hatásukat – tette hozzá dr. Tóth
Gyula. Elmondta továbbá, hogy a bi-
zottság tárgyalt a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Pályázat 2011. évi fordu-
lójának eredményérõl is. Errõl követ-
kezõ számunkban olvashatnak. 
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Versmondásban remekeltek 
az általános iskolások

A Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP) „Építõ közösségek-
közmûvelõdési intézmények az egész
életen át tartó tanulásért” megnevezé-
sû projektje „Szólítsuk meg a jövõ ge-
nerációt” címû pályázata keretében vá-
rosi versmondó versenyt rendeztek a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Házában november 23-án.
Három korcsoportban mutathatták
meg tehetségüket Szekszárd általános
iskolás gyermekei, így az 1. és 2. osztá-
lyosok, a 3-4.évfolyam, valamint külön
a felsõ tagozatosok versenyezhettek
kedd délután, a mûvelõdési ház üveg-
termében.

Nyolc iskolából összesen 57 neve-
zés érkezett. A mintegy három órán
át zajló esemény „sztárvendég” zsûri-
zõje Nagy Bandó András volt, akitõl
minden versenyzõ átvehette az is-
mert humorista gyermekkötetét, me-
lyet a rendezvény végén dedikált is
mindenkinek. A résztvevõk természe-

tesen oklevelet és csokoládét is kap-
tak jutalmul a felkészülésért. Az elsõ
korcsoportban, amelybe az 1 és 2.
osztályosok tartoztak, az 1. helyezett
Sili Gergõ, második Sebestyén Dorka,
harmadik Fábián Luca lett. E korcso-
port negyedik helyén Schüller Flóra,
ötödik helyezettként pedig Simon
Áron és Renczes Rebeka végzett.

A második korcsoport elsõ helyén
Oláh Izabella, a másodikon
Csizmazia Dóra áll. Pál Zsófia a har-
madik, Miller Oliver a negyedik,
Ködmön Liliána pedig az ötödik he-
lyet szerezte meg.

A harmadik korcsoportban elsõ lett
Varga Szimonetta, a második helyért
Soós Tamás remekelt, Hús Luca pedig
a harmadik helyezés oklevelét vehette
át. Két tanuló, Korsós Gergõ és
Hõninger Richárd különdíjas jutalom-
mal térhetett haza. Az eseményen – ta-
nítókkal, tanárokkal együtt – mintegy
százhúszan vettek részt. Gy. L.

Aljegyzõi pályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot

hirdet aljegyzõ munkakör betöltésére, határozatlan idejû köz-
szolgálati jogviszonyban.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a Polgár-
mesteri Hivatal vezetése, valamint az Ötv. és további hatályos
jogszabályok által meghatározottak szerint a jegyzõi államigaz-
gatási és önkormányzati hatósági feladat- és hatáskörök ellátá-
sa a jegyzõ távollétében.

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 
2010. december 10., Postai úton: Szekszárd MJV Polgármesteri
Hivatala (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).

További információt Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ nyújt
(tel.: 74/504-120). A pályázat részletes kiírása a
www.szekszard.hu honlapon olvasható.

Immár 45 éve, hogy – változó ta-
gokkal, cserélõdõ karnagyokkal, de
– rendületlenül együtt énekel a
Liszt Ferenc Pedagóguskórus. Az
1965 szeptemberében megalakult
társaság Szekszárd és környéke ze-
nekedvelõ pedagógusaiból verbu-
válódott, s kezdetben szûkebb pát-
riájuk zenei hagyományainak ápo-
lását, a hazai kórusirodalom inter-
pretálását tûzték ki célul, mûsoruk
késõbb egyházi zenével is bõvült.
Azt vallják: a zene, az együtt ének-
lés, az egymáshoz tartozás érzése
töltekezést adó forrás. Ezért vállal-
ják a vidékrõl bejáró tagok az uta-
zást, az idõsebbek is a rendszeres
próbákat és fellépéseket, s ezért
tartottak ki azokban a nehéz idõ-
szakokban is, amikor átmenetileg
karnagy nélkül maradtak. A ve-
gyeskar jelen van Tolna megye és az
ország zenei életében, többször
képviselték már a határokon túl –

Ausztriában, Hollandiában, Fran-
ciaországban, Jugoszláviában, Né-
metországban, Olaszországban és
a Szovjetunióban – is a magyar kó-
rusmuzsikát. Fontos feladatuknak
tartják, hogy harmóniát teremtse-
nek, a zene szeretetére neveljenek,
és hozzájáruljanak Szekszárd kul-
turális életéhez is. Szomorúan ta-
pasztalják az utánpótlás hiányát,
pedig szívesen fogadnának soraik-
ba fiatal dalos társakat. November
18-án megtartott jubileumi hang-
versenyükön a Mûvészetek Házá-
ban közremûködött a Szekszárdi
Kamarazenekar (mûvészeti vezetõ-
je: Földesi Lajos hegedûmûvész),
zongorán kísért: Lozsányi Tamás
orgonamûvész. Az est mottójául az
éppen 127 évvel ezelõtt született
Babits Mihály sorait választották:
„Mindenik embernek a lelkében
dal van / És a saját lelkét hallja min-
den dalban”. csi

Nem szûnik meg az igazságügyi hivatal
Egyre többen igénylik a segítségnyújtást

Sajnálatos annak a félreértésbõl adódó hír-
nek a szárnyra kelése, miszerint megszûn-
nek az igazságügyi hivatalok. Dr. Farkas Lász-
ló, a Tolna Megyei Igazságügyi Hivatal igazga-
tója ezt egyértelmûen cáfolta. Leszögezte,
hogy a 2002-ben alakult szóban forgó hivata-
lok nem szûnnek meg, hanem integrálódnak
az adott kormányhivatalhoz, s annak a szak-
igazgatási szervei lesznek, ugyanakkor tevé-
kenységük ugyanaz lesz, mint eddig, sõt szek-
szárdi székhelyük (a volt szakszervezeti szék-
ház) is változatlan marad.

Farkas doktor kitért arra is, hogy az in-
tegráció 2011. január elsejével történik
meg, igaz, a hivatalok dolgozói már idén
december 1-jétõl kormánytisztviselõk-
ként mûködnek.

Az igazgató közölte, hogy egyre töb-
ben keresik föl a hivatal munkatársait se-
gítségnyújtást igényelve. Megemlítette,
hogy például az elmúlt esztendõhöz ké-
pest idén harminc százalékkal nõtt a tá-
mogatási ügyek száma, de rengetegen for-
dulnak hozzájuk adóságrendezési ügyük-
kel is. Kérésemre a vezetõ felsorolta a hi-
vatal tevékenységi körét meghatározó
négy területet: jogi segítségnyújtás, párt-
fogói felügyelet, áldozatsegítés, valamint
mediáció (közvetítõi tevékenység).

– Az egyes ügyfajták közül, ami az adós-
ságrendezést illeti, azok intézéséhez általá-
ban ügyvédet biztosít a hivatal, de e téren
csupán csak „idõt lehet húzni” – szögezte le
az igazgató, majd így folytatta: 

– Úgyszintén tömkelegével keresik fel a
hivatalt az úgynevezett munkaügyi problé-
mákkal. A tapasztalat azt mutatja, hogy sok
vállalkozó önkényesen tesz lépéseket a tör-
vények figyelmen kívül hagyásával. A követ-
kezõ – mondhatni nagy – csoport a jelentõs

számú házasság felbontása. Rászorultsági
alapon ebben az esetben is ad ügyvédet a hi-
vatal. De különbözõ kártérítési ügyekben is
biztosítunk segítséget.

Külön kiemelte dr. Farkas László, hogy to-
vábbra sem tartoznak hozzájuk a büntetõ-
ügyek, csak akkor, ha a sértett polgárjogi
ügyben kér segítséget. De a bûnügyekben a
védõügyvéd kirendelése továbbra is a ható-
ság – rendõrség, ügyészség, illetve bíróság –
kompetenciája. Az elkövetõnek egyetlen
esetben nyújtanak támogatást, amennyiben
felülvizsgálati kérelmet vagy perújítást szán-
dékozik kezdeményezni.

Természetesen jelentõs azoknak a száma,
akik olyan ügyekben kopogtatnak az igaz-
ságügyi hivatal ajtaján, ami abszolút nem az
õ asztaluk. Az ilyen esetekben – közigazga-
tási ügyekben, például szabálysértési eljárás
során – sem utasítják el az ügyfeleket, ha-
nem tanácsadással segítik õket. Ez az ügyfor-
galmuk 30-40 százalékát teszi ki.

A pártfogói felügyelet kapcsán az igazga-
tó kifejtette, hogy e téren az eszközrend-
szerben kellene elõrelépni. Ugyanis a közér-
dekû – nem közhasznú! – munkánál jelent-
keznek gondok, ám nincs elegendõ munka-
hely. Pedig a közérdekû munkára ítéltek szá-
ma egyre növekszik. 

Végezetül az áldozatsegítéssel kapcsolat-
ban két területre hívta fel a sértettek figyel-
mét. Egyrészt a trükkös tolvajok egyre gya-
koribb felbukkanására, akik hivatalos sze-
mélynek adva ki magukat, fõként idõs em-
bereket keresnek fel, s figyelmüket elterelve
kifosztják õket. A másik csoportba pedig a
mobiltelefon-szélhámosok tartoznak, akik a
felhívottakat jelentõs bevétellel kecsegtetik,
miközben jó pár ezressel rövidítik meg
õket.                           V. H. M.

Dal van a lelkükben
Negyvenöt éve énekel a Liszt Ferenc Pedagóguskórus

Bárka Galéria

A Bárka Mûvészeti Szalon ünnepváró adventi kiállítást és
vásárt rendezett az egyesület tagjainak munkáiból a vas-
útállomáson található Bárka Galériában. A november 
24-én megnyílt kiállításon 26 mûvész alkotásait ajánlotta
az érdeklõdõk figyelmébe Kubanek Miklós újságíró. Köz-
remûködött Németh Judit elõadó és Tóth István (gitár).
Megtekinthetõ december 28-ig.
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Vegyesbolt Otthon u. 17.
Mini ABC Dr. Hirling Á. u. 6.
Kadarka ABC Kadarka utca
Gyógyír Flórián utca
Egészségtár Vasvári Pál u. 1.
Palackozott italok boltja 

Béri B. Á. 125.
Privát ABC Béri B. Á. u.
Mixi minidiszkont 

Csatári üzletház
Fornetti Csatári üzletház
Fornetti Lefedett patak
Pannon Ízvarázs

Tartsay u., Széchenyi u., 
Paks, Dózsa Gy. u.

Tom Market Béri B. Á. u.
Lángosos A piactéren
Zöldbeszerzés Széchenyi utca

Üzletek

Szûcs és tsai Széchenyi u. 2–14.
Aranykulacs Nefelejcs köz 5.
Stefan ételbár Percel Mór u 1–3.
Mango étterem Garay tér
Menta Coctailbar és kávézó 

Bajcsy-Zsilinszki u. 1.
Rock&Roll bistro A SPAR fölött
New Pick-Up Pizzéria

Tartsay utca
Caffe x Széchenyi u.
Semiramis kávéház

Kis Korzó tér
Schaller Pizzéria Tinódi u.
Zsitvai cukrászda Tartsay utca
Relax wellness Bezerédj u.
Kávék Háza Béri B. Á. u.
Elvis Kávézó Tinódi u.

Vendéglátóhelyek

A rák elleni harcra hív a világutazó
Randolph Westphal Szekszárdot is érintette ötödik földkerülõ túráján

A német Randolph Westphal élete

1987-ben változott meg gyökere-

sen, amikor súlyos bőrrákot diag-

nosztizáltak nála, és az orvosok

csak néhány hónapot adtak neki. 

A férfi elhatározta, hogy mielõtt meg-
hal, még megvalósítja álmát: eljut Észak-
Amerikába, sõt kerékpáron keresztül-
kasul be is járja. Az útra hûséges társa,
Shir Khan, a szánhúzó kutya kísérte el.
Azóta 23 év telt el... Miközben Randolpf
több életmentõ operáción és kezelé-
sen esett át, szerte a világban 176 000
kilométert biciklizett. Több Guinness-
rekordot is tart: 2002–2003 telén pél-
dául Kanadában 153 napot tekert fagy-
pont alatti hõmérsékleten, a leghide-
gebb napon mínusz 51 fokot mértek.

A világjáró kerékpáros ötödik Föld-
kerülõ útján, november 19-én érke-
zett Szekszárdra, ahol a Turisztikai
Kft. vendégeként töltött el két éjsza-
kát (köszönet a Sió Motelnek). A sajtó
képviselõinek Randolph elmesélte,
utazásai során csodálatos tájakon járt,
hihetetlen élményekben volt része.
Persze kerékpárral utazgatni a világ-
ban nem veszélytelen dolog. Argentí-
nában 1996-ban súlyos balesetet szen-
vedett, amikor õt és kutyáját elsodor-
ta, majd cserbenhagyta egy teherau-
tó. Órákig feküdt az út szélén, mire rá-
találtak. A kutyája kimúlt, õ pedig
olyan súlyos koponyasérülést szenve-
dett, hogy elveszítette emlékezõké-
pességét. Újra kellett kezdenie az éle-
tét. Járni is újra meg kellett tanulnia,
miután a bal lábát negyvenszer mû-
tötték. Pozitív életszemléletének kö-
szönhetõen még ekkor sem adta fel.

Új célt tûzött ki maga elé: ismét be
akarta járni a számára legkedvesebb
tájakat, hogy ne csak a naplójából tud-
ja felidézni õket. 

Azóta egyfajta misszióként járja a
világot, hogy reményt és erõt adjon
beteg embertársainak. 

- Én magam vagyok a példa, hogy be-
tegen is lehet élni és soha nem szabad
feladni. Azt a célt tûztem ki magam elé,
hogy megmutassam a beteg emberek-
nek, mindig van remény az életben
maradásra. Engem is ez motivál min-
den nap. Ezért döntöttem úgy, hogy
ötödszörre is nekivágok a Föld körüli
útnak a kerékpárommal - nyilatkozta.

Randolpf azt vallja, el kell fogad-
nunk, hogy a betegség bennünk van,
és csak mi tudjuk legyõzni. Hinnünk
kell önmagunkban, és használnunk

kell a gyilkos kór elle-
ni legerõsebb ellen-
szereinket, az akarat-
erõnket és a pozitív
gondolkodásunkat. A
világutazó úgy gon-
dolja, az élet a leg-
szebb ajándék, és a
legnagyobb veszteség
visszaadni kibontás
nélkül.

Amerre jár, szívesen
fogadják, és felnéznek
rá kitartása és teljesít-
ménye miatt. A sajtó
beszámol útjairól,
egyetemeken, kórhá-
zakban tart elõadást
betegségérõl, felépü-
lésérõl, pozitív élet-
szemléletérõl. Utazása-

it, speciális felszerelését világcégek és
magánszemélyek is támogatják.

Az útján hûséges barátai, a kutyái,
Nanook és Chinook kísérik, és segí-
tik. Szerinte a legjobb útitársak a ku-
tyák, hiszen hûségesek, lojálisak és so-
hasem hazudnak neki. Mivel a felsze-
relése közel 250 kg-t nyom, ezért egy
elektromos motort könnyíti meg a te-
kerést a nehezebb terepeken, havas
tájakon és emelkedõkön pedig szán-
húzó kutyái is segítik az elõrejutást.

Szekszárdról Kiskõrösön át Kecske-
mét felé vette az irányt, majd Debre-
cen, Miskolc, Gyöngyös, Esztergom
és Gyõr érintésével körbe kerekezi
hazánkat. A határt átlépve Ausztria,
Olaszország, Spanyolország az útvo-
nal, a négy évre tervezett túra végállo-
mása pedig Dél-Amerika.

Cipõsdobozba
zárt szeretet

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete ismét meghirdeti
„Dobozba zárt szeretet” címû kará-
csonyi akcióját. Vajon mennyi min-
den fér el egy cipõsdobozban? Ha kí-
váncsi rá, nem kell mást tennie, mint
körülnéznie otthonában, s amire
már nincs szüksége (játék, tartós
élelmiszer, tisztítószerek), egy
(cipõs)dobozba pakolni, és eljuttat-
ni a szervezõkhöz. Cím: Szekszárd,
Hunyadi u. 4. Telefon: 74/512-355,
74/512-356.

