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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

FELHÍVÁS
közcsatornával nem rendelkezõ ingatlantulaj-

donosok, -használók, bérlõk részére!
Tájékoztatjuk a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz –

elszállítását igénybevevőket, hogy az önkormányzat döntésének értelmé-
ben a közszolgáltatást 2008. január 1-jétől a Szekszárdi Víz- és Csator-
namű Kft. végzi, a BIOZOL Kft. helyett. A szolgáltatás megrendelhető
munkaidőben (7–15.30 óra között) a 74/529-050-es telefonszámon vagy
személyesen a cég Szekszárd, Sárvíz u. 20. szám alatti telephelyén.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Műszaki Iroda

Kétszázharminc millió forint. Ek-
kora kölcsönt folyósít a város és
két saját tulajdonú cége a Szek-
szárdi Ipari Park Kft.-nek, hogy
az rendelkezzen a fejlesztési pá-
lyázathoz szükséges önerővel.

Szekszárd Megyei Jogú Város
közgyűlésének január 8-i, rendkí-
vüli ülésén a képviselők egyhangú-
lag szavazták meg, hogy a város
150 millió, a Szekszárdi Víz- és
Csatornamű Kft. 50, a Vagyonkeze-
lő Kft. pedig 30 millió forint köl-
csönzésével járuljon hozzá az ipari
park infrastruktúra-fejlesztéséhez.
A decemberi közgyűlésen még ar-
ról döntöttek, hogy két ütemben
valósuljon meg a beruházás. Az
ipari park iránt megnyilvánuló
nagy érdeklődés azonban megkí-
vánja, hogy az összesen mintegy
50 hektáros terület egészén mi-
előbb kiépülhessen az elektromos
hálózat, a víz-, szennyvízcsatorna-
és az úthálózat, valamint a csapa-

dékvíz-elvezető rendszer. A beru-
házás bruttó összege meghaladja a
félmilliárd forintot, ebből kétszáz-
millióra pályázik a kft. A pályázat
beadásának határideje e hónap kö-
zepe, a 2008-as költségvetést pedig
csak februárban tárgyalja a köz-
gyűlés, ezért volt szükséges a köl-
csön.

Technikai módosítást hajtottak
végre a szemétszállítási díjról szóló
rendeleten, mert azt decemberi
ülésén nem az eredeti szándék sze-
rint szavazta meg a képviselőtestü-
let. A szemétszállítás díja így nettó
1,63 forintról 1,77 forint/literre
emelkedett ürítésenként. A díjeme-
lésből egy tartalékalap képződik,
amelyet a Dél-Balatoni és Sió-völ-
gyi Hulladékgazdálkodási projekt-
ben – várhatóan 2009–2010-re –
megvalósuló cikói lerakó és a szek-
szárdi szeméttelep rekultivációjá-
nak igen jelentős költségeire fordít-
hat majd a szolgáltató Alisca Terra
Kft. (fl)

Ipari park: félmilliárdos
infrastruktúra-fejlesztés HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Január 24.  
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Január 24. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,

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

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

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Január 21 . (hétfő) 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

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

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

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

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

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

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

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

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

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A Magyar Vöröskereszt Szekszárd Városi
Területi Nyugdíjas Alapszervezete 

értesíti tagjait, valamennyi érdeklődő nyugdíjast és rászorulót, hogy
2008. évben is segítséget nyújt minden szociális jellegű támogatás igény-
léseihez Dózsa Gy. u. 1. szám alatt

hétfőn és csütörtökön 8–10 óráig.
Például: – méltányossági nyugdíjemelés

– lakásfenntartási támogatás
– fűtési támogatások
– üdülésicsekk-igénylés
– albérleti lakbértámogatás
– temetési segély

Szeretettel várunk minden segítséget igénylő nyugdíjast, illetve rászorulót.

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő előadása 2008. január 29-én, kedden 14 órai kezdettel a
Szekszárdi Kórház kultúrtermében lesz.
Táplálék-kiegészítők a diabetesben címmel tart előadást dr. Sudár Gé-
za osztályvezető főorvos. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

EGYPERCES KRIMI

Jogsi nélkül?
Akár 90 nap elzárás!

Egyszerűen „csak” hanyagság? Tettük föl beszélgetésünk során a
költői kérdést Szabácsy Szabolcs őrnaggyal, a Szekszárdi Rendőrkapi-
tányság közrendvédelmi osztályvezetőjével. Mármint igen sok, s a ta-
pasztalat szerint egyre több autós hanyagságból felejtkezik el befizetni
a kötelező biztosítást, leműszakiztatni a gépkocsit, megcsináltatni a
zöld kártyát? Legalábbis erre, szó szerint az „elfelejtettemre” hivatkoz-
nak a rendőri ellenőrzéskor a tyúkeszűek, akik e jelzőt önként vállal-
ják magukra.

De az sem ritka, amikor jogosítvány – a büntetésből bevont doku-
mentum – nélkül hajtják a járgányt. E tényről meg hogy lehet elfelejt-
kezni? Képzeljék el, előfordult, hogy háromszor fogták el a rendőrök
ugyanazt az embert, akit a hatóság eltiltott a járművezetéstől. Az osz-
tályvezető úgy fogalmazott, hogy felsoroltak a helyszínen nagylegé-
nyek, vagdalkoznak és vigyorognak. Ám amikor keményebbre fordul a
dolog, akkor már beijednek. Ugyanis például az eltiltás ellenére veze-
tőkkel szemben szabálysértési eljárás indul, miközben a rendőrség 72
órára szabálysértési őrizetbe veszi az ilyen elkövetőt. A bíróság pedig
gyorsított eljárás során dönt: a korábbi 60 napig terjedő elzárás bünte-
tés mára 90 napra nőtt.

Egyébként is – nagyon helyesen – január elsejétől szigorúbban lép-
nek fel a rend őrei a közlekedési szabályok megsértőivel szemben pél-
dául az új pontrendszer alapján. De a helyszíni bírság összege is nőtt:
míg korábban 1000–10 000 között mozgott, most viszont 3000-től 20
ezer forintig terjed a kiróható pénzösszeg, ami az adók módjára behajt-
ható.

Szóval érdemes megfontolni, hogy miként tartjuk be a szabályokat.
S nem csak a várható kemény büntetés okán, hanem elsősorban azért,
mert velünk szemben is közlekednek. Gondolja meg a szabálytalanko-
dó, hogy hasonló esetben akár az ő családja sérülhetne meg a nemtö-
rődömök miatt.   – hm –



2008. JANUÁR 13. 3333H É T R Ő L  H É T R E

„Bízom benne, hogy ez a jó szo-
kás más szekszárdi cégekre is át-
ragad a jövőben” – mondta Hor-
váth István polgármester azon a
sajtótájékoztatón, amelyen beje-
lentették: az újabb fejlesztésekbe
kezdő Adval Tech QSCH Kft. egy-
millió forintot adományozott szo-
ciális célokra.

A szekszárdi székhelyű, autóipa-
ri és elektronikai alkatrész-gyártás-
sal foglalkozó svájci–német cégtől
amúgy sem idegen szociális érzé-
kenység. A Bernd Kunze és Ri-
chard Kimmerle ügyvezetők által
irányított vállalkozás a partnerek-
nek küldött drága ajándékok he-
lyett a dolgozóikat jutalmazza, s
emellett 2005 óta összesen 5 millió
forintot költött szekszárdi óvodák,

illetve egyéb szociális célok támo-
gatására a városban. A 2007. év vé-

gén felajánlott összegből negyed
milliót a hajléktalanok karácsonyá-
ra fordítottak, a fennmaradó pénzt
pedig a városi szociális irodával és
az adományozóval közösen terve-
zik felhasználni.

A QSCH Kft.-t tavaly augusztus-
ban vásárolta meg az Adval Tech
konszern. Az akkor bejelentett fej-

lesztési tervek közül több már a
megvalósulás folyamatában van. A
szekszárdi cég 2007 utolsó negyed-
évében 20 új dolgozót vett fel, s ez
a szám áprilisig ötven főre emelke-
dik – tájékoztatott Bernd Kunze.
Az ügyvezető elmondta még, hogy
az új svájci gépsorokat az alpesi or-
szágból érkezett szakemberek állí-
tották be, s miután megtörtént az
új munkaerők betanítása, legké-
sőbb májusban elindulhat az új au-
tóipari és elektronikai alkatrészek
gyártása, amelytől 5-6 millió eurós
éves bevétel növekedést vár a cég-
vezetés. 

A vállalkozás már megvásárolta
az Uponor egykori telepét, ahol új
üzemcsarnokot is épít a közeljövő-
ben. Kunze úr úgy fogalmazott: né-
hány éven belül szeretnének az
egyik legnagyobb munkaerő-fog-
lalkoztatókká válni Szekszárdon. A
városban, ahol 2005-ben üzlettár-
sával otthonra találtak, s ahol nem
csak céget, de családot is alapítot-
tak, s immár magukat is szekszár-
dinak vallják. (fl)

Teljes férőhely-kihasználtsággal
működik (sajnos) jelenleg is
Szekszárdon a Családok Átmene-
ti Otthona (CSÁO). Az intézmény
egyszerre legfeljebb hét, zömmel
csonka családnak tud ideiglenes
szállást nyújtani. Problémákkal
azonban nem csak a lakók küz-
denek…

„Egy decemberi ÁNTSZ-vizsgá-
lat megállapította, hogy konyha-
szekrényünk elhasználódott, ben-
ne az élelmiszerek és az edények
tárolása nem megfelelő, ezért csak
fél évre, 2008. június 30-ig kaptunk
működési engedélyt” – mutatja a
jegyzőkönyv másolatát Forayné
Bandzi Hajnalka. Az intézmény
szakmai vezetője azt mondja, kora
és a nagy igénybevétel miatt a bú-
tordarab már valóban megérett a

cserére, csak hogy a költségvetés
igencsak szűkös…

A Családok Átmeneti Otthona a
szekszárdi Családsegítő Központ
szakmailag önálló gyermekjóléti
részintézményeként 2001. január
1-jén kezdte meg működését a Csa-
tári utcában. A szakmai vezető
mellett két család- és három szak-
gondozó dolgozik az intézmény-
ben. A CSÁO folyamatos munka-
rend szerint működő, átmeneti el-
helyezést nyújtó intézmény, amely
a gyermekjóléti alapellátás kereté-
ben biztosít az átmenetileg otthon-
talanná vált szülő és gyermeke szá-
mára szállást, amennyiben – elhe-
lyezés hiányában – lakhatásuk nem
lenne megoldott, s emiatt a
gyerme(ke)ket el kellene választa-
ni szülőjétől. A CSÁO a szülő kérel-
mére biztosítja a gyermekével az

együttes lakhatást, valamint a
szükség szerinti további ellátást.
Segítséget nyújt a szülőnek gyer-
meke teljes körű ellátásához, gon-
dozásához, neveléséhez, közremű-
ködik a család otthontalanságának
megszüntetésében, a szociális- és
egzisztenciális válsághelyzet ren-
dezésében.

Az intézmény rendjét, a bentla-
kók jogait és kötelességeit, az ér-
dekképviseleti fórum működését
házirend szabályozza. A családdal
írásbeli megállapodást kötnek,
melyben rögzítik az ellátás időtarta-
mát (a törvény maximálisan egy
évet engedélyez, amelyet indokolt
esetben egy alkalommal 6 hónappal
meg lehet hosszabbítani), a CSÁO
által biztosított ellátásokat és a csa-
ládgondozó kötelességeit, valamint
a család kötelezettségeit (jövede-
lemfüggő térítési díj, kötelező elő-
takarékosság, munkaviszony létesí-
tése). A családok támogatása során
az intézmény a szociális munka
(krízisintervenció, családsegítés,
családgondozás, mentálhigiénés se-
gítség), továbbá ventilláció biztosí-
tása, információnyújtás és a tanács-
adás módszereivel dolgozik. A
gyermekekkel képzett gondozók
foglalkoznak, de a CSÁO-ban fon-
tosnak tartják a rekreációs tevé-
kenységek minél sokrétűbb megis-
mertetését is a családokkal.

A csatári átmeneti otthon hét la-
kószobában 20 férőhellyel rendel-
kezik. Ezek jelenleg is teljesen be-
töltöttek. A most bentlakó hat csa-
lád (melyből egy esetben van jelen
az édesapa is) összesen 13 gyerme-
ket nevel, az egyik édesanya egy-
maga négyet! A 2007-es évben ösz-

szesen 11 családnak nyújtott ideig-
lenes szállást az intézmény, mely-
nek szakmai vezetője szerint az el-
helyezést kérők (zömmel egyedül-
álló anyák) közel felénél bántalma-
zás volt a költözés oka. A családon
belüli erőszak mellett a lakbérhát-
ralék, a nem megfelelő lakhatási
körülmények és az életvezetési ne-
hézségek szerepeltek leggyakoribb
okként. Az anyagi problémák vi-
szont minden családnál jelentkez-
tek.

Ahhoz, hogy ezek a családok a
jövőben is otthonra találjanak Csa-
táron – még ha átmenetire is –,
megnyugtató lenne a végleges mű-
ködési engedély. Ehhez viszont el-
engedhetetlen egy új bútor a társas
kapcsolatok központjában, a kony-
hában. (fl)

Szekszárdon otthonra
talált a QSCH Kft.

Átmeneti otthon, ideiglenes engedéllyel Segíthetnek
az aprópénzek

A cikkben szereplő probléma
megoldására jótékonysági akció
indul. Kérjük a szekszárdi ma-
gánszemélyeket és vállalkozáso-
kat, hogy a március elsejével a
pénzforgalomból kivonásra kerü-
lő egy és két forintos érmékkel tá-
mogassa a bútorvásárlást. Az
összegyűjtött aprópénzeket feb-
ruár végéig a Polgármesteri Hiva-
tal (Béla király tér 8.), valamint a
Babits Mihály Művelődési Ház
(Szent István tér 10.) előterében
elhelyezett edénybe helyezhetik
el. Segítségüket – az otthon lakói
nevében – előre is köszönjük! Az
összegyűlt adományt a város ön-
kormányzata támogatással egé-
szíti ki, a MÁR-KER Kft. pedig
vállalta, hogy a konyhabútort
kedvezményes áron elkészíti.

Ilona, az otthon egyik lakója a cserére érett konyhabútort mutatja



TOLLER-ÜGY:

Nem volt elfogult a bíró
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Dr. Toller László országgyűlési
képviselő, Pécs volt polgármeste-
re és gépkocsivezetője, Szőke Já-
nos tavaly június 19-én történt
közlekedési balesetének legutób-
bi tárgyalásán – mint akkor meg-
írtuk – a vádlott és védője elfo-
gultsági kifogást terjesztett elő az
ügyben eljáró Szekszárdi Városi
Bíróság bírójával szemben. 

Mint ismeretes, Toller László a
baleset következtében jelenleg is
éber kómában van, Szőke János
pedig a baleset után pár héttel be-
lehalt sérüléseibe.  

A Tolna Megyei Bíróság egyik
büntető tanácsa az előterjesztést
kivizsgálta, s a hét közepén meg-
hozta határozatát. 

E szerint a büntető tanács a
vádlott és védője indítványát el-
utasította, s megtagadta az eljáró
bíró kizárását. 

Így – várhatóan jövő január ele-
jén – ugyanaz a városi bíró foly-
tatja az eljárást. 

Információnk szerint várható-
an ezen a tárgyaláson megszüle-
tik az elsőfokú ítélet.

Szekszárdi szerző egy
országos kiadványban

Megjelent a budapesti Accordia
Kiadó gondozásában a Fények tit-
kosírásai című kötet. Az antológia
26 szerző verseit, prózáit tartal-
mazza. 

Egy Tolna megyei van köztük, a
Szekszárdon élő Nagy Vendel. Tő-
le négy vers olvasható a kiadvány-
ban. 

Nagy Vendel már több antológi-
ában publikált, és megjelent egy
önálló kötete is, Lila Madonna
címmel. - Wy -

MÉSZÖLY MIKLÓS-
EMLÉKNAP

2008. JANUÁR 19.
9.00 Helyszín: PTE IGYFK E épület díszterme

(Szent István tér 15–17.)
REGISZTRÁCIÓ

10.00 KÖSZÖNTÕK
HORVÁTH ISTVÁN 
országgyûlési képviselõ, Szekszárd Megyei Jo-
gú Város polgármestere
FUSZ GYÖRGY, 
a PTE IGYFK fõigazgatója

10.10 MÉSZÖLY MIKLÓS ÉS
POLCZ ALAINE 
IRODALMI KETTÕS-PORTRÉ
FOGARASSY MIKLÓS,
a Mészöly Miklós Egyesület alelnökének elõadása

10.45 MÉSZÖLY MIKLÓSRA, ISKOLÁJUK 
EGYKORI DIÁKJÁRA EMLÉKEZNEK 
A GARAY GIMNÁZIUM TANULÓI
A mûsort az író mûveibõl összeállította BÁLÓ MARIANNA

11.45 A MÉSZÖLY MIKLÓS-EMLÉKPLAKETT ÁTADÁSA
A plakettet HORVÁTH ISTVÁN polgármester adja át
A MÉSZÖLY MIKLÓS-DÍJ ÁTADÁSA
A díjat átadja SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, a Mészöly Miklós Egyesület
elnöke, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója

FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELE
A PORKOLÁB-VÖLGYI MÉSZÖLY-TANYA
MEGMENTÉSÉRE
AZ ÜNNEPSÉGEN KÖZREMÛKÖDNEK
a Liszt Ferenc Mûvészeti Iskola növendékei és mûvész tanárai,
valamint SZABÓNÉ GÁNCS TÜNDE népdalénekes

13.00 Helyszín: Mészöly Miklós szülõháza (Bezerédj u. 2.)

A MÉSZÖLY MIKLÓS-EMLÉKTÁBLA
MEGKOSZORÚZÁSA
Közremûködik 
GACSÁLYI JÓZSEF

14.30 Helyszín: Irodalom Háza Mészöly
Miklós Múzeum (Babits u. 15.)

BESZÉLGETÕ- ÉS FEL-
OLVASÓ-DÉLUTÁN
TOMBOLÁVAL
AZ ALAINE CÍMÛ
KÖNYV BEMUTATÓJA
A könyvet bemutatja BARANYAI LÁSZLÓ, a kötet szerkesztõje

BESZÉLGETÉS A MÉSZÖLY MIKLÓS-DÍJASOKKAL

Tombola Mészöly Miklós és Polcz Alaine könyveibõl

A Mészöly Miklós-emléknap mûsorközlõje
ORBÁN GYÖRGY

  
A MÉSZÖLY MIKLÓS-EMLÉKNAP TÁMOGATÓI:

ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR, PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
ILLYÉS GYULA FÕISKOLAI KAR, WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM,
LISZT FERENC MÛVÉSZETI ISKOLA, BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI

HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA, JELENKOR KIADÓ

  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Szekszárd: PÓCS MARGIT 74/504-119, 30/632-3266
Budapest:  ABLONCZY ANNA 30/429-9996

A Mészöly Miklós-emléknap rendezvényei ingyenesek

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
01-0337-04

Intézmény-akkreditációs 
lajstromszám: AL-0010

Szerezzen szakmát támogatással!
Várjuk Önt támogatással megvalósuló, tandíjmentes képzéseinken!