Szaloncukor- 
vásár

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjastagozata decem-
ber 4-én (szombat) Mikulásra, kará-
csonyra kedvezményes áron 10-féle íz-
ben szaloncukor-árusítást tart 750
Ft/kg egységáron, reggel 8 órától 11
óráig a Babits Mihály mûvelõdési ház
mozi elõterében. Szeretettel várjuk
minden kedves nyugdíjas és nagycsa-
ládos vásárlónkat!

Cukorbetegek
figyelmébe

A Tolna Megyei Felnõtt Diabe-
tesesek Egyesületének következõ ösz-
szejövetele november 30-án 13.30
órakor lesz Szekszárdon, a kórház „Li-
la” épületében.

Bacsi Alexandra, a Boiron Hungá-
ria Kft. képviselõje a homeopátia le-
hetõségeirõl tart elõadást. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak.

A kutyáival világot járó kerékpárossal (jobb-
ról) találkozott Csillag Balázs távfutóbajnok is
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Magyarország!
Szeretsz-e engem? 

Egy statisztikai felmérésben megkér-
dezték Magyarország lakosságát,
hogy mi a legfontosabb számukra az
életben. A felsorolt dolgok között sze-
repelt: pénz, boldogság, család, siker,
üdvösség, jobb fizetés, csinos fele-
ség, karrier, szeretõ férj, biztos egzisz-
tencia, saját lakás, egészség. A meg-
kérdezettek csupán 2 százaléka tette
az elsõ helyre az üdvösséget, azaz ha
Jézus ma jönne vissza, Magyaror-
szágról ma körülbelül 200 ezer ember
kerülne a mennybe, 9 800 000 pedig
a pokolba. Ez szekszárdi viszonylat-
ban: körülbelül 701 embert jelent!  
Normális emberi kapcsolatokban
úgy vagyunk, ha szeretünk valakit,
nem kell mérlegelnünk, hogyan vi-
szonyuljunk hozzá, hanem a helyes
viselkedés önként, magától adódik
abból, hogy szeretem. Ha pedig nem
szeretem, ha csupán illembõl barát-

ságos akarok lenni, hogy jaj, meg ne
sértsem az illemszabályokat, helyte-
len és feszült marad a viszony min-
den figyelmem ellenére is. 
Az üdvözített ember így van Jézussal
is. Ha szeretem, mindig tudom, mit
kell tennem, mert olvasom, ismerem
és élem a Bibliát, közvetlen kapcsolat-
ban állok Krisztussal az imádság és
Szent Lelke által és a gyülekezetem
tagjai figyelemmel kísérik, buzdítják
lelki gyarapodásomat, mint ahogy egy
normális családban. Ha viszont nem
szeretem Jézus Krisztust igazán, ak-
kor rá vagyok utalva a szabályok töm-
kelegére. A legjobb figyelmem mellett
sem sikerül helyesen viszonyulnom
hozzá. Mindig feszes marad a „mu-
száj-viszony” és a helyzet. 
Mert azt, hogy „szeretsz-e engem”,
csak az kérdezheti, aki nagyon sze-
ret, aki nagyon vágyik a viszontszere-

tetre. Ezt mondja Péternek, és ezt
mondja neked: „Te Péter, most fogsz
majd igazán szeretni engem, most,
amikor átjárta a lelkedet az én bûnbo-
csátó szeretetem melege, tüze,
most, amikor át fogod érezni a ma-
gad életében, mit jelent a kegyelem.”
Mert az igazi szeretet Krisztus irán-
tunk való szeretetének a visszfénye.
Akkor kezdjük igazán szeretni Jézust,
és ez által az embereket, amikor be-
lekerülünk az Õ megváltó szereteté-
nek sugárzásába. És amikor most
megkérdezi tõled, tudatosítani akarja
benned, hogy elfogadtad-e az Õ
megváltó szeretetét, és viszont-
szeretetet támasztott-e benned az az
áldozat, amit Õ hozott érted a Golgo-
tán, hogy belesugárzott-e az Õ sze-
retetének a fénye a lelkedbe? Lehet,
hogy eddig a szavát nagyra tartottad,
sokra értékelted, de szeretni csak

úgy lehet, ha elõbb elfogadtad azt a
szeretetet, amivel Õ mindent megbo-
csátott neked. E kérdésben: „Sze-
retsz-e engem?” – ebben a pillanat-
ban téged is, engem is úgy állít maga
elé, mint bocsánatot nyert bûnöst.
Jézusnak nem elég a második hely
az életedben. Ha nem Krisztust sze-
reted legjobban, a visszfényszerete-
ted olyan lesz, mint Péteré, ígérgetni
tud, de a cselekvéskor tagadni és el-
fordulni fog! Péter szeretete önmagá-
ra terjedt ki csupán, mert nem krisz-
tusi töltetû szeretet volt! Mindenki
szeretete ilyen, akinek nem Krisztus
a legfõbb tekintély az életében.
Jön a karácsony, a szeretet ünnepe.
De ha kivesszük belõle a szeretetet (az-
az Krisztust), akkor nem ünnep lesz az,
hanem mosolygós színjáték! Krisztusi
szeretettel kívánom annak a körülbelül
33 303 szekszárdi lakosnak is: legyen
végre egy boldog karácsonyod!

Papp Barnabás 
baptista lelkipásztor

EVANGÉLIUM

Escher szociofotós világa
Újabb elõadást tartottak a szekszárdi származású fotómûvész munkáiról

Nagy probléma Escher Károly fo-

tóinak restaurálásával kapcsolat-

ban, hogy igen későn kezdték ké-

peit gyűjteni a Nemzeti Múzeum-

ban. Stemlerné Balogh Ilona fo-

tótörténész, a szekszárdi Escher

Szabadegyetem soros előadója

fogalmazott így az Escher Károly-

képek 1959 utáni gyűjtéséről, az

ÁNTSZ-székházban tartott össze-

jövetelen.

A fotók utóélete 1957-ben „indult útjá-
ra”, amikor létrehozták egy József ná-
dor téren lévõ klasszicista palotában a
Legújabb Kori Történeti Múzeumot,
melyben az 1849 utáni magyar törté-
nelmet „gyûjtötték”. Érdekesség, hogy
ekkor húztak egy „történeti korszakha-
tárt” is, így az 1849 elõtti történeti anya-
gok a Nemzeti Múzeum, míg az utána
következõk, így – az Escher-fotóemlé-
kek is – már az újabb intézmény tulaj-
donába kerültek. Így jött, hogy 1959-
ben 8 darab, a 20-as, 30-as években ké-
szült, úgynevezett „friss nagyítású” „szo-
ciofotót” vásároltak a szekszárdi szár-
mazású Escher Károlytól, mivel 1960-
ban a „rendszer” be akarta mutatni a
két háború közti korszak nyomorát.
Ezek után még 178 darab papírképet
vett át az intézmény a mûvésztõl, me-
lyeknél a legtöbb 18x24-es, úgyneve-
zett „vintázskópiás kép” volt, melyek -
meghatározás szerint – a felvétellel kö-
zel egy idõben létrejött, s a szerzõ által
jelzett szignóval ellátott fotókat jelen-
tik. Az ilyen jellegû fényképek – mint
azt az elõadónõ közölte – komoly, pia-
ci értéket jelentõ, mûtárgy szintû alko-
tások. Escher Károly a múzeumba ke-

rült „életmûvének” nagyobbik része
„szociofotó”, melyekrõl visszatükrözõ-
dik az emberi létezés legalsó szintjén
élõk nyomora. Nagy gond volt a múze-
umi munkatársaknak, hogy Escher
nem archivált rendesen, s sokszor nem
találta az eredeti képet, amirõl elkészült
a végleges változat. 1966-os elhunyta
után – 1969-ben – 200 negatívot és 24
darab papírképet vett át az özvegytõl,
„Nelli néni”-tõl a múzeum, melyek kö-
zött sok, 1945 utáni politikai esemény-
történeti anyag is volt. E fotókon már
nem a nyomorképek és a szegényréte-
gek dominálnak, hanem a riporter na-
pi politikai eseményekrõl készült felvé-
telei. A következõ állomás, fotótörténe-
ti szempontból, 1971, amikor az özvegy
átadta az egész maradék hagyatékot. Az
utolsó anyagmennyiségrõl elmondha-
tó: rengeteg karcos, sérült negatívot tar-
talmaz, ennek ellenére 620 képet sike-
rült eltárolni és egyedileg nyilvántartás-
ba venni. A szignáltak száma 200 fotó
körüli, melyhez 1000 darab negatív is

tartozik. Ezeken kívül még 2000-2100
kép vár áttekintésre, melyek közt igen
sok a rossz, sérült minõségû. Az is ne-
hezíti az életmû feldolgozását, hogy 
Escher nem rendezte anyagát. Egy bar-
na füzetbe ugyan beírogatta tematiku-
san a felvételek megnevezését, viszont
a dátumok sokszor nem pontosak. A
kategóriákban találunk politikai ripor-
tot,  színészeket, igazságszolgáltatást,
képzõmûvészetet, de a cserkészet, a
sport, egészségügy, iskola, strand-
képek, szép paraszttípusok, valamint a
háború utáni romos képek kategóriá-
ját is fellelhetjük. Utóbbinál különösen
érdekesen hat megszemlélni az 1945
utáni meginduló életet, a fõvárosi újjá-
építést. „Szociofotói” között megható
felvételek tárulnak elénk, ha a budapes-
ti 30-as évekbeli „hangyatelep” lakói-
nak mindennapjait szemléljük: kilakol-
tattak, rongyos ruhájú, felemás cipõjû,
sokszor barlanglakásban tengõdõ ala-
kok, melegedõn meghúzódó emberek,
hajnali hangyatelepi csendõrrazzia

1933-ban. E fotókról kiviláglik, mennyi-
re értett a mûvész a részletekben rejlõ
„csoda” kiemeléséhez, s járult hozzá ah-
hoz, hogy e csodák a hétköznapi ember
számára is átélhetõvé váljanak. Címmel
ellátott képeinek egy részét múzeumba
kerülésük elõtt, kilakoltatással kapcso-
latos elnevezésekkel látta el, mivel
1945-ös, a Benes-dekrétum következté-
ben Felvidékrõl áttelepített magyarok
fotóit tartalmazta, s a kommunista éra
az eredeti címekkel ezen értékes fotó-
kat letiltatta volna a „baráti Csehszlová-
kiára” való tekintettel. Így viszont – ha
néha más címmel is – de legszebb ké-
pei, mint például egy gyermek fejken-
dõs anyja arcába harap a rajkai határ-
átkelõnél – került „Proletár Madonna”
címmel a közönség elé. Fotóin – me-
lyekbõl párat az elõadáson megszem-
lélhettünk – felbukkan Vitéz Nagybá-
nyai Horthy Miklós, feleségével, egy
farsangi vitézi bálon, de láthatjuk be-
szélgetni egy asztalnál Imrédy Bélát, Te-
leki Pált, s Darányi Kálmánt – egykori
miniszterelnököket, s az unalmasnak
tûnõ szituáció ellenére is –, Escher ké-
pes volt meglátni a nem mindennapi je-
lenetet. 

Escherrõl megtudhattuk még, hogy
õ restaurálta a Petõfi-dagerrotípiát is, s
külön érdekesség, hogy szociofotói
nem valamilyen baloldali, nyomorté-
mákra ráhangolódott újságban, ha-
nem a polgári Pesti Naplóban jelentek
meg, ahol õ is dolgozott. Mint azt az
elõadás végén elmondták, a követke-
zõ, egyben záró elõadás az Escher 
Károly témáról december 15-én lesz
az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban.

Gyimóthy Levente



November 16-án szavazta meg az

Országgyűlés az új adószabályo-

kat, amelyek 2011. január 1-jétől

lépnek életbe. A változtatások

célja életszerű, teljesíthető adó-

rendszer, a munka és a családok

megbecsülése. 

Az új rendszer jelentõs elõnyt biztosít
a munkát vállaló, egy vagy több gyer-
meket nevelõ családok számára, segíti
az üzleti szféra szereplõit, ezen belül is
kiemelten a kis- és középvállalkozáso-
kat, amelyek nagyobb pénzügyi moz-
gástérhez, több levegõhöz jutnak a ver-
senyképességet növelõ adócsökkenté-
sek és a fejlesztéseket garantáló Új Szé-
chenyi-terven keresztül. 

A 2011. januártól életbe lépõ adó-
csökkentés nemcsak a munkabérre
vonatkozik, hanem minden olyan jö-
vedelem adója 16% lesz, amely után
szja-t kell fizetni. Ilyen például az in-
gatlanértékesítés vagy az osztalék.
Utóbbiaknál a 9%-os adócsökkenés
komoly megtakarítást eredményez.
Sokak számára fontos, hogy továbbra
is adómentes marad a termõföld ha-
szonbérbeadás. 

Az egykulcsos 16%-os adó minden
jövedelemre vonatkozik majd. Aki tíz-
szer annyit keres, az tízszer annyit fog

adózni, ezáltal arányos lesz a rendszer.
A kormány célja, hogy a gyermekvál-
lalás ne jelentsen többé fokozott sze-
génységi kockázatot, ezért már az el-
sõ gyermek után is adókedvezmény
jár a szülõknek. Egy átlagos munka-
bérrel rendelkezõ gyermeket nevelõ
szülõ eddigi nettó fizetésénél akár 10-
20%-kal is többet kaphat fizetéskor. 

Néhány fontosabb változás

• Jövõre életbe lép az arányos, egykul-
csos, családokat támogató szemé-
lyijövedelemadó-rendszer. 2011-tõl a
magánszemélyeknek valamennyi jö-
vedelmük után 16 százalék adót kell
leróniuk. 

• A szuperbruttósításnak nevezett
számítási mód szabályai a követke-
zõ évben nem változnak, ám a meg-
oldásnak 2013-ban végleg búcsút int-
hetünk.

• Az adójóváírás szintén megmarad:
a jelenlegi havi 15 100 forint helyett
jövõre maximum 12 100 forint vehe-
tõ igénybe, amit teljes összegben
2,750 millió forint éves jövedelemig,
csökkenõ mértékben pedig 3,960
millió forintos éves keresetig lehet
majd érvényesíteni. 

• A családi kedvezmény adóalap-

kedvezményként, már egy gyermek-
tõl, és jövedelemkorlát nélkül érvé-
nyesíthetõ, mértéke egy és két eltar-
tott esetén havonta és kedvezménye-
zett eltartottanként 62 500 forint,
három és több eltartott esetén ha-
vonta és kedvezményezett eltartot-
tanként 206 250 forint.

• A személyi és õstermelõi kedvez-
mény változatlan feltételekkel meg-
marad, de jövedelemkorlát nélkül
lesz érvényesíthetõ, az egyéb, áthú-
zódó kedvezményeket (tandíj halasz-
tott kedvezménye, lakáscélú hiteltör-
lesztés áthúzódó kedvezménye) utol-
jára a 2015. évi adó terhére lehet el-
számolni.

• Az arányos, egykulcsos adóztatás
mellett kiüresedõ adóterhet nem vi-
selõ járandóság kategóriába tartozó
jövedelmek adómentesek (nyugdíj,
gyes, ösztöndíjjuttatások, lakáscélú
munkáltatói támogatás, stb.)

• A nyugdíjjárulék mértéke 9,5 szá-
zalékról 10 százalékra emelkedik
2011-tõl (a kormány ebbõl finanszí-
rozza a 40 év munkaviszonnyal ren-
delkezõ nõk nyugdíjazását).

• Egyéni vállalkozó esetében a vál-
lalkozói személyi jövedelemadó mér-
téke 500 millió forintos adóalapig
marad 10 százalék (a kormány koráb-

bi döntésének köszönhetõen, ami-
kor július 1-jétõl 19-rõl 10-re csökken-
tette a társasági adót), az e fölötti rész-
re 19 százalék, a vállalkozói osztalék-
alap után fizetendõ adó mértéke 25-
rõl 16 százalékra csökken.

• Megszûnik a piaci-vásározó kiske-
reskedelmi tevékenység utáni
iparûzési adókötelezettség, az építõ-
ipari tevékenység, valamint termé-
szeti erõforrás kutatása, feltárása ese-
tén pedig  az ideiglenes jellegû adókö-
telezettség csak a tevékenységvégzés
jelenlegi 30. napja helyett, annak 60.
napján kezdõdik.
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Pontosítás
Elõzõ számunk „Ha fáj a hát, ha
fáj a láb” címû írásában tévesen je-
lent meg, hogy dr. Sima Ferenc a
megyei kórház reumatológiai osz-
tályán dolgozik. A doktor úr
ugyanis a megyei kórház mozgás-
szervi rehabilitációs osztályának
osztályvezetõ fõorvosa. A reumato-
lógiai osztály élén dr. Katona Klára
osztályvezetõ fõorvos áll. Az elírá-
sért az érintettek elnézését kérjük. 
A félreértések elkerülése végett
azonban olvasóink tájékoztatásá-
ra leírjuk: a „fõorvos” kifejezés
nem jelenti automatikusan egy
osztály vezetõjét, hiszen egy osztá-
lyon több fõorvosi címmel rendel-
kezõ szakember is dolgozhat, és
gyakran dolgozik is. Az osztályokat
irányító orvosok hivatalos megne-
vezése: osztályvezetõ fõorvos.

Az egyik helyi iskolában Erzsébet-napi
ruhavásár volt. Az iskola tanulói és szü-
leik hozták be a már kinõtt, de még jó
állapotban lévõ ruháikat, játékokat, tás-
kákat és egyéb, már használaton kívüli
dolgaikat, melyek aztán szó szerint jel-
képes összegekért találtak új gazdára.

Egy délelõtt egy kiránduló osztály
járt épp arra, és felfigyeltek az iskola
elõtt a vásárt jelzõ táblára. A csoport-
tal lévõ egyik felnõtt bent megkérdez-

te, hogy nem kaphatna-e az egyik kis-
lány kabátot, mert olyan szegények,
hogy az édesanyja reggel nem tudott
mit ráadni, mint egy szál pulóvert.

Az  eladásnál segítõ egyik szülõ be-
hívta a leányt, leakasztotta az egyetlen
kisméretû kabátot a vállfáról, és ráadta.
A kabát mintha csak õt várta volna: haj-

szálra ráillett. A kislány nagyon boldog
volt, a tanító néni sírva ölelte meg õt.
Mikor rákérdezett, hogy mennyibe ke-
rül a kabát, a válasz az volt: „Semmibe!
Használja egészséggel!” A kérdésre,
hogy van-e még valakinek szüksége va-
lamire, már nem jött válasz. Minden kis
pajtás az „új” kabátot csodálta és együtt
örültek a társukkal. Hazaérve bizonyá-
ra sokan érezték különlegesnek azt a
napot. JPV

Adni, mert másutt nagyobb szükség van rá!
15 éves a szekszárdi Caritas, az egyház „szociális osztálya”

Csökkennek a terhek – Hogyan adózunk jövõre?

Kettõs ünnepet ült a napokban a szek-
szárdi Caritas Alapítvány. Mint évrõl
évre mindig ebben az idõszakban,
megemlékeztek névadójuk, Árpád-há-
zi Szent Erzsébet ünnepérõl, valamint
az alapítvány fennállásának 15. évfor-
dulójáról is. A hálaadó jótékony célú
ünnepi mûsort a belvárosi katolikus
templomban élvezhették a résztvevõk:
az alapítvány küldetésének megvalósí-
tását önkéntes munkájukkal segítõk,
valamint a jegyek megvásárlásával
anyagi támogatást nyújtó közönség.

Csillagné Szánthó Polixéna, a városi
mûvelõdési és oktatási bizottság elnö-
ke személyes hangvételû megnyitójá-
ban családi, ismeretségi körébõl idé-
zett két történetet olyan emberekrõl,
akik, bár maguk is szûkölködtek, jó
szívvel segítettek másoknak. Odaadták,

amilyük volt, mert másutt nagyobb
szükség volt rá. Bacsmai László plébá-
nos az egyházközség, mint „anyaszer-
vezet” részérõl emlékezett meg a kettõs
ünneprõl. A Caritas „az egyház szociális
osztálya” – mondta –, ahol az adomá-
nyoknak köszönhetõen tudnak segíte-
ni a rászorulóknak. A segítésnek pedig
sokféle módja van. Errõl az alapítványt
kezdetektõl fogva irányító dr. B. Tóth
Mihályné elnök tartott rövid beszámo-
lót. Szegény családokat, magányos idõ-
seket, fogyatékkal élõket, kallódó fiata-
lokat egyaránt támogatnak, anyagiak-
kal és lelki segéllyel egyaránt. Tevé-
kenységüket egyéni adományok, temp-
lomi gyûjtések és perselypénz, a sze-
mélyi jövedelemadóból felajánlott 1
százalékok, jótékony célú rendezvé-
nyek, valamint segítõ önkéntesek mun-

kája teszi lehetõvé. Van egy speciális
küldetése is a szekszárdi szervezetnek,
a szenvedélybetegeket mentõ szolgálat.
Errõl a munkáról Kálóczi Andrea, az ala-
pítvány mellett 10 éve mûködõ RÉV
igazgatója adott röviden számot. Alko-
holbetegeken, drogfüggõkön, a játék-
szenvedély rabjain próbálnak meg segí-
teni. Küldetésük mottója azokon segíte-
ni, akik már lemondtak önmagukról. 

A jubileumi alkalomnak köszönhetõ
visszatekintések mellett színvonalas
mûsorban is részesültek a résztvevõk.
Németh Judit a mûsor vezetése mellett
versmondással is lenyûgözte a közön-
séget, Kálóczi Andrea is versmondással
váltott ki méltán megérdemelt tapsot. A
zeneiskola vonósnégyese és a Liszt Fe-
renc Pedagóguskórus pedig hangver-
sennyel szolgálta a jó ügyet. R. I.

A kislány kabátja 
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Húszéves az ERGONOM Munkavédelmi Kft.
Pontos, gyors, minõségi szolgáltatás a tartós, korrekt üzleti kapcsolat alapja

Az alcímben idézett „szlogen” a

napokban alapításának 20. évfor-

dulóját ünneplő ERGONOM Kft. fi-

lozófiája. A szekszárdi központú,

de országos hálózattal rendelke-

ző cég munka-, tűz-, környezetvé-

delmi, valamit a gépvizsgálati és

foglalkozás-egészségügyi mun-

káltatói feladatok magas színvo-

nalú ellátásával áll immár két év-

tizede partnerei szolgálatára.

SzV

A jubiláló vállalkozás ügyvezetõ igazga-
tójával, Tóth Lászlóval beszélgettünk az
indulás körülményeirõl, az egészséges
munkaerõ értékérõl és a jelen legfonto-
sabb feladatairól.

– Kollégáimmal, cégalapító társaim-
mal a Tolna Megyei Állami Építõipari
Vállalat tíz fõs munkavédelmi osztályá-
nak tagjaként dolgoztunk – mondja
Tóth László. – Szerénytelenség nélkül
mondhatom, hogy nemcsak a megyé-
ben ismerték a tevékenységünket, de
országosan is a szakma élvonalába tar-
toztunk. Már az 1980-as évek végén a
mai kockázatelemzésnek megfelelõ ta-
nulmányokat készítettünk, konferen-
ciákra jártunk.

– Amikor jött a rendszerváltás…
– A szétesõ állami vállalat utolsó idõ-

szakában a TÁÉV megrendelései mel-
lett már kifelé is szolgáltattunk. A nagy
váltás ‘90 õszén következett be, ami-
kor azon kellett gondolkodnunk, mi-
lyen megélhetést találunk. Kollégáim-
mal összefogtunk, és november 24-ei
keltezéssel megalakítottuk a céget.
Közben persze fogalmunk sem volt,
mit nem tudunk a vállalkozói életrõl,
csupán a szakmai tapasztalatunkra,
kapcsolati tõkénkre támaszkodhat-
tunk. Már az induláshoz szükséges tõ-
két sem volt egyszerû elõteremteni.
Sokat elárul azokról az idõkrõl, hogy
egy apportként bevitt 50 ezer forint
értékû Trabanttal és 250 ezer forint
kölcsönnel indult a cég.

– Hogyan jött az ERGONOM elne-
vezés?

– A polcomon volt egy Ergonómiai
kislexikon. Rápillantottam és eszem-
be jutott: legyen ez a cég neve, mert
minden nyelven érthetõ, könnyen ki-
ejthetõ.

– Ki vagy kik alapozták meg a vál-
lalkozás sikerét?

– Nagyon sokat köszönhet a cég
Ádám Miklós kollégámnak, elõdöm-
nek, aki felhasználva szakmai kapcso-
latait, a belsõ erõforrásokat, kiépített
egy stabil hálózatot. Másfél évtizeden
át, egészen a haláláig irányította a vál-
lalkozást. Rajta kívül az elért eredmény
természetesen köszönhetõ a kiváló
munkatársaknak, akiket minden elis-
merés megillet. Jómagam – az alapí-
tást követõen – egy kitérõ után érkez-

tem vissza a társasághoz, és azt a szel-
lemiséget igyekeztem tovább erõsíte-
ni, amit elõdöm megteremtett. Ma 53
fõt foglalkoztató vállalkozásként nyolc
telephellyel, az országot lefedve végez-
zük munkánkat. Szervezetünk árbevé-
telének 98%-át szakmai tevékenysé-
günk teszi ki.

– Milyen igény mutatkozik az
ERGONOM Kft. szolgáltatásaira, kü-
lönös tekintettel a foglalkozás-egész-
ségügyre?

– A nagy cégek vezetõi
után ma már a kisebbek is
rádöbbentek: a legfonto-
sabb érték az emberi
egészség. Hatékonyan ter-
melni, jól teljesíteni a rela-
tíve legjobb komforttal
dolgozó munkatársak ké-
pesek. Ahogy mondani
szoktam: az okos, egészsé-
ges emberek bármilyen feladatot ké-
pesek megoldani. Partnereink között
van egy- és tízezer fõs vállalat is, dolgo-
zunk egy és több tucat telephellyel
rendelkezõ megrendelõnek is. Elin-
dultunk egy szakmai úton, melyben
komplex szolgáltatást nyújtunk. Felké-
szült szakembereink a Munkavédelmi

Törvény és a vonatkozó jogszabályok
szerint kezelik, tárják fel a kritikus
pontokat és kínálnak megoldást. Az
eredményesség miatt fontos a csapat-
munka: jól képzett munkatársaink
rendszeresen konzultálnak egymással
is, kicserélik tapasztalataikat. 

– Milyen a munkavédelem helyze-
te ma hazánkban?

– Az országosan jegyzett munka-
balesetek száma évrõl évre növekszik,
s ami ennél is szomorúbb, a számuk
mellett a súlyosságuk is nõ. Pedig a ha-
tóságok nagy hangsúlyt helyeznek a
biztonságos munkavégzés ellenõrzésé-
re. Nem csak azt vizsgálják, hogy meg-
van-e az elõírt dokumentáció, hanem
azt is: mit tartalmaz. Ez ugyanis egész-
séget, emberéletet menthet. A halálos
balesetek legnagyobb számban a kis-
és közepes vállalkozásoknál fordulnak
elõ. Ott, ahol a legkevesebb a tõke,
nem tudnak vagy nem akarnak ilyen
célra fordítani, illetve vezetõik nem is
rendelkeznek az effajta tudással. A gaz-
dasági kényszer mellett azonban azt
kell mérlegelni: egy súlyos vagy halálos
baleset egy emberélet mellett egy cég
létét is veszélyeztetheti. Minden veze-
tõnek így kell meghozni a döntését.

– Milyen tapasztalatokat szereztek
a foglalkozás-egészségügyi vizsgála-
tok során?

– A legmegdöbben-
tõbb a fiatal munkavál-
lalói réteg rossz egész-
ségi állapota. A legna-
gyobb gondot a szív-
és érrendszeri problé-
mák okozzák. Az
ERGONOM Kft. orvos
kollégái által elvégzett
vizsgálatok komoly

konfliktusokat is felszínre hozhatnak,
hiszen – például színtévesztés megál-
lapításakor – bizonyos szakmák ese-
tén alkalmatlanság merülhet fel, ami
az egész életpályát meghatározó lehet.

– Az ERGONOM Kft. az eltelt két év-
tizedben jól mûködõ országos háló-
zatot épített ki. Melyek a cég értékei?

– Az elmúlt években jó kapcsolatot
építettünk ki a hatóságokkal, amelyek
elismerik szakmai munkánkat. Kollé-
gáink rendszeresen eljutnak szakmai
konferenciákra, továbbképzéseiket a
cégünk támogatja. Továbbá kollégá-
inknak adott minden tárgyi és szak-
mai segítség a munkavégzéshez.
Igyekszünk az ország területét kiren-
deltségeinkkel úgy lefedni, hogy min-
den terület a lehetõ legrövidebb idõ
alatt elérhetõ legyen.

– Merre jelölték ki a fejlõdés irányát?
– Szeretnénk a „végeken” erõsíteni a

jelenlétünket, és a foglalkozás-egész-
ségügyben dolgozó orvosok „utánpót-
lását” megteremteni. Az ország három
akkreditált gyakorlati képzési helyé-
nek egyike az ERGONOM Kft. A leg-
fontosabb feladat most – a közelgõ ge-
nerációváltás elõkészítése mellett – a
cég stabilitásának megõrzése. Ehhez
tartanunk kell a partnereink által meg-
szokott minõséget és a vállalt határidõ-
ket. A cég filozófiája is ennek megfele-
lõ: a gyors és pontos munkavégzés a
tartós szakmai kapcsolat alapja. Szeret-
ném megköszönni partnereinknek,
hogy kitüntettek bizalmukkal, és gra-
tulálni az ERGONOM Kft.-hez hasonló-
an 20 éves jubileumot ünneplõ vállal-
kozásoknak. (x)

Tóth László ügyvezetõ

Az ERGONOM Kft. szekszárdi, Tartsay utcai központja

ERGONOM Kft.

Az ERGONOM szekszárdi közpon-
tú cég, de több megyében tevé-
kenykedõ munkavédelmi szolgálta-
tó kft., amely a munkáltatók (egyéni
és társas vállalkozások, önkor-
mányzatok) válláról az alábbi tevé-
kenységekben veszi le a terhet:
* Munkabiztonság – kockázatérté-
kelés
* Foglalkozás-egészségügy
* Tûzvédelem
* Környezetvédelem
* Gépvizsgálat – akkreditált gép-
vizsgálatok, villamos felülvizsgálatok,
munkakörnyezeti mérések.
Az ERGONOM Kft. az ISO
9001:2008-as szabvány szerinti
minõségirányítási rendszert alkal-
mazza, gépvizsgáló laboratóriuma
pedig az MSZ EN ISO (IEC)
17025:2005 szerinti akkreditáció-
val rendelkezik.
Az ERGONOM Kft. 2010 áprilisá-
ban indította el Ultrahang-diagnosz-
tikai magánrendelését, és Tartsay
utcai irodaházának földszintjén to-
vábbi szakorvosi magánrendelé-
seknek biztosít helyet.

ERGONOM Kft.
Szekszárd, Tartsay V. u. 10.
Tel.:/fax (+36)74/419-448.
www.ergonom.hu.
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A Babits-líra viszonya a modernséghez
A november 19-én, a PTE Illyés

Gyula pedagógiai főiskola vado-

natúj szárnyának előadótermé-

ben megrendezett irodalmi kon-

ferencián több, neves előadó

mellett Gintli Tibor, az ELTE do-

cense Babits Mihály költészeté-

nek modernségéről értekezett. 

Gyimóthy Levente

„Az utóbbi idõben annak jelentõsé-
ge, hogyan viszonyul a Babits líra a
modernséghez, jelentõsen megkér-
dõjelezõdni látszott irodalomtudo-
mányi szinten” – vezette fel témáját
Gintli Tibor. Mint azt a szakember

felvázolta, az okok az utóbbi két év-
tizedben keresendõk, mely eltelt idõ
során a költõ életmûvének tárgyalá-
sa egyoldalú, tendenciózus volt, s így
leértékelõdött, mivel Babits avitt ha-
gyománytudatát erõltette. 

Az elõadó úgy gondolja, Babits ko-
rai költészete – a Baudelaire-szerû
versek (lásd Baudelaire: Romlás virá-
gai) okán is – sokszor közelebb áll
az európai lírai modernséghez (!),
mint Ady életmûve. A „Levelek Íris
koszorújából” (1902–08), vagy az
1925-ös „Sziget és tenger” kötetig
bezárólag pontosan a modernitás
tendenciáját követi, hiszen egyfajta
mûalkotásként tárul elénk az anyag

mondanivalója, utóbbiban feltûnõ-
en változó szótagszámokkal. A
„Himnusz Íriszhez” versében a sok-
féleség képhalmozó technikáját kö-
veti, melyben Schopenhauer gondo-
latvilága tükrözõdik a professzor
szerint. 