IDEGENFORGALMI SZAKTERÜLET
Utazásszervező menedzser • Protokoll- és utazás-ügyintéző 
Valuta-pénztáros és valuta-ügyintéző • Panziós, falusi vendéglátó

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

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

NYELVTANFOLYAMOK kezdő és haladó szinten:
Angol • Német

Kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátóipari 
SZAKKÖNYVEK, NYELVKÖNYVEK, KAZETTÁK értékesítése.

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

Legyen Ön is versenyképes!
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A Vállalkozó Szalon el-
múlt évi utolsó vendége,
Vértes András a rend-
szerváltozás után kor-
mányoktól függetlenné
váló, addig azoknak az
égisze alatt működő
Gazdasági Kutatóintézet
igazgatója nem festett
olyan borús égboltot a
magyar gazdaságról, a
távolabbi kilátásokról,
mint az előtte megfordu-
ló előadók. Persze ő is
onnét indult ki, hogy az a hiány
ami 2006-ra kialakult, az európai
gyakorlatban példátlan volt, s ez
a mélyrepülés kutatóintézetének
meglátása szerint már az ezred-
fordulón, 2000-ben elkezdődött,
de – teszi hozzá elöljáróban –
nem kellene ezen már annyit rá-
gódni, visszamutogatni. 

– Nyilván ennek isszuk a levét,
mert a költségvetési kiigazítás el-
visz forrásokat a gazdaság motorjá-
nak beindítása, fölpörgetése elöl,
még talán 2008-ban is. De ezt már
– sportnyelven szólva –, ki lehet
bekkelni, és olyan most a világgaz-
dasági környezet, hogy nem szab
gátat az újra történő folyamatos
növekedésnek, ami azért 96-tól kö-
zel tíz évig jellemezte a magyar
gazdaságot, ne feledjük: ebben az
időszakban mi jobban fejlődtünk,
mint azok az országok, az újonnan
csatlakozók, akik kétségtelen,
hogy az elmúlt években nagyobb
növekedést produkáltak, mint a
magyar gazdaság.

Jól kon-
vergálunk, de...

– Azt mondják
egyes elemzők,
hogy a konvergen-
cia program idő-
arányos teljesítése
mellett a meglévő,
megmaradó forrá-
sokat markánsab-
ban kellene a gaz-
daság felé irányíta-
ni, mert a két dol-

got együtt kellene valahogy csinál-
ni, hiszen vissza van az oktatás, a
közigazgatás strukturális átalakí-
tása, az egészségügyben is a kezdő-
lépések történtek meg. Nincs újabb
tíz évünk arra, hogy a külső-belső
egyensúly után kezdjünk el közelí-
teni például a szomszédos Ausztria
felé.

– Nem lehetünk türelmetlenek e
tekintetben. Nézzünk körül Euró-
pában, hogy mi történik a társada-
lombiztosítás, az egészségügy terü-
letén. Ott is keresik a kiutat az álla-
milag nehezen finanszírozhatóság-
ból. Van, ahol belépnek a biztosí-
tók, van, ahol marad az állami, de
találkozhatunk úgymond öszvér
megoldással. Van, ahol csak bele-
kóstolnak az egyikbe, aztán megáll
a dolog a puding próbája az evés
címszó alatt, aztán hagynak nyitva
kapukat rossz tapasztalatok esetén
egy másik verzióba történő vissza-
rendeződéshez. Nincsenek ez ügy-
ben kipróbált, garantáltan minden-
ki számára jó megoldások, amit
csak le kellene másolni, át kellene

venni. Mi most bizonyos nem piaci
alapon működő ellátás, a szolidari-
tás elvének beépítésével próbáljuk
idecsábítani a profitérdekelt bizto-
sítókat, a holland és a magyar
szisztémát valahogy közös nevező-
re hozni. Amúgy ebben az ágazat-
ban világszerte elképesztő költség-
robbanás van. Az egészségügy be-
szállítói ma már mindent kitalál-
nak amivel gyógyítani lehet. 

Ezeket a megnövekedett ellátási
követelményeket azokban a fejlett
országokban sem tudja finanszí-
rozni az állam, amely nem küzd
ilyen gondokkal, mint mi, keressük
a kiutat, a közjót, az optimális
megoldást. Mindeközben az is
szükséges – hogy a kérdésére is vá-
laszoljak –, az üzleti környezet fej-
lesztésébe is belefogjunk, mert et-
től tud növekedni a gazdaság,
amely újra elosztható forrásokat te-
remt. De ezt nem lehet csak jogsza-
bály-változtatásokkal, mesterséges
eszközökkel előidézni, mint azt so-
kan hiszik, mert a politikusok ki-
nyilatkoztatják. Közelről és távol-
ról sem olyan egyszerű a dolog,
hogy csökkentsünk adót, és már is
rendben van minden?! Nem, az
adórendszer átalakításáról lehet
beszélni és gyorsan cselekedni is.
Például az elő munkát, a foglalkoz-
tatást terhelő Európában is kirívó-
an magas járulékot a versenyké-
pesség aspektusából faragni kelle-
ne. A versenyképesség szempont-
jából nagyon gyorsan hadat kellene
üzennünk a gyakorlattól elrugasz-
kodó, használhatatlan végzettsége-
ket adó képzéseknek.

Az állami szerepvállalás

– Azért azt is ki kellene találni,
hogy mi az az egy-két ágazat ezen
belül vagy kívül, nemzeti sajátossá-
gunknak nevezhető terület, amely
már letett az asztalra valamit,
amely odairányított, prioritást él-
vező támogatásokkal valóban kitö-
rési pont lehet. A retorika szintjén
furcsa módon legalább húsz terü-
letet megjelölnek a korifeusok, mert
jól hangzik, de sokuknak nincs
valóságalapja, de aztán az törté-
nik, hogy az a néhány ágazat, ami
állam bácsi milliárdjaitól versenyre
kelhetne új piacokat hódíthatna,
azok sem kapnak elsőséget. 

– Hadd mondjak most ellent Ön-
nek, a kérdésben megfogalmazott
véleménnyel azonosulóknak is! Az
az eddigi tapasztalat Magyarorszá-
gon: ha a gazdaságpolitika maga
akarja megmondani, hogy mely
ágazatokat kell fejleszteni, és oda
milyen pénzeket kell bevonni, ak-
kor ez csak rosszul, alacsony haté-
konysággal megy. 

Modern kapitalista viszonyok
közepette az állam segítsen pénzt
bevinni az infrastrukturális fejlesz-
tésbe, a környezetvédelembe, a re-
gionális ügyekbe, például a régió-
ink és kistérségeink végleges for-
mátumú kialakításába. B

eszállhat még konkrét, nagyobb,
biztató kutatásaink támogatásába,
mondjuk a biotechnológia terüle-
tén, de a gazdaságot ő maga nem
csinálhatja. 

B. GY.

GKI ELNÖKE, VÉRTES ANDRÁS ANALÍZISE SZERINT:

„Mesterséges módon nem nőhet a magyar GDP”

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

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

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



xAz egészségügy átalakítása sok gondot, fe-
szültséget okozott, okoz az intézményeknek
és az azok szolgáltatásait igénybevevőknek
egyaránt. A rendszer egyik – a legtöbb embert
közvetlenül érintő eleme – a vizitdíj és a
kórházi napidíj. Sokaknak, főleg az idős,
nehéz anyagi körülmények között élőknek
nemcsak a fizetendő díj, hanem az e téren
tapasztalható tájékozatlanság is gondot okoz.
Az alábbi tájékoztató az eligazodásban kíván
segíteni.
Az egészségügyi ellátás a rendkívüli eseteket
(baleset, életveszély) és a 4. pontban megha-
tározott betegségeket kivéve a háziorvosnál
kezdődik.

A VIZITDÍJRÓL

1. 300 Ft vizitdíjat kell
fizetni a háziorvos-
nál, a kórház rende-
lőintézetében, a he-
lyi kórházhoz nem
tartozó egészségügyi
intézményeknél, pl.
véradóállomásnál, a
fogászati alap és
szakrendelésnél. A
vizitdíjat – rendkívü-
li eseteket (baleset,
életveszély) kivéve –
az ellátás megkezdése előtt kell befizetni. Ha
a beteg állapota szükségessé teszi, hogy a be-
fizetés napján háziorvosát ismét felkeresse,
nem kell külön vizitdíjat fizetni.

2. Ha a háziorvos a biztosítottat (az a személy,
aki jogosult egészségügyi ellátásra) szakvizs-
gálat céljából rendelőintézetbe utalja, akkor a
háziorvos vagy a beutalt időpontot kér a
szakrendelésre. Ha a beteg az előjegyzési na-
pon a szakrendelésen nem tud megjelenni,
akkor telefonon, vagy személyesen új idő-
pontot kérhet. A rendelőintézetben az elő-
jegyzés napján kell befizetni a 300 Ft vizitdí-
jat. Az itt befizetett díj a befizetés napján
minden olyan szakvizsgálatra jogosít, ami a
rendelőintézetben elvégezhető. Ha a rendelő-
intézetben a befizetés napján nem fejeződik
be minden vizsgálat, akkor a következő nap-
ra áthúzódó vizsgálatért újabb 300 Ft-ot kell
fizetni, de nem kell újabb beutaló.