E kötetben az ókori síremléktõl az
aszklepiadészi sorokon át a szabad
versig egyébként minden felbukkan.
A fekete, sötét, homályos képek pe-
dig verseiben a lemondás, a moniz-
mus ( a görög „monasz” egyedüli szó-
ból ered, mely a valóságnak csak
egyik nemét ismeri el) a végtelen lét
képzetét keltik. Modernségét az is
mutatja, hogy korai verseiben a pozí-

ció gondos megszervezése felé for-
dult. Babitsnál ezekben a versekben
felvetõdik a kérdés: lehetséges-e a
sokféleség egyidejû megragadása,
avagy az egyféleség a jó irány.  

Ezek a kérdések – ahogy Gintli Ti-
bor vallja – radikálisan új értelmezési
síkját nyitják meg Babits költészeté-
nek. A korai Babits-versekbõl áradó
modernséget a fokozott önreflexióra
(önmagunkról való gondolkodás) va-
ló hajlam is „érezteti”. Az adjunktus
szerint Nietsche hatása is számottevõ
az újpogányság gondolatvilága tekin-
tetében, ugyanúgy, mint Schopen-
hauer metafizikus gondolkodásának
hatása e korai kötetekben.

Százhuszonhét éve született Ba-

bits Mihály, teljes nevén Babits

Mihály László Ákos költő, iroda-

lomtörténész, műfordító, a 20.

század eleji magyar irodalom je-

lentős alakja, a Nyugat első nem-

zedékének tagja, városunk iro-

dalmi kiválósága.

1883. november 26-án született, erõ-
sen vallásos értelmiségi család gyer-
mekeként. Tanulmányait Pesten és
Pécsett végezte, 1901-ben beiratko-
zott a pesti egyetem bölcsészkarára.
Négyesy László stílusgyakorlatain is-
merkedett meg Juhász Gyulával és
Kosztolányival. 1900-tól kezdett ver-
seket írni, ekkor azonban még nem
gondolt nyilvánosságra. Budapesten
latin–magyar szakon diplomázott. Ba-
ján, Szekszárdon, Fogarason, Újpes-
ten és Budapesten tanított. Elsõ mû-
veivel a Holnap címû antológiában je-
lent meg (1908). 1908-ban Itáliába
utazott, és ekkor határozta el az Iste-
ni színjáték lefordítását. 1909-ben je-
lenik meg elsõ kötete (Levelek Íris ko-
szorújából). 1911 folyamán jelent
meg második kötete (Herceg, hátha
megjön a tél is). 1911-tõl az újpesti
Könyves Kálmán Gimnáziumba he-
lyezték át. 1912-ben kezdte a Dante-
fordítást. 

1913-ban jelenik meg fantasztikus
regénye, A gólyakalifa. Egy verse ürü-
gyén (Játszottam a kezével) hazafiat-
lansággal vádolták, fegyelmi indult el-
lene, elvesztette tanári állását, nyug-
díjaztatta magát. 1916-ban megjele-
nik harmadik verseskötete, a
Recitativ. A Nyugat fõmunkatársa,
majd 1919-ben egyetemi tanár, ké-
sõbb megfosztják ettõl az állásától is.
1919-ben írta az 1990-ig cenzúrázott
Szíttál-e lassú mérgeket címû versét,
amelyben a tanácsköztársaság jelsza-
vait leplezi le, az ellentmondásokat
tárja fel. A Magyar költõ 1919-ben cí-

mû versében mindenféle diktatúrá-
tól elhatárolja magát. 1920-ban Szabó
Lõrinccel és Tóth Árpáddal lefordítja
Baudelaire-t. 1921 folyamán összehá-
zasodik Tanner Ilonával.

1933-ban írja utolsó regényét, a
hátborzongató antiutópiát, Elza piló-
ta, vagy a tökéletes társadalom cím-
mel. 1927-ben meghalt Baumgarten
Ferenc, aki végrendeletében alapít-
ványt hozott létre a rossz sorsú költõk
számára. A kuratórium elnöke Babits
volt. 1929-tõl fõszerkesztõje a Nyugat-
nak. Lírájában egyre jobban látszott
mind pesszimistább világszemlélete,
amelyet csak fokozott, hogy gégerá-
kot kapott. 1938-ban gégemetszést
hajtottak végre rajta, miután nem tud
beszélni, beszélgetõ füzetén keresz-
tül érintkezik a külvilággal. 1938-ban
írta a Jónás könyvét, majd 1939-ben a
Jónás imáját. 1941. augusztus 4-én Bu-
dapesten halt meg.

127 éve született 
Babits Mihály

Édes az 
otthon

Mikor a szõlõ leve buggyán
barnul a fanyar berkenye,
kalászt szentel a dûlõ utján
az Egyház, az Isten menye,
nap arany sávot vet a falra

s a vidám iskolásfiuk
táskafület lóbálló rajja
a tanterembõl rétre fut:

édes az otthon. 

Mikor a zsaluk leeresztve,
mert félhomály kell, nem üveg,

Lord hûs kövön, nyelvet eresztve
hemperg – és áll a légysüveg;

keresztútnál, hol tócsa poccsant
máskor, most por füstölg eléd:

izzadtan áll meg s levest loccsant
az ebédet vivõ cseléd:

édes az otthon. 

Mikor a nappal megin' enyhe,
mikor az ember újra vig,

mikor csupán a beteg renyhe,
amikor a diót verik,

mikor szellõztetik a pincét
s a gazda a tanyán idõz:

õrizni a hegyeknek kincsét
fényes fokossal jár a csõsz:

édes az otthon. 

S mikor a kályha tüze pattog,
mikor a szoba jó meleg,
halkan a régi óra kattog

s jégcsapot olvaszt a gyerek:
benn nyájas körtõl víg az asztal
s a meghitt lámpa gyul korán,
bár új hó ablaknál marasztal

merengni lepkezáporán:
édes az otthon.

Babits Mihály

Összesen 284 rajz érkezett a megyei
Babits-rajzversenyre, amit a költõ ne-
vét viselõ általános iskola rendezett. A
Babits Mihály Versmondó Verseny
mindkét kategóriájában 8-8 tanuló
vett részt.

A Babits-rajzversenyt általános is-
kolás diákoknak hirdették meg, a
megmérettetésen az 1. évfolyamo-
soknál Göbl Bettina, a Bátaszék–
Alsónyék–Pörböly Általános Iskola di-
ákja lett az elsõ. Különdíjat Szabolcsi
Tibor, a Babits tanulója kapott. A má-
sodikosoknál a babitsos Falusi Hanga
lett az elsõ, a különdíjat Verebi Zsu-
zsanna, a Baka iskola diákja kapta. 

A 3. évfolyamon elsõ Faragó Fanni
lett Bátaszékrõl, különdíjas a Babits-
ban tanuló Gruber Mátyás. A negye-
dikeseknél elsõ lett Kölliker Viktória
a Babitsból, különdíjas Bíró Ágnes
Bátaszékrõl és Pirisa Botond a Babits-
ból. 

Az 5. évfolyamon Kis Patrik adta a
legszebb rajzot, õ is bátaszéki tanuló.
A hatodikosoknál a babitsos
Solymosi Zsófia rajza nyerte el legjob-
ban Kovács Tibor mûvésztanár tet-
szését. A hetedikeseknél a szintén
bátaszéki Nyerges Imre nyert, míg a
végzõsök között Túri Anna, a Babits
iskola diákja volt a legügyesebb. Eb-
ben a kategóriában is kiosztottak egy
különdíjat, amit a bátaszéki Gerhát
Mária érdemelt ki.  RT

Rajzokkal is 
emlékeztek



H a Boccaccio történetesen
nem a maga korában Itáliá-
ban, hanem kies Tolnánk-

ban élt volna a XIX. században, ked-
ves és humoros történetekkel, akkor
is megtelt volna valahogy jeles gyûj-
teménye.

Az egyiket a Tolnavármegye közöl-
te 1900. november 4-én, A kajdacsi
nótárius búcsúztatója címet viseli, s a
szekszárdi gyökerekkel rendelkezõ
Zsigmond Imre a szerzõje. A „volt
jegyzõt 1861-ben a kajdacsiak valóság-
gal kivitték a faluból, bútorával, min-
denével egyetemben. A falu nótáriusa
elkeseredésében búcsúzó verset írt…”
Ennek elsõ felében volt szolgálati he-
lyét csepüli, vagyis a Szodoma képét
mutató faluról ír 42 sort. Ezután 36
soros átkot szór az õt kivetõ közösség-
re, imígyen:

„Szakadjon reátok a házgerendá-
tok, / Ínséggel küzdjetek ti és uno-
kátok; / Dárdával döfõdjék az oldal-
bordátok, / Akassza fel magát az
öreg bírátok! / A Sió mentében, hol
halak és rákok / Számotokra nõttek,
most tüzes sárkányok / Teremjenek,
s minden pereputtyátok / Falják fel -
s végre jöjjön a sor rátok! / Vad eg-
rest teremjen a szõlõindátok, / A sze-
gen üresen lógjon tarisznyátok. /
Paptok és mestertek komenciós bé-
re / Kerüljön a nemes vármegye ke-
zére, / A hóhér kötele kopjon el raj-
tatok, / Amért kitettétek szegény
nótárostok! / Lopjátok el egymás két
szeme világát, / Hogy ne lássa többé
sógor a komáját! / Fenekestõl álljon
fölfelé falutok, / Sóstenger fakadjon
rá, mikor alusztok. / Eszetekbe jus-
son szegény nótárustok, / Kit a falu-
végre ti kihurcoltatok. / Infámis nép
volt a kutyafejû tatár, / Máig is nyögi
azt az országos határ: / De

Szentlõrinc s Dorog nem nyögte oly
nagyon, / Mint mióta Kajdacs szom-
szédságban vagyon. / Járjatok nyár-
ban is ködmenbe, bundába, / Hogy a
mennykõ üssön bábátok markába: /
Mért nem fojtogatott a barna Sióba,
/ Vesztetek volna meg körme között
sorba! / Sintér koszorúzza meg a fej-
fátok, / Az Isten áldása ne szállhas-

son rátok. / Örültök! Jól tudom!
hogy tova kell menni: / S nem szük-
ség ti néktek kocsibért fizetni. / Kö-
szönöm is immár, hogy kihurcolta-
tok, / Mert ily zsivány nép közt lakni
sem akarok!”

Ha némiképp sajnáljuk is, hogy a
késõbbi búcsúzó jegyzõk nem hagy-
tak maguk után hasonló versezetet,
azért kissé föllélegzünk, amikor az
átoksor végére érünk. Akad azonban
olyan, aki egész életében hordozza ke-
resztjét. A paksi kötõdésû Pesti Miksa
a Szekszárd Vidéke 1890. október 16-i
számában egy ilyet kapott lencsevég-
re. „Hogy a férjek papucs alatt állanak,
ez nemcsak a színpadon jõ elõ, de az
életben is, mégpedig nem ritkán… Mi-
nap a Duna partján, este, sok sétáló je-
lenlétében egy igen kedélyes családje-
lenet játszódott le. Egy német napszá-
mossal összeveszett neje, s ámbár a fa-
ter familias óriás termetû, az asszony
pedig vézna kis menyecske volt, ez
utóbbi férje urát oly derekasan meg-
rakta, hogy egy ezreddobosnak is be-
csületére vált volna. 

És a férj? Mint egy bárány, oly türel-
mesen állt, és fogadta gyöngéd felesé-
gének ezen szerelmi vallomásait.
Csak egyszer mondá angyalszelíd
hangon: – Aber Fánni, schlage mich
nicht, ich bin ja der Mann! (De, Fáni,
ne üss, hiszen én volnék a férj!) Az
asszony meg annál behatóbban gya-
korolta fennhatóságát.”

Az egykori jámbor szekszárdiakról
meg bizonyosan Pakson példálóztak…

Lanius Excubitor

Kis megyei dekameron
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ANNO

ÓDON DERÛ 257. Ódon időben

NOVEMBER 29-ÉN 110 éve,
1900-ban Rátkay László képvi-
selõ a budai királyi fogadáson a
szekszárdi bort is emlegette.
105 éve, 1905-ben szülöttünk,
Leopold Lajos írt cikket az agrár-
szocialista mozgalmakról.

NOVEMBER 30-ÁN 145 éve,
1865-ben Zsigmond János ta-
nár, földrajzi írónk, született itt, és
75 éve, 1935-ben Csalog Zsolt
szociográfus, író. 

DECEMBER 1-JÉN 115 éve,
1895-ben született Gereöffy Gé-
za csendõr õrnagy: verskötetet
adott ki városunkban. 65 éve,
1945-ben hunyt el Babits
Mihályné, a költõ édesanyja.

DECEMBER 2-ÁN 85 éve, 1925-
ben a megyei tanítók itteni gyûlé-
sükön tiltakoztak az õket vissza-
minõsítõ kormányrendelet ellen.

DECEMBER 3-ÁN 140 éve,
1870-ben a sajtó írta: „Liszt Fe-
renc a Nemzeti Dalkör zászló-
avatásán magyarul mondta: Él-
jen a haza!, s ezt valószínûleg
Szekszárdon tanulta.”

DECEMBER 4-ÉN 225 éve,
1785-ben avatták föl református
templomunkat. 

DECEMBER 5-ÉN 140 éve,
1870-ben Liszt Ferenc Szek-
szárdon írt mûvét, a Mosonyi
gyászmenetét már nyomtatták.

Hegedûs Zöldséges
A piactéren

Zöldség-gyümölcs
Árok u 1.

Sarki Zöldség-gyümölcs 
Kadarka u

Loczi Food Kft.
Tinódi u., Arany J. u.

Zöldség-gyümölcs
Földhivatalnál és a fasoron

Zöldségesek

SZEKSZÁRDON a városközpontban,
téglaépületben, I. emeleti, 30 m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Érdek-
lõdni: 06-20/916-52-34.
BOLTBERENDEZÉS – üveges vitrinek-
kel, alul fiókokkal vagy tolóajtóval, vala-
mint üvegfelületû pulttal és fiókrend-
szerrel – eladó. Érdeklõdni: 20/9-
165-234 telefonszámon.

Szavazhat az MMS honlapjára
A város kiemelkedõ mûvészeti együt-
tese címmel rendelkezõ, immár tizen-
két éve mûködõ Szekszárdi Mozgás-
mûvészeti Stúdió Közhasznú Egyesü-
let benevezett az év honlapja pályázat-
ra. Akinek elnyerte a tetszését
weboldaluk, az mms.szekszardon.hu,
vagy a www.azevhonlapja.hu oldalon
szavazhat rájuk.

A jól idomított férj 
(Jankó János rajza)

APRÓHIRDETÉS

GYERMEK-angoloktatásra 
partnereket keresünk.
Tel.: 06-70-312-0761.
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A “komaszerzõ” tehetséggondozó
Kis Pál István: „Mindent úgy csinálj, mintha magadnak csinálnád”

Két hete Komjáthi Tamásné Hor-

váth Ágnes népi iparművésszel be-

szélgetve szóba került a tehetség,

illetve a tehetség felfedezésének

fontossága. Ezek után csöppet sem

véletlen, hogy a művész Kis Pál Ist-

vánra, a tehetséggondozás elköte-

lezettjére voksolt. Hozzátette, hogy

az I. Béla gimnázium tanára való-

sággal élvezi a tanítást, gyönyörű

verseket ír és igazi közéleti ember.

V. Horváth Mária

– Mielõtt belevágnánk a diskurá-
lásba, tegezõdésünket magyaráz-
zuk meg olvasóinknak. 

– Viccbõl is képtelenség lenne ma-
gázódni amellett, hogy sok-sok éven
át jó munkakapcsolatban voltunk,
együtt dolgoztunk a Dátumnál, az el-
sõ szabadelvû országos napilapnál,
majd alapítóként a Szekszárdi Vasár-
napnál, sõt, nyáron, a Pixel tévé szer-
vezte országos médiatáborban is
mindketten tanítottunk. 

– Akiket majd mindenki becenéven
szólít, azok – közéletiségükön és
közismertségükön kívül – tisztelet-
nek és szeretetnek is örvendhetnek.
István, te „Kipi” vagy, feleséged pe-
dig „Cila”. 