3. Ha a kórházi vagy rendelőintézeti beavatko-
zás után a beteget a szakorvos visszarendeli
kontrollra (pl. műtét után, vagy foghúzásnál,
illetve annak pótlására) minden esetben kell
vizitdíjat fizetni.

4. Nem kell háziorvosi beutaló az alábbi szak-
rendelésekhez: bőrgyógyászat, nőgyógyá-
szat, urológia (vizeleti problémák), pszichiát-
ria (elme és kóros lelki betegségek), fül-orr-
gégészet, szemészet, általános és baleseti se-
bészet, onkológia (daganatos betegségek), fo-
gászati alapellátás (fog- és fogkő eltávolítás,
fogpótlás stb.).

5. 600 Ft emelt összegű vizitdíjat kell fizetnie
annak, aki nem a területileg illetékes, illetve
nem az általa választott háziorvosnál jelent-
kezik ellátásra.

6. 1000 Ft emelt összegű vizitdíjat fizet az, aki
nem azt az egészségügyi szolgáltatót (rende-
lőintézet) veszi igénybe, melyet a beutaló or-

vos kezdeményezett, vagy beutaló nélkül
vesz igénybe olyan ellátást, melyhez beutaló
szükségen. Az is 1000 Ft vizitdíjat fizet, aki az
éjszakai, vagy munkaszüneti napokon indo-
kolatlanul veszi igénybe az orvosi ügyeletet.

7. A 18 éven aluli biztosítottnak nem kell vizitdí-
jat fizetnie, de amennyiben az 5. és 6. pont-
ban leírtak szerint veszi igénybe a szolgálta-
tást, akkor ő is 600, illetve 1000 Ft vizitdíjat fi-
zet.

8. A kórház, vagy a rendelőintézet a biztosított
részére köteles az előre befizetett vizitdíjat
visszatéríteni, ha a biztosított valamilyen ok-
nál fogva az ellátást nem vette igénybe.

9. A vizitdíj visszafizetése. Ha a biztosított egy

naptári évben 20-nál több alkalommal fizetett
vizitdíjat, akkor az azon felüli részt a Polgár-
mesteri Hivatal visszatéríti. A vizitdíjról ka-
pott nyugtákat szolgáltatóként (háziorvos,
rendelőintézet stb.) külön-külön kell gyűjte-
ni. A nyugtákat családon belül nem lehet ösz-
szevonni. Az emelt összegű vizitdíjról kapott
nyugtákat nem lehet beleszámítani a húszba.

10. A visszaigénylés rendje. Ha a biztosított
egy adott szolgáltatónál (pl. a háziorvosnál)
20-nál többször fizetett vizitdíjat, akkor a
háziorvostól kapott valamennyi nyugtát a fo-
gadási napokon (8–16 óráig) vigye be a Szo-
ciális Irodára (Vörösmarty u. 5.). Itt az
igényjogosultság megállapítását követően
azonnal kifizetik a visszajáró összeget. Ez
vonatkozik a rendelőintézetben vagy a kór-
házban kapott nyugtákra, ha azok száma

külön-külön meghaladja a húszat. Vissza-
igénylést legkésőbb a tárgyévet követő 60
napon belül lehet alkalmazni.

11. Nem kell vizitdíjat, kórházi napidíjat fi-
zetni:
a)Alanyi jogon: 18 éven aluliaknak, terhes

gondozás, szülés, szülészeti ellátás, gyer-
mekágyas anya gondozása, sürgősségi
vagy kötelező gyógykezelés, kötelező szű-
rővizsgálat esetében. Nem kell fizetni an-
nak sem, aki legalább 30 alkalommal adott
vért, és azt a véradóállomás igazolja.

b)Betegségek alapján: rosszindulatú daga-
natos betegségben, vesebetegségben, cu-
korbetegségben, HIV-fertőzésben, AIDS-
betegségben szenvedőknek, szerv- és szö-
vetátültetésre váróknak, illetve akiken
ilyen műtétet végeztek.
Fontos: ha biztosított nem a fent jelzett
betegség alapján kap ellátást (pl. a cukor-
betegnek eltörik a lába), akkor fizetnie
kell vizitdíjat, illetve kórházi ellátás esetén
napidíjat.

c)Akkor sem kell vizitdíjat, napidíjat fi-
zetni: ha az orvos által rendelt injekciós,
infúziós kúrát, kötözést, fürdőgyógyászati
ellátás részét képező kezelést, gyógytor-
nát és fizikoterápiás kezelést nem orvos
végzi, kivéve, ha a biztosított, a kezelést az
ügyeleti ellátás keretében indokolatlanul
veszi igénybe. A 18. évet be nem töltött
személynek akkor sem kell napidíjat fizet-
ni, ha a korházban, gyógyintézetben tölti
be a 18. életévét. Ha a kórházban, gyógy-
intézetben kezelt személy elhalálozik,
utána napidíjat nem kell fizetni.

A KÓRHÁZI NAPIDÍJRÓL

Kórházakban, gyógyintézetekben minden meg-
kezdett nap után 300 Ft napidíjat kell fizetni. A
számlát az elbocsátás napján kell rendezni. Ha
a biztosított egynapos sebészeti vagy kúraszerű
ellátásban részesül, és nem kell a kórházba be-
feküdnie, akkor is fizetni kell 300 Ft napidíjat. 
Ha a biztosított egy évben az ország bármely
kórházában, gyógyintézetében 20-nál több na-
pon keresztül kapott kezelést, akkor abban az
évben – ha újólag kezelésre szorul – már nem
kell napidíjat fizetnie. A 20 fizetési napot a kór-
háztól, gyógyintézettől kapott nyugtával vagy
számlával igazolni kell. 

Maller Béla
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja

2008. JANUÁR 13.6666 H É T R Ő L  H É T R E
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a vizitdíjról és a kórházi napidíjról
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– Miután 1990 nyár elején meg-
szűnt a Dátum, az egyetlen vidé-
ken szerkesztett országos terjeszté-
sű (szabadelvű) napilap, kis időre
elváltak útjaink. 

– Jól emlékszem… te a Mai Nap-
hoz kerültél, én pedig a Napi Világ-
gazdasághoz szegődtem. Elég há-
látlan feladatnak tartottam vidékről
tudósítani egy országos lapot. Úgy-
hogy amikor a „Vasárnap” szóba
került, az előző munkát abba is
hagytam, s itt folytattam. Az én új-
ságírói munkaviszonyom is folya-
matos volt.

– Mindenképpen mondjuk el az
olvasóknak, hogy Takács Zsuzsi a
párod, két gyermeketek van: Bálint
harmadikos középiskolás, Bence
pedig másodikos, mindketten a tol-
nai Sztárai Mihály Gimnázium di-
ákjai.  De folytassuk a lapokkal. 

– Már jó ideje foglalkoztatott egy
megyei lap létrehozása, aminek
konkrét megjelenési formája a Tol-
na Megyei Krónika volt. Még a ’90-
es évek közepén adtunk ki egy 58
oldalas megyei hetilapot, azonban
nem érte el azt a példányszámot,
amellyel ez a vállalkozásunk nyere-
ségessé válhatott volna. Másfél év
után átálltunk a Krónika ingyenes,
55 ezer példányszámú változatára,
13. évfolyamát éli a hetilapunk.

Még a Szekszárdi Vasárnap ide-
jén egy népszerű vállalkozásba
fogtunk: elindítottuk az Alisca Szé-
pe szépségversenyt, amit jó időn át
évente, ám ma már kétévente ren-
dezünk meg. Az a tapasztalat,
hogy a lányok nem az országos hír-
név és a modell pályafutás remé-
nyében indultak a versenyen, ha-
nem főként azért, hogy megméret-
tessék magukat – küllemükben, in-
telligenciájukban egyaránt. 

– És mi volt a szépségversennyel a
ti célotok?

– Egyszerűen kellemes program-
mal szerettünk volna szolgálni a
szekszárdiaknak és a környékbeli-
eknek. A ’90-es években még új-
donságnak számítottak az efféle
programok, ezért vágtunk bele.

– Tolnán laktok, viszont munka-
helyeteket itt alakítottátok ki. Nem
nyűg az ingázás? 

– Nem. Egyáltalán nem, hiszen

ez nem távolság. Tolna olyan,
mintha Szekszárd elővárosa lenne,
rengetegen járnak be dolgozni a
megyeszékhelyre. Egyébként a két
város vezetői is elgondolkodhatná-
nak a jövőt illetően ezen a kapcso-
lódási ponton. Hisz mi is több időt
töltünk Szekszárdon, mint a lakó-
helyünkön, vállalkozásaink ideköt-
nek, adóforintjainkkal is a megye-
székhely kasszáját hizlaljuk.

– Megbeszéltük, hogy visszaté-
rünk a lakásra, lakberendezésre
stb. Tehát a „Házam a váram”.

– Az építőipari és lakáskultúra
szakkiállítás, ami már Szekszárd
Expo néven fut 13. alkalommal ke-
rül megrendezésre idén is május
30.–június 1. között. Mindig nagy
hangsúlyt fektettünk arra, hogy a
kiállításon megjelenő cégek zöme
gyártó legyen, amely az érdeklő-
dők számára újdonságot jelent.