– Amikor a Dátumnál belpolitikai
rovatvezetõként, illetve olvasószer-
kesztõként a publicisztikában is részt
vettem, a K. P. I. szignóból „kipi” lett.
Ezt megszokták az olvasók, s tudták,
ki van a „kipi” mögött, hát így marad-
tam. Örülök neki, mert e megszólítás
bensõségességet is jelent. Cila mun-
kaügyi vonalon dolgozik, a regionális
humánszakszolgálat szekszárdi részle-
gét vezeti. Az õ becézésében az is
benne van, hogy náluk nem a száraz
ügyfélkapcsolat jellemzõ, hanem kli-
enseikkel heteket, hónapokat tölte-
nek el a különbözõ tréningeken.
Amúgy feleségem velem együtt nagy
komaszerzõ, könnyen teremt kapcso-
latot, kedves és barátságos.  

– Maradjunk még a családnál.
– Cila is budapesti, õ ferencvárosi,

én csepeli vagyok. Egy darabig anyá-
méknál éltünk Csepelen, aztán önálló-
sítva magunkat Isaszegre, onnan Gö-
döllõre, majd Szekszárdra kerültünk.
Két gyermekünk között meglehetõsen
nagy a korkülönbség. Ágnes a 37. évét
tapossa. Két nagy – 14 és 12 esztendõs
– fiúunokánk van. Ádám fiúnk 14 év
múltán követte Ágit. Már õ is befejezte
felsõfokú tanulmányait, s a városi tele-
víziónál operatõr. Még nem nõsült
meg, ám mivel közelünkben mindig
volt kisgyermek, már Ádámon a sor… 

– Mindig azzal foglalkozol, amit
szeretsz. Gyanítom, ezek csak rész-

ben adódtak, inkább kitartásod-
nak, elkötelezettségednek és felké-
szültségednek köszönhetõen ön-
magad irányítottad?

– Tanítómestereimtõl fontos dolgo-
kat tanultam meg. Elektromûszerész
ipari tanuló koromban azt mondta az
oktatóm, mindent úgy csinálj, fiam,
mintha magadnak csinálnád. Nagy-
apám pedig rendre azzal példálózott,
ha ránéz egy épület vakolására, meg-
mondja, hogy az illetõ kõmûves sze-
rette-e a munkáját. Egyik oldalról az
igényesség a fontos, a másikról pedig
az, hogy a munkánk mindig többet je-
lentsen a kenyérkeresõ foglalkozás-
nál. Hiszem, hogy minden munka,
aminek van társadalmi fontossága, al-
kalmas arra, hogy szeretettel végez-
zük. Ezek után a konkrét válaszom:
amit kiró rám a sors, abban igyek-
szem örömömet lelni. Hogy alapvetõ-
en irányítottam-e a dolgokat? Annyi-
ban igen, hogy soha semmit nem csi-
náltam egy perccel se tovább, mint
ameddig örömömet leltem benne.
Szóval meg kell tanulni felállni is… 

– A legeklatánsabb példa a Babits Mi-
hály mûvelõdési központ átadása?

– Az is, de ide sorolhatom a Szek-
szárdi Vasárnapot, a városi tévét, vala-
mennyi váltásomat. Számomra ezek
mindig jól sültek el, mert általuk
újabb és újabb szakmai kihívás állt
elõttem.

– Amit most a tanítás jelent.
– Ez így van. Visszautalva nagyapám-

ra: ha látszik a diákjaimon, hogy én sze-
retem õket tanítani, akkor vagyok jó ta-
nár. Öröm, hogy a többségrõl kiderül.

– Közel kerülhet egymáshoz tanár
és tanítványa?

– Persze, de ennek több fázisa van.
Amikor bekerül a gyerek egy iskolába,
felméri a tanárt, az meg õt. Kialakul a
kölcsönös szimpátia, de lehet, hogy
antipátia. Az utóbbinál a pedagógus

felelõssége, hogy azt valamilyen mó-
don fordítsa meg. Ezután a pedagó-
gus már nem a szimpátia alapján ke-
resgél, hanem a gyerek készségeibõl
kutatja fel mindazt, amibõl az átlagos
teljesítménynél jobbra képes. Ilyen
terület jószerével mindenkinél meg-
található. Az I. Béla gimnázium ko-
moly hangsúlyt fektet a tehetséggon-
dozásra, s én magam is „arra vagyok
kihegyezve”.

– Az említett „készségmutatókat”
a gyerek érdekében már készen kel-
lene kapniuk a középiskolai taná-
roknak. E téren sem hanyagolható
el a szülõk felelõssége.

– Sajnálatos igazság, hogy a szü-
lõ–gyermek kapcsolat mára erõsen zi-
lálódott, bár van, ahol nagyon erõs.
Például a különbözõ dinasztiák eseté-
ben, ahol a gyermeket tudatosan te-
relgetik, irányítják, csak nem biztos,
hogy jó felé. A tanárnak nincsenek
ilyen dinasztikus elképzelései, csak
azt nézi, melyek azok a képességek,
amelyek fejlesztésével a gyereket si-
kerélményhez juttathatja.

– Akár a továbbtanulásban is?
– Irányítani igen. De a késõbbiek

során már nem tudunk beavatkozni.
Igaz, van jó néhány olyan diákom, aki-
vel megmaradt a „mester és tanít-
vány” kapcsolat, illetve már felnõtt vi-
szony, ami a szóban forgó kötelék har-
madik szintjét jelenti. Rendszeresek a
találkozások, rendre érkeznek az e-
mailek, a versek, vagy olyan kérések,
hogy a fõiskolai szavalóverseny elõtt
hallgassam meg õket.

– Ágnes említette a színjátszó kört.
– Ez a formáció az úgynevezett be-

mutató színpad. Ha színpadra szánt –
a diákközösség generálta – mûvem
születik, akkor azokkal a tanítványa-
immal, akiket a kommunikációs kész-
ségfejlesztésben és a szép magyar be-
szédben tehetséggondozok, akkor ar-

ra az egy produkcióra összeállunk.
Persze, olyan elõadásunk is volt, ami-
vel bejártuk az országot. 

– Nemrég említetted, hogy nagy fá-
ba vágod a fejszédet.

– Igen, óriási munkáról van szó. Ba-
bits Mihály kevés színjátékot írt. De a
Kazinczyról szóló Literátor címû egy-
felvonásosát szeretném úgy színpad-
ra állítani, hogy nyelvileg is közelebb
hozzam a gyerekekhez. Ennek a XIX.
század eleji, a nyelvújítás elõtti nyelve-
zete nagyon archaizált, amit Babits
zseniálisan mûvelt. Ezt viszont csak
néhány kulcsszereplõnél hagyom
meg, a többi alaknál a nyelvújítás utá-
ni nyelvet alkalmazom. Hát majd
meglátjuk…

– Tudom, hogy magyar–népmûve-
lés szakon végeztél. De a magyar
nyelv- és irodalom mellett más tár-
gyakat is tanítasz.

– Több szakmai tanfolyamot végez-
tem, így tanulás módszertant és kommu-
nikációs készségfejlesztést is tanítok.

– Végezetül néhány mondat erejéig
beszélgessünk az oktatási törvény
várható módosításáról, például a
három vagy négy idegen nyelv kö-
telezõ oktatásáról. 

– Ezzel kapcsolatban nekem is van-
nak néminemû kétségeim, több ok-
ból is. Például: sehol a világon hoz-
zánk hasonló magas óraszámban nem
tanulnak idegen nyelvet a gyerekek,
mégis a nyelvtudás terén mi, magya-
rok az utolsók közt kullogunk. Ez azt
támasztja alá, hogy a mennyiség he-
lyett már a minõség irányába kellene
elmennünk. De ugyanez a baj a meny-
nyiségorientált érettségikkel, vagy a
fõiskolai és egyetemi diplomákkal,
aminek az „eredménye” az iszonyatos
túlképzés.

– Gyakorló tanárként mit látnál a
legcélravezetõbbnek?

– Számos dologban végre hosszú
távra szóló döntést kellene hozni.
De vissza a tehetséggondozáshoz.
Szeretnénk Magyarországon sok-
sok tehetséges fiatalt eljuttatni mi-
nél messzebbre saját tehetsége ki-
bontásához. De ez számos intézke-
déssel és körülménnyel ütközik. Vi-
szont van egy járhatónak tûnõ feljö-
võ vonal, ami a tehetséggondozás
legjobb intézményi formája, ami
nem más, mint a líceum.

– Kedves Kipi, jó szerkesztõként ki-
tehetnéd a pontot az interjú végére. 

– Az ötgyermekes Dúzsiné Patai Ilo-
na ahhoz a sajátos asszonynemzedék-
hez tartozik, aki a rendszerváltás után
„váltott”, s remek szakmai karriert járt és
jár be a férje, Tamás és a borok oldalán.
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Halódik az irodalmi élet városunkban?
Eszmecsere a fõiskola új elõadótermében

A ,,Nagy írók, költõk Szekszárdon” cí-
mû rendezvény elõestéjén, november
18-án figyelemreméltó beszélgetés zaj-
lott a fõiskolán. A ,,témafelvetõk” közt
találtuk a PTE IGYFK fõigazgatóját, N.
Horváth Béla professzort, dr. Töttõs Gá-
bor fõiskolai docenst, Gacsályi József
költõt, a Pad Kulturális Egyesület alapí-
tó tagját, Kis Pál István írót, valamint
Elekes Eduárdnét, az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár korábbi igazgatóját. Tisz-
teletét tette az eseményen a Pad Kultu-
rális Egyesület részérõl még Dicsõ Zsolt
és Fusz György szobrászmûvész, a fõis-
kola korábbi vezetõje is. Az eseményre
– sajnálatos módon – igen kevesen
mentek el, s a tény, hogy városunk je-
lenlegi irodalmi és mûvészeti életének
megvitatására öt-hat érdeklõdõ volt kí-
váncsi, jelentõsen rányomta bélyegét
az elõadók hangulatára. Ugyanakkor el-
mondható, a ,,családias” légkörben a
megjelentek hozzászólásai bátrabb,

õszintébb felütést kaptak bizonyos te-
kintetben. A résztvevõk megállapítot-
ták, hogy Szekszárdon irodalmi életrõl
nem beszélhetünk, leszámítva a megyei
könyvtár és a fõiskola ez irányú rendez-
vényeit. Idõbeli visszatekintéssel vezet-
ték fel a beszélgetést, hiszen ha a XIX.
század végén indult lapokat – az 1873-
tól mûködött Tolna Megyei Közlönyt,
az elsõ magyar professzornõ, Dienes
Valéria apja, Geiger Gyula által alapított
Szekszárd Vidékét, valamint az 1893-
ban elõször nyomtatott Tolnavárme-
gyét vesszük számba, korábban semmi-
vel sem voltunk lejjebb az irodalom,
kultúra népszerûsítése tekintetében,
mint más megyeszékhelyek. Fontos té-
nyezõ a témában, hogy Szekszárd 1890-
ben közelítette meg a 15 ezres lélekszá-
mot, így a ,,kis város, nagy falu” babitsi
megállapítás megállta a helyét (és me-
gállja a mai napig). Ebbõl is követke-
zett, hogy a városban a századfordulón

– és késõbb – ,,irodalmi élet szintjén”
csupán diáktársaságokról beszélhe-
tünk, úgy, mint a Garay-kör a Polgári Is-
kolában, vagy az Eötvös József Társaság
a Garay gimnáziumban. Késõbb Mol-
nár (Mészöly) Miklós írónk diáklapot
szerkesztett, Csányi László, a Tolna Me-
gyei Népújság irodalmi rovatának egy-
kori szerkesztõje pedig (aki az elõadók
szerint egy személyben intézmény
volt) a megyei napilapban hetenként
két teljes oldalon adott helyet régi és új
szerzõknek. Utóbbi – remek írásai elle-
nére sem tudta integrálni a szekszárdi
irodalmi életet – állapították meg a je-
lenlévõk. Rámutattak: Csengey Dénes,
Tamás Menyhért is Csányi oldalain pub-
likáltak. Aztán – 1956-ban – egy rövid
életû (négy számot megért) folyóirat, a
,,Sárköz” gyarapította az irodalmi sok-
színûséget, melyben többek közt And-
rásfalvy Bertalan néprajzkutató, Antal
László tanár, Csányi László újságíró,

vagy Hadnagy Albert megyei
fõlevéltáros írtak. A jelenlévõk megálla-
pították, Szekszárdon a könyvbemuta-
tók – a megyei könyvtárnak köszönhe-
tõen – mindig is látogatottak voltak,
olyannyira, hogy 1971-ben még a Gyer-
mek- és Ifjúsági Irodalomtalálkozót is
itt bonyolították le. Nagy eseménynek
hatott, amikor 1981-ben megünnepel-
ték Mészöly Miklós 60. születésnapját a
megyei múzeumban, mivel a könyvtár-
ban tiltva voltak mûvei és õ maga is. Má-
ra oda jutott a helyzet, hogy az 1991-
ben még 100-120 embert vonzó, érdek-
lõdõkkel teli Babits Társaság sem mû-
ködik, nincs a helyi sajtóban irodalmi
rovat, s hiányoznak a kulturális közös-
ségek. A témagazdák és a megjelentek
megállapították, nyitni kell a fiatalok fe-
lé, ugyanakkor kérdés marad, sikerül-e
egy-egy helyi tehetségnek bekerülni
egy irodalmi körbe, vagy örökre ,,kívül
rekedhet”? Gy. L.

Nagy írók, költõk Szekszárdon
A Pécs 2010 Európa Kulturális

Fővárosa rendezvénysorozat ke-

retében, Szekszárd Megyei Jogú

Város támogatásával, a főiskola

irodalomtudományi és nyelvésze-

ti intézete kétnapos konferenciá-

nak adott otthont a fenti címmel.

Az új elõadóteremben november 
18-án Irodalmi élet Szekszárdon egy-
kor és ma címû kerekasztal-beszélge-
tés zajlott Elekes Eduárdné, Gacsályi
József, Kispál István, N. Horváth Béla
és Töttõs Gábor, meg a szerény, de ak-
tív közönség részvételével. Szó került
a Csányi László szerkesztette irodal-
mi oldalak nemrég még megvolt lehe-
tõségeirõl éppúgy, mint a gyermek-
és ifjúsági írók itteni legendás tanács-
kozásairól, valamint a most induló fi-
atalok gyér helyi lehetõségeirõl. Ez-
után Irodalmi lapjaink címmel a Pad
és az Új Dunatáj volt a jó hangulatú, s

zamatos borral is fûszerezett beszél-
getés témája.

Másnap elõbb országossá, majd
nemzetközivé szélesedett a tanácsko-
zás. Horváth István polgármester át-
gondolt, szellemes köszöntõjében
nemcsak a város jeles szülötteirõl s
közelgõ évfordulóikról szólt, hanem
Babits és Illyés barátságát is felvillan-
totta a Gyõztes óra címû verssel, mely
közös szekszárdi emlékük 1939-bõl. 

Az elnöklõ N. Horváth Béla pro-
fesszor, fõigazgató megnyitó szavai
után, mintha a polgármester gondola-
tait fûzné tovább, következett
Tverdota György, az ELTE professzora
Babits és Illyés címû referátuma.
„Gyermeki kalandozásaim nagyjában
azon a vidéken folytak le, amely Illyés
új könyvének, a Puszták népének is
színhelye. Mégis úgy olvasom ezt a pá-
ratlanul gazdag és hiteles élmények-
kel zsúfolt könyvet, mintha valami iz-

galmas útleírást olvasnék egy ismeret-
len földrészrõl és lakóiról” – idézte a
híres kritika gondolatait az elõadó, aki
lebilincselõen izgalmas körképet raj-
zolt e – csupán utólag természetes –
barátságról. 

Gintli Tibor PhD, az ELTE egyetemi
docense – a nagy sikerû Az irodalom
rövid története címû könyv társszer-
zõje – A Babits-líra viszonya a mo-
dernséghez címmel egykori s mai két-
ségeket oszlatott el, szemléletes példát
mutatva fel a modern kötetszerkesz-
téstõl a prófétai szerep és a
szabadvers jellegzetességeirõl. A hall-
gatóság zömét kitevõ I. Béla gimnázi-
um diákjainak sem maradt kételye
afelõl: méltatlan lenne, ha Babitsot ki-
vennék az érettségi anyagából.