– Min mosolyogsz?
– Javasoltuk egy szekszárdi cég-

nek, hogy vegyen részt az expón.
Közölte, hogy ez neki nem piac.
Majd a Balaton környékéről jelent-
kezett egy ugyanolyan profilú cég.
A tulajdonos már pénteken délután
két óra körül közölte velem, hogy ő
már befejezte itt az érdemi tényke-
dést. Megijedtem, hogy összepakol
és elmegy. Válasza az volt, hogy
megkötött egy 25 milliós üzletet,
azaz az említett szekszárdi cég ön-
hibájából hoppon maradt. Számos
érdekes eset történt, nem tudom,
érdekli-e az olvasókat?

– Naná, hogy érdekli.
– Egy idős ember „dagadó” rek-

lámszatyorral érkezett. Odament
egy motorkerékpáros kiállítóhoz, s
nézte a kínálatot, majd leparkolt
egy járgánynál. Az eladó megemlí-
tette neki, hogy „bátyám, szép ez a
motor, de az a baj, hogy nagyon
drága”. „Ezzel ne foglalkozzon fia-
talember”, hangzott a válasz, s
megvette a 2,5 millió forintos gé-
pet, de csak azzal a feltétellel, ha az
előtte – szintén a nylon szatyorból
kifizetett – terepjáróra felrakják az
unokájának szánt motorkerékpárt. 

– Ez tényleg jó történet… De az
expón is remek műsor fogadja a lá-
togatókat, akiknek sárközi márto-
gatós kalácsot kínálnak.

– Igen, igen… a decsi asszonyok
hozzák a „téfölös bütköt”, és a mű-
sort. Sajnos, a medinai sokác
együttes – akinek szintén sokat kö-
szönhetünk – úgy tudom, szinte
már megszűnt. Nagy kár értük,
mert évről évre óriási hangulatot
produkáltak.  

– Voltak, vannak irigyeitek.
– Soha nem foglalkoztunk ezzel.

A mi időnket mindig a munka kö-
tötte le. Ha nincsen expo, vagy
szépségverseny, akkor vannak üze-
mi lapok, illetve könyveket szer-
kesztettünk.

– Nem is akármilyeneket. Külle-
mükben és tartalmunkban egy-
aránt igényeseket, például a Ven-
dégváró köteteket, a borkönyveket,
s a megyéket bemutató „Bor, turiz-
mus, gasztronómia” sorozatot – a te
fotóiddal. Mikor kezdődött fotós pá-
lyafutásod?

– Az első fényképezőgépemet ti-
zenkét évesen kaptam. Legjobb
gyermekkori barátom, Fodor Gyula
– jelenleg az operaház koreográfu-
sa – jóvoltából bejuthattam a ba-
lettintézet próbatermébe, majd
megnézhettem a Diótörőt, sőt ott
lehettem az Erkel Színházban Ella
Fitzgerald estjén. Ekkor már való-
ban éreztem a fotózás „fogságát”.
Szintén emlékezetes munka volt a
Győri Balett előadásában Markó
Ivánnal a Don Juan árnyékában cí-
mű darab fényképezése, ezek a ké-
peim Amerikába is kikerültek.  

– Csöppet sem bántó, inkább az
elismerés szándékával említem ön-
törvényűségedet. Minden lapnál ki-
vívtad magadnak a kvázi függet-
lenséget, illetve a témaszabadsá-
got. Már a Népújságnál kamionos
fotós útra mentél számos európai
országba. 

– Munkám során általában sza-
bad kezet kaptam. Zsuzsival mi ír-

tunk először – 1987-
ben – a romániai falu-
rombolásról, a forrada-
lom idején (ez már a
Dátumos korszak)
többször kerestük föl
Tőkés Lászlót – még
Menyőben is, ahova
menekülnie kellett. A
mai napig nagyon jó
barátságban vagyunk.
De említhetném a prá-
gai forradalom évfor-
dulóját a rendszervál-
tás előestéjén, ahon-
nan szintén tudósítot-
tunk. Munkám során
valóban oda utazhat-
tam, ahol olyan témát
találtam – talán ráérez-
tem – ami másokat is
érdekelhet. 

– Mekkora a mostani
lap- és könyvkiadó cé-
getek?

– Mindenkit beleszá-
mítva 34 embert foglal-
koztatunk főállásban,
vállalkozóként, kis-

könyvvel… Kit hogyan.
– A létszámba beletartozik a Pa-

pa borozója is?
– Igen. Régi álmom valósult meg

a borozóval. Amikor a hetvenes
évek végén Szekszárdra kerültem,
első kérdéseim egyike volt: Miért
nincs borozó a város központjá-
ban? A város egyik vezetője azt vá-
laszolta: „Mert itt mindenkinek
van szőlője és bora, a városban sö-
röznek az emberek”. Annak tiszta
szívből örülök, hogy ma már a bor-
nak más a helye, mint annak idején
volt. Talán ehhez a könyveinkkel, a
borkultúrával kapcsolatos számos
– a város borászainak szakmai se-
gítségével – megjelent cikkünkkel
magunk is hozzájárultunk. 

– Kicsit elkanyarodtál…
– Ja, a borozó. Örültünk az adó-

dott lehetőségnek, s még a Garay
tér átalakítása előtt megnyitottuk a
borozót, magát az ingatlant pedig
megvásároltuk. Száz fajta palacko-
zott, kizárólag szekszárdi bort kí-
nálunk. Háromféle folyó borunk
van, amelyeket zárt acéltartályból –
olasz rendszerű hűtőhordón ke-
resztül – csapolunk.

– Gyakran és szívesen főzöl a csa-
ládodnak és a baráti társaságod-
nak egyaránt. Megköszönve a két
receptet, megígérem, hogy egy más
alkalommal közreadjuk olvasóink-
nak, mert sajnos itt már „beütött” a
helyhiány. Az utolsó kérdés…

– Rendben, tudom. Szeretném,
ha dr. Streicher Mátyás főorvossal,
a kórház ortopédiai osztályának
munkatársával szakmájáról, az or-
vosi etikáról és az elhivatottságáról
beszélgetnétek. Rövid ismeretsé-
günk során azt tapasztaltam, hogy
nagyon nyitott szakmájának újdon-
ságaira, azt hiszem, rokonlelkek
vagyunk. V. Horváth Mária

Fotó: Nagy Ági

A karácsonyi ünnepek előtt beszélgettünk a Garay Gimnázium-
ban tanító dr. Vitayné Kovács Ildikó ének és egyházzene szakos
tanárral, aki izgalmasnak, egyben jó témának tartja: miként lehet
összeegyeztetni két nagyon különböző elfoglaltságot, azaz az
újságírást és főszerkesztést a városközpontban működő borozó
irányításával. Kapfinger Andrásról van szó, aki a Tolna Megyei
Krónika főszerkesztője és a Papa borozó létrehozója. Andrással
nyilvánvalóan tegeződünk, hiszen nagyon régóta ismerjük egy-
mást, sok éven át dolgoztunk együtt a megyei lapnál, majd a
Dátumnál, azután pedig a Szekszárdi Vasárnapnál. 

BEMUTATJUK!

Kafi, a nagy ínyenc
a fotózás fogságában
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– Azt olvastam, hogy kézműves
családból származik. Innen ered a
képzőművészet, a szobrászat iránti
vonzódása?

– Apám műbútorasztalos volt,
bár nem gyakorolta a szakmáját,
mégis tevékeny, kreatív ember volt.
A csipkegyárban dolgozott mester-
ként, csipkéket tervezett a gépekre.
Én igazából nem egy kultúrcsalád-
ból származom. Arra emlékszem
vissza, hogy mikor nyáron a bará-
taimmal kimentünk a Szamosra,
akkor nedves homokból készítet-
tünk domborműveket. Valahogy
innen indulhatott, de ez már egy
tevékenység volt. Hogy honnan
ered igazából? A génekbe nem tu-
dok leásni.

– Művészeti középiskolába a szü-
lők íratták, vagy saját maga válasz-
totta?

– Ahogy mondtam, nem kultúr-
családból származom. A családban
nem volt soha szó arról,
hogy művészet van a vilá-
gon. A kulturáltságunk ki-
merült abban, hogy heten-
te elmentünk moziba, né-
ha elmentünk színházba,
művészeti kiállításokra
nemigen vittek el minket
gyerekkorunkban. Hanem
általános iskolában, ami-
kor már nehezemre esett a
tanulás, mert az elején
még nagyon tetszett a do-
log, aztán már kicsit unal-
masnak találtam, izgalma-
sabb volt a rajzolás, festés
a pad alatt, meg ahol csak
lehetett, állandóan firkál-
tam a könyveimbe, füzete-
imbe, papírra. Utolsó év-
ben, hetedikben a városba
érkeztek Marosvásárhely-
ről tehetségkutatók, mert
Szatmár perifériaterület
volt, attól függetlenül,
hogy Nagybánya közelsé-
gében van. Az iskola igaz-

gatónője mondta, hogy készítsek
én is próbarajzot, ami alapján kivá-
lasztották, hogy kinek érdemes fel-
vételizni. Így kerültem a felvételire,
pedig már általános iskola után is
úgy gondoltam, hogy én nem tanu-
lok tovább, elmegyek dolgozni,
mint ahogy azt egy rendes „proli”
családban szokták. Ez a tehetség-
kutatás mellékvágányra, vagy fővá-
gányra dobott. Csodálkoztam,
hogy engem is hívtak felvételizni.
Úgy gondoltam, én semmit sem tu-
dok. Ezért, hogy legyen fogalmam
arról, mit hogyan kell rajzolni,
megkértem a rajztanáromat, hogy
foglalkozzon velem. Miután már
tudtam, hogy fölvettek, még min-
dig úgy éreztem, hogy nem tudok
rajzolni. Ezért egész nyáron jártam
a rajztanáromhoz hetente egyszer-
kétszer, hogy tanuljak rajzolni.

„Végigzongoráztam” a gimnázi-
um öt évét. Ahol egyrészt normális

gimnáziumi oktatást kaptunk, az-
zal megegyező óraszámban, plusz
művészeti képzést, ami délutáni el-
foglaltságot jelentett. Két év volt a
felkészülés az érettségire, ahol a
normál gimnáziumi tananyag mel-
lett szakmai ismeretekből is vizs-
gáztunk. Az utolsó két évben sza-
kosodtunk, én szobrász szakon vé-
geztem. Nagyon rangos, országo-
san elismert, kiállító művészek vol-
tak a tanáraim.

– Magyar nyelvű oktatás volt?
– Magyar. Az általános iskolában

akkor indították be az első román
osztályt, amikor én már hetedikes
voltam. Akkoriban telepedtek be
románok a városba, beindult a ro-
mánosítás a magyar területeken.
Szatmárnémetiben korábban nem
hallottam román szót. Tudtuk,
hogy élnek a városban zsidók, cigá-
nyok, volt egy-két román család, de
mindenki magyarul beszélt. 

– Végül is Magyarországon végez-
te el a főiskolát, vagy először Ko-
lozsváron?

– Amikor a gimnáziumot elvé-
geztem, akkor megint úgy gondol-
tam, hogy nem akarok továbbta-
nulni. Hazamentem, és elhelyez-
kedtem egy bútorgyárban. Az volt
a munkám, hogy bútorokat rajzol-
tam le és festettem ki katalógusok-
hoz. Egy alkalommal elmentem a
gimnáziumba, hogy találkozzam a
régi iskolával, és megállított az
egyik kedvenc tanárom, megkér-
dezte, hogy voltam-e felvételizni.
Mondom, dehogy. – Miért nem
mentél el? – Valószínűleg úgysem
vennének föl. – Ezt komolyan gon-
dolod? Sokkal jobbak voltak a
munkáid itt, a gimnáziumban,
mint amire egy másodéves főisko-
lás képes. Mi az, hogy téged nem
vesznek föl? Menjél el felvételizni!
A kolozsvári művészeti főiskola
szobrász szakára jelentkeztem. A
régi tanárom kérdezte, hogy hogy
sikerült a felvételi. – Nem tudom,
mert én nem vártam meg az ered-
ményhirdetést, biztos nem sike-
rült. Akkor fölhívta a főiskola tit-
kárságát. Ott mondták, hogy felvet-
tek. Alig akartam elhinni, hogy be-
kerültem a főiskolára.

Már gimnáziumban levelezget-
tünk a volt feleségemmel, így aztán
szerelembe gabalyodtunk, és főis-
kolás koromban össze is házasod-
tunk. Amikor elkezdtem a negye-
dik tanévemet, megkaptam a kite-
lepedési lehetőséget. Közöltem a
főiskolával, hogy sajnos, én itt ab-
bahagyom, és megyek Magyaror-
szágra, mivel a feleségem idevaló.
Úgy kerültem Szekszárdra, hogy a
bölcskei születésű volt feleségem
Szekszárdon érettségizett, és rette-
netesen szerelmes volt ebbe a vá-
rosba, mindenáron vissza akart
jönni ide, élni, lakni, akárhogy lesz
az élet. Mikor átjöttem, kérvényez-

tem az átiratkozást, és az ottani há-
rom évből minisztériumokon ke-
resztül egy évet fogadtak el itt a bu-
dapesti főiskolán, tehát én másodi-
kosként folytattam itt.

Egyik főiskolai nyári szünetben
hallottam, hogy megyei ösztöndíjat
ajánlanak, jelentkeztem itt, a me-
gyei művelődési osztályon, megkö-
töttük a szerződést. Ez a kis ösz-
töndíj jól jött, persze, mert én főis-
kolás voltam, akkor már a felesé-
gem dolgozott, egy fizetésből él-
tünk, jött az egyik gyerek, aztán a
másik. Amikor végeztem a főisko-
lán, bemutattam a diplomámat a
megyei művelődési osztályon. Kö-
zölték, nem tudnak mit kezdeni ve-
lem. Se állás, se lakás, se műterem,
semmi. Aztán. Bogyiszlóról kap-
tam egy értesítést, hogy ott fogad-
nának. Fél éve tanítottam ott, ami-
kor a megyei művelődési osztály
felajánlott egy három hónapos al-
kotói ösztöndíjat. Ezzel több „fize-
tést” adtak, mint amennyit az isko-
lában kerestem, így nyilván ezt vá-
lasztottam azért, hogy tudjak alkot-
ni, hogy megmutassam, mire va-
gyok képes, egy kiállítási anyagot
elkészítek három hónap alatt. Ke-
restem agyagot a szobrokhoz, így
kerültem Csatárra, a kerámia
üzembe. Ott rögtön felajánlottak
egy üzemvezetői állást. Azt elvál-
laltam, amellett nyugodtan tudtam
alkotni. Elkészítettem a kiállítást.
Agyagból dolgoztam akkoriban. Ez
a legegyszerűbb anyag, de a kiége-
tett terrakotta szobrok nemes anya-
gok. A kiállításomnak elvileg sikere
volt, anyagilag ugyan nem. Ment a
kínlódás, mert se lakás, se műte-
rem nem volt. Egy kollegának a
műtermében, illetve a házában lak-
tam egy priccsen, a gyerekek pedig
az anyósnál. A család szétesett egy
kicsit. Nagy nehezen a megyei
pártbizottságtól sikerült lakáski-
utalást szereznem. Amikor kap-
tunk egy lakást, összeszedtük
megint a családot, de végül is már
megromlott a viszony.

– Visszatérve: az első szekszárdi
kiállításában milyen témát dolgo-
zott fel?

– Szobrok voltak. Figurális szob-
rok. Mindenféléről, ami eszembe
jutott. Már nem emlékszem rá, ré-
gen volt. Jött a zsűri, tetszett neki.

– Most is figurális szobrokat ké-
szít, tehát ilyen szempontból nem
változott.

– Szokták kérdezni tőlem, hogy
mit csinálok. Mondom, szobrot. Na
jó jó, de milyet? – Bronzot. De mit
ábrázol? Szobrot. Mit ábrázol?
Mindegyik mást.

– Azért a címekben le szokta írni,
hogy melyik mit ábrázol…

– Nem igazán, mert én, ha nem
muszáj, nem adok címet a szobra-
imnak. Legszívesebben egyáltalán
nem adnék címeket. Mindenki néz-
ze meg… Egy ilyen termosznak kell
külön címet adni?

– Nem, ez használati tárgy.

Szobrokat készíteni, muszáj
Idén töltötte be hatvanadik élet-
évét a Borkút és városunk több
fontos köztéri szobrának meg-
alkotója, Szatmári Juhos Lász-
ló, Szekszárd nemzetközi hírű
szobrászművésze. Ebből az al-
kalomból kérte fel a Partium-
ból, a Szamos két partján fekvő
Szatmárnémetiből származó
művészt Baky Péter, a Művésze-
tek Háza igazgatója, hogy mu-
tassa be alkotásait, várhatóan mintegy negyven szobrot és húsz gra-
fikát, egy kiállításon. 
Ő azonban ragaszkodott hozzá, hogy feleségével, Csuhaj Tünde to-
jásdíszítővel együtt állítson ki, aki nem egy „megmutatós” fajta, ma-
ratott, fúrt, patinázott technikával díszített liba-, hattyú-, emu-, nan-
du és strucctojásait mégis jól ismerik Európa több országában, de
Szekszárdon most láthatjuk először munkáit. 
Szatmári Juhos László számára nem számítanak az évek, fáradha-
tatlanul dolgozik. Éppen a Borkút egy kisebb méretű változatát ké-
szítette, amikor a műtermébe megérkeztem.