Kelevéz Ágnes PhD, a Petõfi Irodal-
mi Múzeum kutatója „A
leghoméroszibb zamatú költemény”
– Babits jegyzéke a Keveháza és az Ili-

ász párhuzamairól a nevezetes Angya-
los könyv egyik titokzatos oldala meg-
fejtésének izgalmaiba avatta be a
résztvevõket. 

Tuomo Lahdelma professzor, a
Nemzetközi Magyarságtudományi
Társaság elnöke Babits Finnország-
ban címmel szellemesen (és magya-
rul!) mutatta be a rokon nép elõtt 17
versbõl s egy esszébõl ismert költõnk
fordítási és a népszerûsítési nehézsé-
geit. 

A PTE IGYFK oktatói zárták a kon-
ferenciát. Horváth Béla professzor
Kétely és szerep – Illyés Gyuláról cím-
mel egy majdani monográfia fejezetét
vázolta, s a modern elemzés eszközei-
vel kínált eddig alig ismert összefüg-
géseket. Dr. Töttõs Gábor fõiskolai
docens Szekszárd szülöttei mûveiben
Garay és Babits alkotásainak születési
körülményeirõl és helyi fogadtatásá-
ról egyaránt ízelítõt adott.

AZ ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR DECEMBERI PROGRAMJA

GYERMEKKÖNYVTÁR (AUGUSZ I. U.)
DECEMBER 6–10. Téli gyermek-
könyvhét.
DECEMBER 6. (hétfő) 14 óra 
Elmebajnokság Monostori Mária fej-
lesztő-játéktrénerrel – logikai játékok,
táblajátékok.
DECEMBER 8. (szerda) 16.30 
Verselés Nagy Bandó András költővel
– műsor, könyvvásár és dedikálás.
DECEMBER 9. (csütörtök) 10 óra 
Zene – mondóka – játék, Sünizene

bölcsődéseknek. Vezeti: Cseke Klára
zenepedagógus.
DECEMBER 9. (csütörtök) 14 óra  
Családi boldogságunk – tréning kisis-
kolásoknak.
Örömtréner: Pócs Margit.
DECEMBER 10. (péntek) 14 óra 
A bőröndmesék folytatódnak… – „A
békakirály” című bábelőadás.
Frank Ildikó színművész előadása.
DECEMBER 21–31.

Könyvtári szünidei játékdélutánok –

ajándékkészítés, bábozás, társasjá-
ték, rejtvényfejtés óvodásoknak, álta-
lános iskolásoknak.
Főkönyvtár (Széchenyi u. 51.)
DECEMBER 8. (szerda) 16 óra
Árki Tibor képzőművész kiállításának
megnyitója.
DECEMBER 9. (csütörtök) 17 óra
„Csarnokvíz helyett higany” című, ma-
gyar–olasz nyelvű verseskötet bemu-
tatója – Ágoston Piroska szerzővel
Kovács Eszter beszélget.

DECEMBER 16. (csütörtök) 15 óra
„Együtt-egymásért”. A könyvtár és a
megye – sérültséggel élők szerveze-
teit összefogó – karácsonyváró prog-
ramja a Babits Mihály művelődési
házban.
DECEMBER 17. (péntek)
Kisebbségek napja 
Nemzetiségi és etnikai kutatások Tol-
na megyében – könyvkiállítás a
könyvtár gyűjteményéből.
A programokon való részvétel ingyenes.
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Új radiátorok
150 szekszárdi lakásban

A D-ég Thermoset Kft. és

a távhőszolgáltató Alfa-

Nova Kft. közös akciójá-

ban 150 szekszárdi la-

kásban cserélték le a né-

hol 35 éves fűtőtesteket

új, esztétikus D-ég lapra-

diátorokra.

A kiértesített lakásokban
élõk – az elfogadott árajánlatot köve-
tõen – a 40%-os kedvezményes vásár-
lási lehetõség mellett a munkadíjat, a
házhoz szállítást és a régi radiátorok
elszállítását is ingyen kapták, amivel
átlag 50 ezer forintot spóroltak. A sze-
relési munkák a nyár közepétõl egé-

szen a fûtési sze-
zon kezdetéig tar-
tottak, és csak a jó
idõnek köszön-
hetõen sikerült
idõben befejezni
azokat.

Az ország leg-
meghatározóbb
épületgépészeti

kereskedõhálózata, a D-ég 40 éves
gyártási tapasztalatával készült radiá-
toraira 10 év teljes körû garanciát vál-
lal. A nagy érdeklõdésre való tekintet-
tel elképzelhetõ, hogy jövõ tavasszal
újra indul a csereprogram. Ezúton is
köszönjük a távhõszolgáltató együtt-
mûködését!

Termékeink és folyamatos akció-
ink megtalálhatóak a www.d-eg.hu
oldalon. Személyre szabott árajánla-
tokkal kapcsolatban keressenek min-
ket személyesen az üzletben. Mérnö-
ki tanácsadás: mernok@d-eg.hu.

D-ÉG Thermoset Kft.
7100 Szekszárd, Sport u. 4. 
Tel.: +(36) 74/511-261.
Fax: +(36) 74/511-262.
Mobil: +(36) 30/748-51-84.
www.d-eg.hu.Szabó Péter áruházvezetõ

Négy nap alatt rendezett két ver-
sennyel véget ért a III. Baron von
Twickel mezeifutóverseny-sorozat.
November 13-án Sötétvölgyben nagy
sikert hozott a viadal: a Sportélmény
Alapítvány szervezõ gárdája 261 célba
érkezõt regisztrált. A verseny egyben
válogató volt a decemberben sorra ke-
rülõ Mezeifutó-Európa-bajnokságra,
így Miskolctól Szombathelyig az ország
minden részébõl érkeztek atléták. A ju-
nior fiúknál a versenyt támogató Ma-
gyar Atlétikai Szövetség ötfõs csapatot
küld a portugáliai kontinensviadalra,
ennek megfelelõen óriási harc alakult
ki a gyermektábor elõtti tisztáson. A ta-
tabányai Szabó Sándor semmit nem bí-
zott a véletlenre: tíz méterrel a mezõny
elõtt futott, és elõnyét a hat kilométer
során fokozatosan növelte. A dobogó-
ra az újpesti Szaniszló és a békéscsabai
Gregor jó hajrával állhatott fel.

Népszerûnek bizonyult a XXI. szá-
zadi futam, melyben a 2000-ben vagy
késõbb születettek futottak 500 mé-
tert a tábor elõtt, s bizony nekik meg
kellett küzdeniük a szalmabála-akadá-
lyokkal. Ebben a futamban az oroszlá-
nyi triatlonos, Tõre Vivien és a székes-
fehérvári Horváth András lett az elsõ.
A szép idõben, de sáros pályán az
egyetlen szekszárdi sikert Ohn Kinga

jegyezte, aki a nõk hat kilométeres fu-
tamán diadalmaskodott. Dicséretes
még Samai Zsuzsanna és Halmai Ba-
lázs teljesítménye: elõbbi a gyermek
kategóriában, utóbbi a serdülõknél
erõs mezõnyben lett második. A leg-
hosszabb távot, 10 kilométert a felnõtt
férfiak futották, a mezõnyben a Ka-
darka Futóklub több tagja is ott volt. A
rendezvény Szekszárd Megyei Jogú
Város Sportbizottsága is támogatta.

A sorozat szerdán, Dombóváron zá-
rult. Halmai Balázs Hõgyész és Bony-
hád után ismét gyõzött, és 39 helyezé-
si pontjával megnyerte a serdülõ fiúk
pontversenyét, valamint a 15 ezer fo-
rint értékû InterSport vásárlási utal-
ványt. Samai Zsuzsanna, a Dynamic
TC versenyzõje egy második és há-
rom harmadik helyének köszönhetõ-
en összetettben bronzérmes lett, az õ
jutalma 5000 forintos utalvány volt.

A Sportélmény Alapítvány által
felajánlott 5-5 ezer forintos különdí-
jat a két leglelkesebb, a pontver-
senyben nem dobogós szekszárdi
versenyzõ, Adorján Fruzsina (Szek-
szárdi AK SE) és Pál Achilles (AC
Szekszárd) vehette át.

A szervezõk 2011-ben csapatver-
sennyel szeretnék még népszerûbbé
tenni a versenysorozatot és a futást.

Halmai Balázs a legjobb serdülõ
III. Baron von Twickel mezei futóverseny
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Serdülõ OB 2010
A technikás szekszárdi dzsudó három bajnoki címmel hódított

Jó érzés volt szekszárdi tréner-

nek is lenni a serdülő korosztály

legrangosabb megméretésén

cselgáncsban a hétvégi magyar

bajnokságon. Túl azon, hogy az

eredmények önmagukban minő-

sítenek, egy edző hiúságát az le-

gyezi igazán, amikor egy jóval na-

gyobb egyesület trénere érkezik

egy vállveregetésre és pár perces

beszélgetésre. 

B. Gy.

Ebben volt része Szepesi Józsefnek, a
Gemenc Judo Klub vezetõ edzõjének
a városi sportcsarnokban. Miközben
az elsõ napon 250-en, a másnapi csa-
patbajnokságon pedig legalább 200-an
léptek tatamira. Persze a klub fõedzõ-
je nem az a típus, aki kisajátítaná a si-
kert, egy-egy tehetség kibontakoztatása
a legtöbb esetben kollektív munka ná-
luk már régebb óta. Vegyük a 34 kg-ot
uraló immáron hatszoros korosztályos
elsõ Ács Balázst, akivel az elnyûhetet-
lennek tûnõ tréner, a gyerekek által
kedvelt Patyi Karcsi bácsi is foglalko-
zik, sõt! A kis  Szepesi, a klub nem ré-
gen visszavonult versenyzõje, Dávid is
ott van a tatami szélén a „mondom és
máris mutatom” jegyében. Csapat-
munka ez, amiben nem lehet félté-
kenység. Mert az a cél vezérel minden-
kit: mutassuk meg újra, hogy itt, a Tart-
sayban is lehet minõségi élsportot csi-
nálni, ha az ehhez kellõ mozgástulaj-
donságokkal bíró gyerekek, és az õket
e tekintetben is figyelemmel kísérõ, az
edzõket segítõ szülõk is úgy akarják...

Ács Balázs esélyeshez
méltóan szerepelt

Nem nyerték ugyan agyon magu-
kat a szekszárdi judokák, de két arany
(Ács Balázs, 36 kg, Lovász Bálint, 60
kg) mellett a szakmai szemeknek az is
föltûnt, hogy nagyon jó lábtechnikájú
további helyi versenyzõk közül nyer-
hetett volna még az esélyesként indu-
ló Mátics András. Ám a döntõbe jutá-
sért rendezett találkozóra sérülése mi-
att már nem állhatott ki. S benne volt
a sikeresség technikai képzettsége és
küzdõképessége okán a három gyõ-
zelemmel ezúttal csak hetedik Ihos
Gáborban, Sárecz Marciban, Gál Ger-
gõben, vagy a Mohácsról igazolt Õry
Csanádban. 

Nem rossz arány az, ha a három
aranyesélybõl legalább kettõ valóra
válik, de némi szomorúsággal töltötte
el a szakvezetést és lelkes drukkerhad-
nak számító szülõket, hogy nem
Mátics készülõdhetett a 45 kilósok
döntõjében a kaposvári Tóth Kriszti-
án ellen, pedig a tudás és az eddigi

eredményfedezet alapján ennek kel-
lett volna következnie. De a sportban
sajnos kalkulálandó sérülés most köz-
beszólt.

– Nagy csatát ígért ez az ütközet, na-
gyon nehéz lett volna pontosan megjó-
solni melyikõjük nyer. Annyira
nüansznyiak csak a különbségek, hogy
csak az döntött volna: melyikük a kon-
centráltabb egy adott pillanatban és él
elõbb a felkínált lehetõséggel – mond-
ja sajnálkozva Szepesi edzõ, aki a fõren-
dezõi tisztséget is betöltötte.

A diák A korosztálytól a serdülõ A-
ig az uralkodó szerepét tölti be a
sportimádó értelmiségi berkekbõl ér-
kezõ Ács Balázs. A technika, az erõnlét
harmóniája mellett a korához képest
nagyobb taktikai érettség is jellemzi a
szimpatikusan szerény fiúcskát. S ezt
a képességet akkor kell elõvennie a
repertoárból, amikor úgymond „zú-
zó” kötött izomzatú, de mozdulat-
gyors õserõvel találkozik. Mint példá-
ul a döntõben a szintén újpesti Mono-
ri Daniel ellen.

Elindul a finálé, egymásnak feszül-
nek a judokák. Egy kis ideig nincs ér-
tékelhetõ akció, Balázsunk is óvatos,
aztán õ kezd bele a szemmel láthatóan
a nagy dobásokra kiváró ellenfelével
szembeni akciózásba. „Nem ezt be-
széltük. A bal kezét fölülfogja, s így
nem tudja beszûkíteni azt” – dohog
egy picit Szepi „bá”. Tanítványa aztán
úgy korrigál, hogy a visszavédekezése
ad egyfajta biztonságot, Monori nem
tud fogást találnia rajta. Aztán csak be-
szûkíti a bal kezet a szekszárdi ver-
senyzõ, s ebbõl a szituációból pedig
már õ tud forgatni. Az elsõbõl még
nincs pont, de a másodikból egy juko,
s ez dönt, ellenfele mindent megtesz,

de azon kívül, hogy letoloncolja a tata-
miról – többször is Balázst –, másra
nemigen telik neki. Izzik egy kicsit a
szekszárdi csarnok, mert itt az elsõ
2010-es szekszárdi serdülõ A korosz-
tályú bajnok. Négy korábbi országos
elsõség bizony megérlelte az újabb si-
ker lehetõségét Ács Balázsnak, aki jól
viselte a kötelezõ gyõzelem terhét.

– „Úgy érzem, azzal tettem a legtöb-
bet a bajnoki címért, hogy sikerült a
mélyválldobásait elkerülnöm, s utána
pedig a támadásban a megbeszéltek
szerint a forgatásokat meg tudtam
csinálni – fogalmazta meg Balázs a si-
kerreceptet. 

Lovász Bálint iponnál 
nem adta alább

Jóval kevesebb az izgulnivalónk a 60
kg-osok fináléjában. Abszolút favorit
Lovász Bálint. Ipponos gyõzelmet
ipponos követ, s akik a leginkább ve-
szélyeztethetik a hazai királyságát, a
domaszéki meg a miskolci fú, azokat,
ahogy mondani szokás, eltakarította
útjából. Jön egy másik srác, a szom-
szédvár Paksról. Az ASE-s versenyzõ
sem tölthet el többet másfél percnél a
tatamin. „Annak ellenére, hogy csak 3
évvel ezelõtt találkoztunk, emlékeztem
az ellenfelemre, a stílusára, harcmodo-
rára is. Mind a ketten támadtunk, s eb-
bõl az akcióból én jöttem ki jól. Sike-
rült levinnem, és ott azonnal leszorítot-
tam, elég gyorsan világossá vált, hogy
föladja a meccset a paksi fiú.”

A 14. életévét betöltõ versenyzõ jö-
võre már ifikkel fog találkozni, s úgy
tûnik ebben a súlycsoportban. Mivel
ennyire dominál a saját korosztályá-
ban, túlságosan nagy eredménybeli

visszaeséssel nem számol a szakveze-
tés. Alkalmasint fejlõdésük érdeké-
ben az ÁCs–Mátics-duo is kap majd
korcsoporton túli ellenfelet, remélhe-
tõleg válogatottbeli szereplés is leesik
majd nekik. Mint ahogy már idén is a
Gyõri Világkupán, a grázi nemzetközi
versenyen is tehetségüket bizonyítva,
a dobogón végezve elindultak a Ge-
menc Judo SE legkiemelkedõbb ver-
senyzõi. Az OB elsõ napja után senki
sem lazíthatott, jött a másnapi csapat-
bajnokság. Szepesi annyira bízott övé-
iben, hogy visszamondta egy veszpré-
mi kiválóság vendégunkásként való
szerepeltetését, és bevette Sárecz
Mártont, valamint Gál Gergõt, akik
tényleg meghálálták a bizalmat. Egy
csoportba kapott besorolást a KSI-vel,
az UTE-vel, a Nagyatádról tovább erõ-
sített Kaposvárral a szekszárdi klub.

Csapatként a legjobb 
a Gemenc Judo Klub

A központi sportiskola legyõzése
után már a döntõvel ért fel az Újpes-
tet megadásra késztetõ kaposváriak
elleni meccs. Az elõre matematikailag
lejátszott meccs 6-4-es szekszárdi si-
kert ígért, de mégis 8-2 lett belõle. Hát
igen, ha a torna szekszárdi felfedezett-
je, Gál Gergõ, aki sokat fogyasztott er-
re az OB-re, megint meccset tud nyer-
ni. Ha Sárecz Marci az éppen aktuális
magyar bajnok ellenfelét is skalpolja,
akkor bõven megvan a kárpótlás az el-
sõ napon esetleg elmaradt ezüst és
bronz okán. Mert az esélyesek közül
senki sem rontott.

– A CSB már versenyzõ koromban
is a szívem csücske volt, a klubszíne-
kért való küzdés fontosságát próbál-
juk elhinteni a gyerekekben – lelken-
dezett a kupával a kezében Szepesi Jó-
zsef. – A Budaörsnek esélye sem volt a
gyõzelemre, roppant elszánt a Szek-
szárd (megint egy 8-2). A szakma is
kalapot emel. Nem udvariasságból
gratulál az UTE sokat látott edzõje, el-
ismerõen csettint a volt világbajnok
tréner Hajtós Bertalan is! Egyes edzõk
kopogtatnak az ajtón: bizonyos láb-
technikák oktatása okán szívesen jön-
nének a Tartsayba – versenyzõikkel
együtt… 

Az utóbbi öt-hat év munkája szép
jövõt sejtetõen, a komoly versenyzõ-
vé válás elsõ fázisában beérett, s ezt
leginkább a csapatbajnokság mutatta
meg. „Kevesebben vagyunk, de valójá-
ban mégis többen” – mondta sejtetõ-
en búcsúzásként a Gemenc Judo
Klub vezetõedzõje, Szepesi József,
majd hozzátette: „Azt még nem tu-
dom, mibõl, de ezeket a srácokat egy
kétnapos kikapcsolódásra el fogjuk
vinni, mert nagyon megérdemlik.” 
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A rejtvény megfejtését 2010. november 30-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
November 14-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Nem szórják már rám szirmaikat a hegyen rózsabokrok”
(Tornai József: Novemberi Hold).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Szûcs Andrásné (Kadarka ltp. 4.). Gratulálunk, a könyvet postán
küldjük el a nyertesnek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Japán irigylésre méltóan stabil gazdasá-
gi/pénzügyi helyzete egyáltalán nem a véletlen

mûve. Már több mint tíz éve a legmegfelelõbb em-
bert egy-egy jelentõsebb posztra nem pszichológu-
sok, grafológusok segítségével választják ki (és fõ-
leg nem „a mi kutyánk kölyke” elv alapján), ha-
nem a világ legõsibb mesterségét ûzõ „hölgyek”
szakvéleménye alapján. Ugyanis rájöttek arra,
hogy aki a szexuális életben kivételes teljesítményt
képes produkálni, az a munkájában is jóval átla-
gos szint felett teljesít. Ezzel a módszerrel csak
egyetlen kis apró gondom van. Mi van akkor, ha a
szóban forgó lepedõakrobata szellemi fogyaté-
kos? Mert ez nem mindig derül ki az ágyban. Ezer
eset közül mindössze egy esetben fordult elõ, hogy
az egyik miniszterelnök helyettesi posztra jelölt
egyén, miután meztelenre vetkõztette az õt tesztel-
ni akaró nõt, férfiúi kötelessége teljesítése helyett
kihúzta a nõ bugyijából a gumit, infantilis mó-
don csúzliként alkalmazta, és még a szemközti
épület ablakait is kilövöldözte. Ámde ebbõl sem
lett botrány, mert a teszthölgyet annyira izgalom-
ba hozta ez a teljesítmény, hogy az illetõ személyt
szakvéleménye alapján bármikor kinevezhetik.

A z állatkísérletek még ennél is fantasztiku-
sabbak! Kitartó kutatómunka eredménye-

ként bebizonyosodott, hogyha a sertéseket luxus-
körülmények között tenyésztik, akkor a húsuk íz-
letesebb, a táplálékot jobban hasznosítják, és az
ideális vágósúlyt is sokkal hamarabb érik el. Te-
hát nem igaz az, hogy a disznók sárban, trágyá-
ban, mocsokban fetrengve érzik igazán jól magu-
kat. Mivel ennek a felfedezésnek nem csekély a
gazdasági haszna, én a magam részérõl nem is
aggódom a disznók jövõjét illetõen. Rövidke életü-
ket boldogan élik le, mivel a vágóhídi végállomás-
ról a butuskák mit se sejtenek, hiszen felvilágosí-
tásukkal húsuk a luxuskörülmények ellenére is
ehetetlenné válna. Ez azért volna óriási politikai
és gazdasági baklövés, mert amióta érvényét
vesztette az az utópia, hogy „legfõbb érték az em-
ber”, az igazi, minõségi disznóhús hiába drá-
gább, mégis kelendõbb a világpiacon. Én csak at-
tól tartok egy picikét, hogy az osztályon felüli kö-
rülmények között tenyésztett disznóknak egyre
nagyobb tömegû lesz az agya, idõvel sokkal oko-
sabbak lesznek, mint mi, és õk fognak bennünket
luxuskörülmények között tenyészteni, hogy fino-
mabb legyen a húsunk.

Bálint György Lajos
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Adventi zenés 
áhítat a szekszárdi
kórházkápolnában 

December 4., szombat 16.30 – fellép
az Ungaresca Consort. Az együttes az
adventi áhítat alkalmával az ünnepkör-
höz tartozó gazdag énekkincsbõl válo-
gat az ambroziánus himnusztól a ma-
gyar népdalig. A rendezvényen a Szek-
szárd-Alsóvárosi Római Katolikus Köz-
hasznú Egyesület adományokat gyûjt a
kápolna javára.

Tíz éve a magyar zenéért 
Jubilált az Ungaresca Consort

Fennállásának 10. évfordulóját

ünnepelte  november 20-án este

a Wosinsky Katolikus Közösségi

Házban az Ungaresca Consort. 

A jubiláló együttes épp tíz éve rend-
szeres fellépõje városi, de országos
rendezvényeknek is. Választott nevü-
ket Mikola Péter alapító tag a hang-
verseny kezdetén így magyarázta: az
„ungaresca” szó a magyar, illetve ma-
gyaros jellegû hangszeres táncdara-
bok Európa-szerte elterjedt megneve-
zése volt a XVI-XVII. században. Ak-
kori népszerûségüket mutatja, hogy
több külföldi tánczenegyûjtemény-
ben is lejegyeztek ungarescákat. A
„consort” pedig néhány tagú hang-
szeres kisegyüttest jelent.

Pálfán 2000 nyarán volt egy rene-
szánsz amatõrzenész-találkozó hat
résztvevõvel: Mezey Mónika (Debre-
cen), Nagy Ildikó (Budapest), Megy-

gyesi János (Pálfa), Mikola Béla
(Bátaszék), Mikola Péter és Tamási
János (Szekszárd). Az egyhetes
örömteli próbafolyamatot hangver-
seny zárta le a község mûvelõdési há-
zában, és a társaság szinte azonnal
meghívást kapott Sárszentlõrincrõl
az augusztusi falunapra.

A meghívásnak a Tolna megyében
lakó négy tag tudott eleget tenni, akik
a rendezvény elõtti napon tartottak
fõpróbát. Kiderült, hogy két további
szereplésre is van már felkérés. Az
események hirtelen felgyorsulása azt
sugallta az addig csak alkalminak tû-
nõ muzsikustársulásnak, hogy együtt
kell maradni, és nevet kell választani
az együttesnek.

Rövid fejtörés után az „Ungaresca
Consort” név fogalmazódott meg,
amely kifejezi a társaság kis létszámú
voltát, utal az általuk mûvelt zenei stí-
lusra és a magyarságra is.

Az évek során több változás is tör-
tént az együttes összetételét illetõen,
így szombat esti ünnepi koncertjük-
rõl régebbi, illetve jelenlegi tagjaik kö-
zül is többen hiányoztak. Kellig
Katharina anyai teendõi, Meggyesi Já-
nos lakhelyváltozás miatt nem lehe-
tett itt, de pótolhatatlan veszteséget
jelent az elhunyt Mikola Béla hiánya
is, aki ez év júniusában vált meg örök-
re a Consorttól.

Most öt taggal lépett fel az együttes:
Barabásné Morvai Tímea, Donáth
Krisztina és Mikola Péter (furulyák,
ének), Tamási János (lant, ének), Ne-
mes András (német lant, mandolin,
ének). Elõadásukban több ungarescát,
egy kelta dallamot, Szent Ambrus him-
nuszai közül egyet, körtáncokat, hajdú-
táncokat, egy jellegzetes Pavane-t
Galliard-dal megtoldva, s a Hej, páva…
kezdetû magyar népdalt is hallhattuk.

A mûsor végén több, a városunk-
ban mûködõ mûvészeti együttes kép-
viselõje köszöntötte a jubiláló
Ungaresca Consortot virágcsokorral,
ünnepi szavakkal. Lo

A Szent János és Pál kápolna
Az együttes rendszeres fellépõje a városi rendezvényeknek
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Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

KAKAÓKONCERT
A Garay általános iskola Liszt Fe-
renc zeneiskolája nagytermében
december 4-én, szombaton
10–11óráig KAKAÓKONCER-
TET tart, ahová minden érdeklõdõ
szülõt és gyermeket szeretettel
várnak. Cím: Széchenyi u. 38.

Ha szeretnéd kipihenni a suli fá-

radalmait, ha szeretnél új baráto-

kat szerezni, ha szeretnél klassz

társaságban, klassz játékokkal

eltölteni az időd, akkor...

GYERE ÉS TÖLTSD
VELÜNK A CSÜTÖR-

TÖK DÉLUTÁNT!!

16.00–18.00

Klubdélutánjaink programjai:
2010. 10. 28. Tökfaragás.
2010. 11. 04. Esélyegyenlõségi dél-

után meghívott vendé-
geinkkel. Kezdés: 15.00.

2010. 11. 11. Dartsverseny.
2010. 11. 18. Filmvetítés vagy Kvíz-

délután.
2010. 11. 25. Társasjáték: A tapintás-

sal kapcsolatban.
2010. 12. 02. Esélyegyenlõségi dél-

után meghívott vendé-
geinkkel.

2010. 12. 10. Karácsonyi kézmûves
foglalkozás. 

2011. 01. 06. Kirándulás a Kilátóra
vagy Kvízdélután (idõ-
járás függvénye).

2011. 01. 13. Hóemberkészítõ ver-
seny.

2011. 01. 20. Társasjáték: Mozgással
kapcsolatban.

2011. 01. 27. Esélyegyenlõségi dél-
után meghívott vendé-
geinkkel.

Programjaink ingyenesek.
Jelentkezz személyesen a Humánszol-
gáltató Központban (Szekszárd, Vörös-
marty u. 5.) vagy telefonon a 74/511-
481 számon Kertész Sándornál vagy
Szabó Ildikónál.

GYERE ÉS SZÓRAKOZ-
ZUNK EGYÜTT, VÁRUNK

SZERETETTEL!!!    
A változtatás jogát fenntartjuk.

Babits Mihály mûvelõdési ház

DECEMBER 1-JÉN szerdán 10 órakor
Micimackó-bérlet II. elõadása Szivár-
vány szép kapujában Németh Ervin
mesejátéka a NeoFolk együttes élõze-
nés közremûködésével, a Forrás Szín-
ház elõadásában / Óvodás-, kisisko-
láskorú gyermekek részére. 
Jegy: 700 Ft.
NOVEMBER 29-ÉN hétfõn 17 órakor a
márványteremben
ÜNNEP címmel a Szekszárd környéki
Foltvarró Egyesület 10 éves fennállása
alkalmából rendezett kiállítás megnyi-
tója.
A kiállítást megnyitja: Matókné
Misóczki Mária, a Garay János általá-
nos iskola és AMI igazgatója.
Közremûködnek az iskola tanulói.
A megnyitón igényes patchwork-
tárgyak tombolája, melynek bevételé-
vel az egyesület az iszapkatasztrófa ál-
dozatait segíti.
A kiállítás megtekinthetõ december
13-ig nyitvatartási idõben.
NOVEMBER 29-ÉN hétfõn 11 órakor a
próbateremben egészségügyi elõ-
adás általános iskola 6–8. osztályosai
részére „No AIDS!” címmel.
Elõadó: Laufer Éva, az ÁNTSZ mun-
katársa. Az elõadásra bejelentkezés
szükséges az 529-610-es számon.
DECEMBER 1-JÉN szerdán 14 órától
a szekszárdi felsõ tagozatos diákok
részére az „Egészséghónap” kereté-
ben vetélkedõ az AIDS világnapja al-
kalmából. A vetélkedõ nyilvános. Az
esemény támogatója Szekszárd Me-
gyei Jogú Város TÁMOP 3.2.3 pályá-
zata.
„GA-ZSI” – Használt holmik zsibvására
a Garay téren december 4-én szom-
baton 8.00–12.00 között. Olcsó, de
még jó állapotú ruházat, nem elektro-
mos háztartási eszközök, könyvek,
sportszerek, egyéb használati tárgyak
adásvétele.
Helyfoglalás elõzetes szerzõdéskötés-
sel december 2-ig, a Babits Mihály
mûvelõdési házban. Egy db (max. 
3 m x1,5 m-es) árusítóhely díja 1000
Ft. Várjuk az árusításra jelentkezõket! 
DECEMBER 3-ÁN PÉNTEKEN
10.00–10.45-ig és 11.00–11.45-ig
NEMZETKÖZI KLÍMA AKCIÓNAP 
Célja, hogy a Föld minden táján egy-
idõben hívjuk fel az emberek és a po-
litikusok figyelmét az éghajlat változá-
sára és lehetséges következményeire.
A Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasz-
nú Alapítvány interaktív, játékos elõ-
adása iskolás (5–10. évfolyamos) cso-
portok számára.
Mi okozhat éghajlatváltozást és
hogyan tudunk alkalmazkodni az
új körülményekhez? Mire lenne
szükség, ahhoz, hogy elkerülhes-

sük a globális katasztrófát? A fog-
lalkozáson bemutatjuk, hogy az
egyes országokban – Magyaror-
szágon is – hogyan próbálják cse-
lekvésre buzdítani az embereket
és a politikusokat. Megvizsgáljuk
Szekszárd és környéke, illetve
Magyarország idõjárásának alaku-
lását, az utóbbi 50 évben végbe-
ment változásokat.
Elõadók: Baka György környezetvé-
delmi szakmérnök, Gaál Zsófi környe-
zetmérnök.
Az oktatást kiegészítõ, ismeretterjesz-
tõ elõadás nyilvános és ingyenes, elõ-
zetes jelentkezés és idõpont-egyezte-
tés szükséges! Jelentkezési határidõ:
november 26.

Információ és jelentkezés: 
telefon: 74/529-610, 
e-mail: info@babitsmuvhaz.hu.

MOZI

NAGYTEREM 
2010. november 25. – december 1-jéig
17.30 Ízek, Imák, Szerelmek
Színes feliratos amerikai film (12)
20.00 The Expendables – A feláldoz-
hatók 
Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm
2010. december 2–8. 17.30 (péntek-
tõl vasárnapig 15.30-kor is) Könnyû
nõcske
Színes, feliratos, amerikai vígjáték (16)
ART TEREM
2010. november 25. – december 1-jéig
17.00 Örvény
Színes magyar film (12)

19.00 Poézis – Mégis szép az élet
Színes, feliratos, koreai film (16)
2010. december 2–8. 17.00 (péntektõl
vasárnapig 15.30-kor is) Zimmer Feri 2.
Színes, magyar vígjáték (12).

450 karácsonyi csomag
máltais adományokból

Szegények, elesettek számára 450,
egyenként kétezer forint értékû ka-
rácsonyi csomagot állít össze a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat Szek-
szárdi Csoportja az ünnepekre. Eh-
hez felhasználják a november 20-án
megtartott Erzsébet-napi bál bevé-
telét is. A Babits Mihály mûvelõdési
ház márványtermében megtartott
jótékonysági rendezvényen a törzs-
vendégek mellett ezúttal is megje-
lentek új adakozók, akik fontosnak
tartják, hogy ha tehetik, áldozzanak
a rászorulók javára. A nemes cél ér-
dekében több mint 70 cég és ma-
gánszemély járult hozzá ajándék-
tárgyakkal a tombolához. A vacsorá-
hoz a vendégek neves borászatok ál-
tal felajánlott borokat kortyolhattak,
a jó hangulatot a Bartina Nép-
táncegyesület fiataljainak nyitótán-
ca alapozta meg, s az összejövetelt
színessé tette a gyakorlóiskola diák-
jainak táncbemutatója is. Aki még
segíteni szeretne, támogatójegyeket
vásárolhat 500 Ft/db áron a szeretet-
szolgálat Hunyadi utcai irodájában
kedden és csütörtökön délelõtt. A
SPAR Áruházban december 16-tól
tartósélelmiszer-gyûjtést szervez-
nek, ahol 5 napon keresztül várják
az adományokat.