Pénzverő (bronz, 2003 – Szekszárd, OTP
Bank ügyféltér)
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7100 Szekszárd, Széchenyi u. 28. • Telefon: 74/511-808

EVANGÉLIUM

A Krisztus-hívők
egységéért

A Krisztus-hívők egységéért elindult törekvés az 1740-es években
Skóciában vette kezdetét. A bibliai alapon és Krisztus tanításán
nyugvó mozgalom azt tűzte ki célul, hogy a világ keresztyénei bárhol
is éljenek, együtt tudjanak imádkozni az egyház egységéért,
valamint a Szentlélek kiáradásáért. Komoly múltra tekint tehát vissza
az a nemes szándék, amely 1968-ban, egy közös dokumentumban
meghatározta és a világ keresztyéneire nézve elfogadottá tette az
imahetet. Az egységre való törekvés az emberiség történetében
kezdettől fogva nyomon követhető. Kisebb, vagy nagyobb törzsi
közösségben élték meg és gyakorolták elődeink vallásosságukat. A
keresztyénség kialakulása és e világban való elterjedése, közel 2000
éves története során sok változáson ment keresztül. Sok emberi
gyarlóság árnyéka vetődött az Úr Jézus Krisztus tiszta, világos,
érthető tanításaira. Mindezek okai voltak az „egy Testhez” tartozó
tagok szétválásának és a különböző nézeteket valló egyházak
kialakulásának. A történelmi egyházak tanítása a Szentírás kijelenté-
seire épül, ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül Jézus főpapi imájá-
nak azt a gondolatát, amikor a benne hívők egységéért könyörög:
„...hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan Te, Atyám,
énbennem, és én Te benned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk.”
(Ján. 17:21)

Ezt az elválaszthatatlan közösséget, a léleknek ezt az egybeforrt
egységét akarta és akarja Jézus Krisztus. Pál apostol többször
említett hasonlata szerint az egyház egy test, melynek feje Jézus. A
tagok nem mondhatják egymásnak, hogy nincs rád szükségem, mert
a tagok rész szerint alkotják a test egységét: ha szenved az egyik, vele
együtt szenvednek a tagok mind, és ha dicsőségben részesül az egyik
tag, vele együtt örül valamennyi. Napjainkban, amikor magunkon
érezzük a bolygónkon végbemenő negatív változásokat, amikor a
nap 24 óráját az emberiség együtt éli meg, Isten a megdöbbentő
jeleken keresztül riaszt fel bennünket a lelki sivárságból, és adja
tudtunkra, hogy felelősek vagyunk egymásért. Az egyházak sokat
tehetnek és tesznek e felelősség ébrentartásáért. Az előttünk álló
imahét is közös imádságra és igehallgatásra buzdít minden Krisztus-
hívőt, hogy ezáltal közelebb jussunk egymáshoz Isten gyermekeinek
testvéri szeretetében. „Az imádkozásban legyetek kitartóak és
legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni”  (Kol. 4:2) Ez olyan
apostoli kérés, amelynek imaéletünkre hatással kell lennie.

Gyülekezeteink templomba járó tagjai várják az imaheti alka-
lmakat, és lélekben készülnek arra. Istennek legyen hála azért, hogy
problémáinkat egy héten keresztül minden este elé vihetjük a
meghallgatás reményében.

Az imahét időpontja 2008-ban: január 21–26. 
Balázsi Zoltán

református lelkész

– A műalkotás is használati tárgy.
Arra használjuk, hogy nézzük,
nem? Nem a kezünkkel használ-
juk, hanem a szemünkkel.

– Sajnos, pedig nem lenne rossz,
ha a szobrokat meg lehetne tapo-
gatni.

– Hát meg lehet fogni nyugodtan.
– A múzeumokban nem lehet.
– Ezen nem is kell csodálkozni.

Attól, hogy összetapogatnak egy
szobrot, attól annak semmi baja
nem lesz, de nem ezért nem enge-
dik, hanem azért mert leverik, el-
lopják.

– Meg ha sokat tapogatják, akkor
elkopik.

– A bronz az nem kopik, sőt a
fogdosás jót tesz neki. Patinázódik,
nemesedik attól a savas zsiradék-
tól, amint fogdossa az ember, és fé-
nyesedik. Münchenben láttam a ki-
rályi rezidencián oroszlánfejes
bronz címereket, és a müncheniek,
ahogy mennek el mellette, megsi-
mogatják, ez szerencsét hoz. Egy
bronzszobornak ez nem árt.

– Leginkább bronzszobrokat ké-
szít. Miért ezt az anyagot kedveli?

– Ez enged leginkább teret a fan-
táziának, mindenféle módon ala-
kítható, és ez a legnemesebb
anyag. A márvány esetében alkal-
mazkodni kell a kőtömbhöz, a fafa-
ragás érdekes, de ott még a szál-
irányt is figyelembe kell venni.

A szoborkészítést mindig rajzo-
lással kezdem, sok rajzot készítek,
minden nézetből. Körbe rajzolom
a szobrot. Aztán kiválasztom a leg-
jobbat, és újabb rajzokat készítek.
Először megmintázom agyagból,

aztán gipszöntés
következik, majd
viaszelvesztéses
bronzöntéssel ké-
szülnek el a szo-
bor részei, amiket
végül összehe-
gesztek. Nagymé-
retben tudok leg-
jobban dolgozni.
Ez adottság. Nagy-
méretre meg itt-
hon nincs igény.

A bronzöntöde
itt úgy 15 éve ké-
szülhetett el. Az
utolsó tanácselnök
lehetőséget terem-
tett arra, hogy ezt
az épületet megve-
gyem, amiből vé-
gül is az alacsony,
sötét légópince, és
a vasút melletti ál-
talunk rendbe ho-
zott romos épület
után sok munká-
val lett egy igazi
műterem 16–18 év-
vel ezelőtt. Úgy in-
dult, hogy ebből
m ű t e r e m l a k á s
lesz, de végül nem
volt szükség arra,
hogy a Bródy Sán-

dor utcai sorházi lakást eladjuk, és
ez a ház megmaradt műteremnek,
annak viszont ez túl nagy. Jött az
ötlet, hogy legyen itt egy művészte-
lep. A Szekszárdi Forma
Symposion 15 évvel ezelőtt, ami-
kor az öntödét is elkészítettük, be
is indult. Abban az időben még ezt
lelkesen fogadta mindenki, aztán
ez alábbhagyott. A képzőművésze-
ti lektorátus felajánlotta, hogy ha a
város elkülönít minden évben egy
bizonyos összeget ennek a mű-
vésztelepnek az egyhónapos mű-
ködésére, akkor a lektorátus
ugyanazt az összeget melléteszi.
Ők ezt leírták, elküldték a város-
nak, és egy példányt nekem is. A
város nem reagált rá semmit. Min-
den évben meg kellett pályáznom
az összeget. Tehát a város nem te-
kintette magáénak ezt az ötletet, és
nem karolta föl. Ebben az évben
már nem sikerült forrást találnom a
művésztelep megrendezéséhez.
Egyszerűen nincs értelme, hogy
kínlódjon itt az ember. Hatvanéves
vagyok, a gerincemmel már le kel-
lett volna, hogy százalékoljanak.
Már elindítottuk a nyugdíjazást is.

– Ez azt jelenti, hogy nem fog
szobrokat készíteni?

– Hát hogy lehet ezt megállítani,
nyilván, hogy fogok. Megkérdezték
már tőlem, hogy nyugdíjas korom-
ban mivel foglalkozom majd? Azt
mondtam, fáj a derekam, fáj a há-
tam, festeni fogok. Ahogy tettem
persze a rajzolás mellett folyamato-
san eddig is. Nyugdíjasként festeni
fogok. K. E.

Fotók: www.tolnaart.hu

A lány és a szarvas
(bronz – Szekszárd-Palánk)



2008. JANUÁR 13.11110000 MOZAIK

„Jövőd nálunk kezdődik, de az irányt Te választod!”

FELVÉTELIZŐK
FIGYELEM!

Szeretnétek többet megtudni a Pécsi Tudományegyetem Ily-
lyés Gyula Főiskolai Kar által a 2008/2009-es tanévre kínált
képzésekről? Akkor gyertek el az intézmény szakjait bemuta-
tó felvételi információs napokra, ahol minden kérdésetekre
választ kaptok.
Az alábbi időpontokban és helyszíneken várunk benneteket:

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK BEMUTATÁSA
2008. január 16. (szerda) 10 óra
PTE IGYFK „E” épület, nagyelőadó
Szekszárd, Szent István tér 15–17.

KÖRNYEZETKULTÚRA SZAK BEMUTATÁSA 
ÉS FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ NAP
2008. január 19. (szombat) 9 óra
PTE IGYFK „A” épület – Szekszárd, Rákóczi u. 1.

TANÍTÓ SZAK BEMUTATÁSA
2008. január 24. (csütörtök) 10 óra
PTE IGYFK „A” épület, nagyelőadó – Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Bővebb információt kérhettek az alábbi elérhetőségeken:
74/528-314 és 74/419-622
felveteliinfo@igyfk.pte.hu

Figyeljétek honlapunkat (www.igyfk.pte.hu), ahol január 15-
én indul játékunk értékes nyereményekért!

Gyertek és ismerjétek meg közelebbről Tolna
megye egyetlen felsőoktatási intézményét! 

A magyar piktúra jeles
képviselője 1932. május
2-án született a ma Szlo-
vákiához tartozó Komár-
nóban. A közelmúltban
volt öt éve, hogy meghalt
(2002. január 10., Buda-
pest). Egész életét a ma-
gyar képzőművészetnek
szentelte, annak szinte
minden ágában kiemelkedő műve-
ket hozott létre. Édesapja néptanító
és kántor volt, kálvinista papok le-
származottja. Apai nagyapját, ki
Aranyosmaróton táblabíró volt,
1919-ben cseh légionisták a helyi
kaszinóban, több társával együtt
agyonlőtték. A szlovák–magyar la-
kosság csere útján a családot a
Győr melletti Kismegyerre telepí-
tették. A gimnáziumot a győri ben-
céseknél járta, igaz az érettségi
vizsgabizonyítványában addigra
már az Állami Czuczor Gergely
Gimnázium szerepelt a felzetben.
Mint önéletrajzában írja, 13 éves
kora óta céltudatosan készült a
képzőművészeti pályára. Ennek je-
lét adta azzal, hogy az érettségi
szünetben megfestette a véneki
templom főoltár képét, mely még
az önéletrajz írásakor nem került
lekaparásra. A Képzőművészeti Fő-
iskolára azonnal felvették, ezt 1950
és 1956 között végezte a freskó sza-
kon. Mesterei voltak: Fónyi Géza,
Szőnyi István és Barcsay Jenő.
Utóbbi ekkorra csinálta világhírű
Művészeti Anatómiáját. Patay
büszkén írja, hogy három rajza be-
került a nagy műbe. 1956-ban fres-
kó diplomát kapott. 1957–1960
Derkovits ösztöndíjban részesült.
1967 Munkácsi-díj. Diplomamun-
kája: segédkezés Szőnyi csepeli
szekkójának befejezésénél. Ez az
alkotás 1956-ban meg is sérült, a
restaurálást is Patay végezte. 1953
óta nagy országos távlatokon is
szerepelt. 1970–1992 között Bar-
csay utóda lett a Képzőművészeti
Főiskolán, itt tanszékvezetőként
anatómiát és térábrázolást tanít. Öt
évig dolgozott együtt Barcsayval,
ezt Patay nehezen vette tudomá-
sul, de önéletrajza szerint később
megszerette és szívesen csinálta.
„Hittem és ma is hiszek abban,
hogy a művészeti anatómia nem
csak egyike azoknak a dolgoknak,
amit ebben a szakmában egyálta-
lán tanítani lehet, hanem igen fon-
tos a látás fegyelmének kialakításá-
ban és a szemlélet formálásában a
szakmai képzettség egyik mércé-
je”. Barcsay temetésén mondott sír-
beszédében fogadalmat tett, hogy
óvja, őrzi és átadja eredményeit az
utódoknak. 