NYITÓGÁLA:
„A szekszárdi mûvészeti együttesek
jótékonysági koncertje a város sze-
gényeiért”
2010. NOVEMBER 28., VASÁRNAP
16 ÓRA
BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI HÁZ
SZÍNHÁZTERME
Fellépõk:
Bartina Néptáncegyüttes
Gárdonyi Kvartett
„Ifjú Szív” Magyarországi Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes
Liszt Ferenc Pedagóguskórus
Mondschein Szekszárdi Német
Nemzetiségi Kórusegyesület
Szekszárd Big Band
Szekszárd Jazz Quartet
Szekszárdi Mozgásmûvészeti Stú-
dió Közhasznú Egyesület
Gitár Quartet

Tücsök Zenés Színpad
Gagliarda Kamarakórus
Madrigál Kórus
Csötönyi László
TÁMOGATÓK:
F&F KFT. – Páskum nyomda – L&M
Virágüzlet – Szekszárd Metál Kft. –
Apari Csaba – Szekszárd Megyei
Jogú Város Humán-, valamint Szoci-
ális és Egészségügyi Bizottsága –
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza.
Belépõjegy: 1000 Ft, kapható a
mûvelõdési házban.
MÛVÉSZETEK HÁZA
Nov. 30-ig a földszinti kiállítótérben: 
Szent László-ábrázolások a Kárpát-
medence környékén.
Az emeleti kiállítótérben:
Színek és formák Tolna megyében
címû tárlat látogatható.

Szekszárdi karácsonyváró nov. 28 - dec. 31-ig
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A buszjegy az 1800-as járatra, azaz az
1800-as évekbe szólt. Nem is busz-, ha-
nem egy korabeli színházjegyet min-
táz. Hiszen Erkel Ferenc, akinek 200.
születésnapjára a Petõfi Irodalmi Mú-
zeum (PIM) elkészítette a Nyugat 100-
és a „Nyelv”-busz után immár harma-
dik, szeptember óta országszerte ván-
dorló mozgókiállítását, nemcsak a ma-
gyar komolyzenei, de a színházi élet-
nek is meghatározó alakja, az 1840-tõl
már Nemzeti Színház néven mûködõ
társulatnak mintegy három évtizeden
át karnagya volt.

A Mûvészetek Háza parkolójában
álló buszra november 25-26-án száll-
hattak fel a szekszárdiak, és rögtön a
XIX. század színházi miliõjébe csöp-
pentek. Az elsõ látogatók, a Garay ál-
talános iskola diákjai azonnal felfe-
dezhették a falon az idézetet iskolájuk
névadójától: „Csak törpe nép feled-
het õs nagyságot,…”– amit Garay Já-
nos Árpádok címû mûve vezérhang-
jában írt 1847-ben. Szemben pedig
olvasható, hogy az „Ön” megszólítás-
tól a Balaton-átúszásig mennyi máig
is meghatározó újdonságot hozott a

magyarok számára ez a termékeny
század a kokárdahasználatról, a Lánc-
hídról és Budapestrõl nem is beszél-
ve. Rögtön világossá válik, hogy ez a
kiállítás az 1800-as éveket majdnem
végigélõ zeneszerzõ óriás mellett
minden szempontból bemutatja a
nemzeti romantika korát. Írásban a
meghatározó személyiségeit: termé-
szetesen Kölcsey Ferencet, Vörös-

marty Mihályt, Petõfi Sándort, Arany
Jánost, Jókai Mórt, Katona Józsefet,
Szigligeti Edét, és a fõként színházkri-
tikáiról ismert Bajza Józsefet, meg
persze a zenész kortársakat Liszt Fe-
renctõl Berliozig. A „terem” közepén
már zene szól, a kor jellegzetes meló-
diái, nem csak Erkel Ferenctõl, aki-
nek pályáját eközben az érintõképer-
nyõn végigkísérhetjük. A falakon a

romantika festõnek mûvei. A végére
egy könnyedebb téma került, a társa-
sági élet, a csárdást meghonosító bá-
loktól a korszak nagy jótékonysági ak-
cióiig. A filmvásznon pedig az látha-
tó, ahogy az utókor megjelenítette Er-
kel Ferenc és Liszt Ferenc életét, vala-
mint Jókai regényeinek világát.

Aki a végére kifáradt, játszhatott
egyet, megpróbálhatott virtuálisan
vezényelni, tesztelhette tudását kvíz-
játékkal. A legvégén a városunk majd'
minden iskolájából érkezett több száz
diák mindegyikének érdemes volt a
nagyon szép, különleges kottaállvány
és a mellette kiállított karmesteri pál-
ca elõtt meghallgatni Holics László
zongoramûvész 2006-ban a PIM-ben
a Himnusz megzenésítésérõl tartott
elõadását. Ebben bemutatta az összes
beérkezett pályamûvet az egészen ün-
nepélyestõl Egressy Béni, a zsûri sze-
rint tetszetõs munkájáig. Míg végül el-
érkezett a gyõztes alkotásig, Erkel Fe-
renc a tragédiát is felvállaló, de pozitív
üzenetet is hordozó, ma minden ma-
gyar által jól ismert dallamáig. 

Kovács Etelka

Erkel-busszal jött a kiállítás
„Szekszárdon járt” a Himnusz zeneszerzõje

A kiállítás közelebb vitte a gyerekekhez a nemzeti romantika korát

A Dél-Dunántúlon elsőként áll a

vevők szolgálatába Szekszárdon

a Jantner Fotóüzlet egy olyan

szolgáltatással, amely az Egye-

sült Államokban már nagy sikert

aratott. Erről kérdeztem Jantner

Zsoltot, az üzlet kereskedelmi

igazgatóját.

Sas Erzsébet 

– Mi ennek a szolgáltatásnak a lényege?
– A HP-fotóstúdió egy olyan rend-

szer, ahol a vásárló bármilyen adat-
hordozón – CD, memóriakártya,
pendrive, mobiltelefon, stb. – behoz-
za a felvételeit, s ezekbõl egy érintõ-
képernyõs terminálon összeállíthatja
saját rendelését. Itt a hagyományos
képeken felül, a HP-fotóstúdió által
felkínált kreatív termékeket akár 1
órán belül is megrendelheti. 

– Melyek ezek a kreatív termékek? 
– A hagyományos fényképek mel-

lett megjelent az igény a fotók más
formavilágban való megjelenítésére.
Ezzel az eljárással elkészíthetõk a vá-
sárló saját fényképei: fotókönyvek,
naptárak, üdvözlõlapok, képeslapok,
montázsok, poszterek formájában is,
vagy akár egyszerû színes keretekkel,
feliratokkal teheti igénye szerint a leg-

változatosabbá felvételeit. Ebben a HP
újdonsága még az, hogy a fenti termé-
keket pár perc munka után saját igé-
nyeinek megfelelõen, vagy a rendszer
által felajánlott összeállításban meg-
szerkesztve, nagyon rövid idõn belül
hazaviheti. Ezen felül nagy segítséget
nyújt ez a rendszer abban is, hogy ha
a megrendelõ kéri, felvételeit nem
csak CD-n, hanem egy pár oldalas kis
„fotóalbummal” kiegészítve is kérhe-
ti, amely könnyebbé teszi a lemez tar-
talmának áttekinthetõségét. S miután
ez a kis „fotóalbum” és a lemez egy kö-
zös tokban kerül a vásárlóhoz, a ké-

sõbbiekben nagy-
ban megkönnyíti a
keresett felvétel
megtalálását. 

– A vevõ szemszö-
gébõl nézve miért
jobb választás egy
fotókönyv, mint a
fotóalbum? 

– Egyrészt egye-
dibb ajándék egy ál-
talunk készített-
szerkesztett fotó-
könyv, mint a bolt-
ban megvásárolt tu-
catáru. Másrészt
megszámlálhatatlan

variációt kínál ez a rendszer, amit egy
fotóalbumnál sosem érhetünk el.
Például egy oldalon többféle méret-
ben, elhelyezésben, színvilágban jelen-
hetnek meg akár feliratokkal is a ké-
pek, amelynek csak kreativitásunk, öt-
leteink, ízlésünk szab határt. Ha ezzel
nincs idõnk, kedvünk foglalkozni, ak-
kor használhatjuk a gép által felkínált
szerkesztést, így pár perc alatt készít-
hetjük el egyedi ajándékunkat szeret-
teinknek vagy akár magunk örömére. 

– Számomra máris szimpatikus
azzal, hogy a fotóalbumból min-

dig ki lehet venni a képeket – az-
tán sosem kerülnek vissza –, ez-
zel az eljárással pedig állandó,
idõtálló, és kevésbé kelti a beállí-
tottság érzését. A fent említett több
termék közül még melyiket aján-
lanád a vevõknek? 

– Nehéz eldönteni, hogy inkább a
naptárakat, amelyeknél a megszo-
kott 1-2 hetes várakozás helyett, vagy
a montázsképeket, amelyek eddig
csak szakembereink segítségével,
többnapos várakozás után készültek
el. Ugyanis a HP-rendszerrel vásárló-
ink, ezeket a termékeket is a szer-
kesztés után akár 1 órán belül is ha-
zavihetik. A két fenti népszerû ter-
mék mellett úgy gondolom, nagy si-
kere lesz még az üdvözlõkártyáknak,
gondolva itt a közelgõ ünnepekre, de
a születésnapokra és névnapokra is.
Ha a megrendelõ a felvételeit nem
hagyományos papíron szeretné vi-
szontlátni, akkor üzletünkben erre
speciális, különleges, egyedi megol-
dásokat találhat. Legnépszerûbb ter-
mékünk a bögrébe égetett – csak hõ
hatására megjelenõ – fotó, illetve na-
gyon modern terméknek számít
még az üveghatású akrillra készült
kép, amely keret nélkül nagyon im-
pozáns ajándék, illetve dísze lehet
minden otthonnak. (X)

Fotókönyvek, naptárak, akár 1 óra alatt 
HP-rendszerrel emlékeink legmodernebb megõrzéséért   
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2010. DECEMBERI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
December 15-én 16–18 óráig
polgármesteri tárgyaló.
JEGYZÕ

Minden szerdán 10–12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda.
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
December 15-én 16–18 óráig
polgármesteri tárgyaló.
II. sz. választókerület
November 30. (kedd) 16–17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14–15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 36.
sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökjén
17-18 óráig, I. Béla gimnázium és
szakközépiskola
(Kadarka u. 25–27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17–18
óráig, Kadarka Óvoda
DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16–17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 18–19 óráig
polgármesteri hivatal fszt. 4.
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17
óráig, polgármesteri hivatal fszt. 4.
LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján, 17–18 óráig
polgármesteri hivatal fszt. 4.
MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17–18

óráig, polgármesteri hivatal fszt. 4.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap utolsó péntekjén 
14–15 óráig
Baka István Általános Iskola
FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén
17–18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtök-
jén, 16.30–18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17–19 óráig), Mikes u. 24.
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17–18
óráig, Mikes u. 24.
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17–18
óráig polgármesteri hivatal fszt. 4.
ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén, 17–18 óráig

Százötven év képekben

Tolna megye képzõmûvészeti éle-
tébõl címmel Rühl  Gizella magán-
gyûjteményébõl nyílik válogatás
2010. december 1-jén (szerdán) 15
órakor. A kiállítás helyszíne: Szent
József Iskolaközpont, Szekszárd,
Garay tér 9. Rühl Gizellával beszél-
get Sas Erzsébet. Sorozatszerkesz-
tõ: Decsi-Kiss János.

Kiállítók: Ágh Ajkelin Lajos,
Baky Péter, V. Bazsonyi Arany,
Czencz János, Decsi Kiss János,
Garay Ákos, Kegyes József, Ko-
vács Ferenc, Kovács Zoltán, Linek
János, Martinek József, Mattioni
Eszter, Miklósi M. Ödön, Molnár
M. György, Mözsi Szabó István, G.
Nagy Judit, Oláh Erika, Pammer
János, Polczer Lajos, Reisz Tamás,
Sarkantyu Simon, Simsai Ildikó,
Stekly Zsuzsa, Strissowssky Szi-
lárd, Szabó Dezsõ, Szatmári Juhos
László, Szily Géza, Ujváry, Lajos,
Vecsési Sándor, Végh András,
Würtz Ádám.

Közremûködõk: Ungaresca
Consort, valamint az iskola tanulói. 

Megtekinthetõ: 2011. január 5-ig.

A focizó szekszárdi rendõrök sokakat elpáholtak
Mindegy nekik: fû vagy salak, tél vagy nyár

Már vagy egy évtizede dicseked-

het remek és sikeres kispályás-

futball-csapattal a Szekszárdi

Rendőrkapitányság. A derékha-

dat a bűnügyi osztály munkatár-

sai alkotják, akik közül többen

„civilként” NB III-as csapatok

igazolt játékosai.

Már megjegyezték, hogy bizonyos te-
kintetben elfogult vagyok a szekszárdi
zsarukkal, amit alá is írok, hiszen a
„házban”, sõt a gyakran együtt töltött
szabadidejükben olyan vagány, vidám
és baráti hangulat uralkodik, hogy kész
felüdülés náluk idõzni. Most is, az
anyagfelvétel során jókat kacagtunk dr.
Pakulár Károly bûnügyi osztályvezetõ-
helyettessel, aki ugyancsak focista, s a
kapitányság csapatának elmésen hu-
moros lelke. Beszélgetésünkkor is csak
úgy röpködtek oda-vissza a sziporkák.   

– Milyen poszton játszik? – kérdez-
tem Károlytól.

– Azon, ahol garantálhatom a
gyõzelmet… – nevet, de hozzáteszi,
hogy hátvéd. Ezután a legutóbbi („pa-
pírforma szerinti”) gyõzelmükbe
avat be. A minap a „bátorsággal szol-
gálni” elnevezésû IPA- (nemzetközi
rendõrszervezet) -focikupa legfénye-

sebb kupáját nyerték meg. Pedig
ezen a megmérettetésen nemcsak a
környezõ kapitányságok, hanem a
mentõsök, a tûzoltók és a büntetés-
végrehajtás csapatai is részt vettek.
Érthetõ, hogy a szekszárdi csapat a
rendõrségen belül is elismerésnek
örvend, nem véletlen tehát, hogy az
elmúlt évek során több játékosukat is
meghívták a nagypályás rendõrválo-

gatottba, így különbözõ országok pá-
lyáin öregbíthették a magyar rendõr-
foci hírnevét. 

Pakulár doktor az elmúlt idõszak
eredményeit ecsetelve elmondta,
hogy az elõzõ négy esztendõ során
három alkalommal nyertek, egy alka-
lommal pedig a második helyen vé-
geztek a paksi rendezésû országos
rendõr strandfocibajnokságon, de

ugyancsak remekül
szerepeltek a Függet-
len Rendõr Szakszer-
vezet focitornáin. A
részt vevõ mintegy öt-
ven csapat közül soro-
zatosan a második, il-
letve harmadik helyen
végeztek. Szintén do-
bogóra állhattak az or-
szágos rendõr, illetve
országos BM bajnok-
ságon, sõt tavaly ezüs-
töt nyertek a nemzet-
közi egyenruhás te-
re m b a j n o k s á g o n .
Mindezeken kívül szá-
mos rendõr és civil
kupát nyertek.   

– Minden versenyt
komolyan veszünk, és
valóban esélyesként

kell velünk számolni. A kikapcsolódás
mellett a sportszeretet is hajt bennün-
ket, ráadásul komoly állóképességre
teszünk szert, ami csöppet sem elha-
nyagolható a mindennapi szolgálattel-
jesítés során. S az sem közömbös,
hogy a sport egybekovácsolja, bará-
tokká alakítja a munkatársakat, ami
szintén kamatozik a munkánkban.

V. H. M.

Dr. Pakulár Károly bûnügyi osztályvezetõ-helyettes a díjakkal
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