Számos díjat, elismerést
kap. 1971. Cagnes-sur-Mer:
Diplome de Prix National.
1974. Országos Tájkép
Biennálé, Hatvan ezüstdip-
loma. A következő tíz év
(1975–1985) sok sikeres ki-
állítást hoz: Hatvan, Szó-
fia, Kassa, Szegedi Nyári
Tárlat, Hódmezővásárhely

a legfontosabbak és mindenhol: dí-
jak, diplomák, elismerések. Tagjai
sorába emeli az Európai Akadémia;
1996: a Magyar Művészeti Akadé-
mia is ezt teszi. 1983 óta érdemes
művész. 1992-ben távozik a főisko-
láról („Lehetetlen körülmények”).
Később még próbálkozik tanítás-
sal. Szarvason, a főiskolán beindít-
ja a Vizuális Nevelési Tanszéket, de
ezt pár év után megszünteti („Vala-
kiknek ez feleslegesnek tűnt”). Ez-
után már Ráckevén él, 2002-ben
bekövetkezett haláláig.

Sokoldalúan és sokat dolgozott.
3000 táblaképet festett, melyek
szétszóródtak a világban (Ermi-
tázs, Szófiai Modern Múzeum, Ma-
gyar Nemzeti Galéria, stb.). Itthon
legtöbb Patay László képpel a hód-
mezővásárhelyi Tornyai Múzeum
és a ráckevei Városi Múzeum ren-
delkezik. Több mint 30 jelentős fal-
festményt alkotott. Erről ironiku-
san jegyzi meg „Magamról” című
önéletrajzában: „Falképeket is szo-
katlanul nagy számban festettem,
ami annak köszönhető, hogy külö-
nösen az egyházi munkákat mé-
lyen áron alul vagy éppen ingyen
vállalom, mert a festés nemcsak
mesterségem, de szenvedélyem is,
és mert nem az a célom, hogy meg-
gazdagodjak, hanem hogy nyomot
hagyjak”. A köztéri táblaképfestés
minden formáját uralta. A teljesség
igénye nélkül sorolunk fel néhá-
nyat, hogy az érdeklődők megte-
kinthessék azokat.

Freskók (itt a festékanyagot a fal
nedves, friss mész alapjára viszik
fel-ultramarin, okker földfestékek).
Eger: Házasságkötő terem; Tisza-
lök: Művésztelep; Budapest,
Gyógypedagógiai Főiskola). Szek-
kók (száraz vakolatra való festék
felvitel): Salgótarján, SZMT szék-
ház; Ráckeve önkormányzat; Bu-
dapest Országház, Nándorfehérvár
terem; Szeged, Dóm; Gyula Belvá-
rosi templom; Budapest, Ország-
ház, Vadász-terem; Gyula: Római
Katolikus templom és a németváro-
si templom; Soltvadkert: Plébánia
templom; egyéb templomok: Bé-
késcsaba, Ráckeve, Debrecen,
Dombegyház. Pannó (fából való
falburkolatra való díszítő festés):
Szekszárd, vasútállomás.

Hol helyezhető el Patay László
művészete a magyar piktúra palet-
táján? Kratochwill Mimi: „A ma-
gyar képzőművészeti élet kiemel-
kedő jelentőségű személyisége,
akit nemzetközileg is a legjobbak
között tartanak számon”. Másutt:

„A hozzáfogható művészről, aki a
rajzolástól kezdve a tanítómunkás-
ságon át a táblaképek és a falképek
megalkotásában a legtökéletesebb
megoldásokkal ívelő pályáját járja,
megigézetten, tudnunk kell, hogy
egyedülálló mai művészetünk-
ben.” Persze voltak kritikusai. Ma-
ga a festő írja: „Mondták, hogy
konvencionális vagyok, hogy idea-
lista, hogy vallásos, hogy szocreál.
Mindegy. Csak egy fájt, de az na-
gyon. Amikor azt írták, hogy nem
tudok rajzolni.”

Pogány Gábor: „Patay a magyar
piktúra derékhadának figurális ki-
fejezésmóddal dolgozó művészei
közé tartozik.” Másutt: „…fes-
tészete egységes egész, a verista
szemléletű hazai művészet egyik
erőssége”. „Korunk festészetének
egyik legnagyobb lírikusa, festé-
szete őszinte.” (Molnár József).
Dutka Mária a festő póztalan emel-
kedettségét emeli ki. Losonczi Mik-
lós szerint Patay festészetének lé-
nyege a rajz és a szerkezet. Ugyan-
akkor Kratochwill írja: „Nagy él-
ményt nyújt Patay fényfestészete.
Távlatokat, mélységeket nyit.” Lé-
nyeg: festőnk a festészet minden
eszközének abszolút ura volt.

Élete végén összegez: „Most déd-
apai korba érvén már csak arra vá-
gyom, hogy félévszázados mun-
kásságomat valami maradandó is
őrizze.” És ezt elérte.

Gesztesi Tamás

PATAY LÁSZLÓ

Öt éve halt meg a szekszárdi
állomás pannójának alkotója

Szeged. (The dome fresco of the
Cathedral) A Fogadalmi templom
kupolája Patay László Pünkösd

című szekkójával.
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Ma már nem igazán érezzük való-
di jelentőségét ennek: 1858. janu-
ár 3-án az egyetlen képes hetilap,
a Vasárnapi Ujság két szép met-
szettel leírást közölt megyeszékhe-
lyünkről. Gyanútlanul dicsérte a
lakosságszámot tízezer fölé, ami
ugyancsak jóleshetett eleinknek,
egészen addig, amíg ennek alap-
ján a császári adóhatóság maga-
sabb osztályba nem sorolta Szek-
szárdot. Az őszi százados gyűlésen
kétségbe is estek emiatt. Ellenin-
tézkedésül a beköltözőktől díjat
kezdtek szedni, ám ez furcsa mó-
don még kedveltebbé tette a helysé-
get. De ez már egy másik história,
térjünk inkább vissza a hat em-
beröltővel ezelőtt névtelenül meg-
jelent cikkhez. 

„Ne ítéljen senki e városról ki-
csinylőleg, midőn annak szerény
külsejét tekinti. Vannak ennél
pompásabb, nagyobb, szebb váro-
sok, de Szegszárd elég nevezetes-
séggel bír arra nézve, hogy bárme-
lyikkel mérkőzzék.

E város földének porába vegyül-
ve nyugszanak I. Béla királyunk
hamvai, az erős karú hős Béláé, ki
bátyja, I. Endre király trónjának
támasza volt, és azt meg is védel-
mezte Henrik német császár hódí-
tó seregei ellen két nagy hadjárat-
ban. Először 1050-ben, mikor is a
császári sereget Vértes hegynél
teljesen tönkre verte, másodszor
1052-ben, midőn a benyomuló ha-
dat éhség, fortély és kardja által
dicstelenül visszavonulni kénysz-
eríté, s később mint király rövid
két évi uralkodása alatt, azon kor
szerinti legüdvösb újításokkal
áldá meg hazánkat, s elnyomta a
pogányságnak legutolszor harc-

ban kitört lázadását, mi által ke-
resztyén polgárisodásunknak má-
sodik szilárd alapja lőn megvetve.
Ezen Béla, kire áldással emlékez-
hetik minden magyar, 1063-ban
Szegszárdon temettetett el, az ál-
tala épített kolostorban. 

Nevezetes újabban e város arról
is, hogy itt született 1812-ben
Garay János, hazánk elhunyt ko-
szorús költője, kinek szülői 1856-
ban ülték meg boldog házaséletük
aranymenyegzőjét, mely alkalom-
mal az István Bácsi naptára szer-
kesztője és kiadója számos tiszte-
lők nevében a költő édes anyját
egy ezüstből öntött remek mívű
babérkoszorúval tisztelék meg. 

De továbbá ki nem ismerné
Szegszárdot és vidékét híres vörös
boráról, melynek neve bejárta
már a külföldet s bejárandja nem-
sokára az egész világot, kivált ha
az itteni új borkereskedő-társulat,
mely e nemben egyike hazánkban
a legtevékenyebbeknek, oly dicsé-
retes eredménnyel működik to-
vábbra is, mint milyet megalaku-
lásának rövid ideje óta már is fel-
mutathat? E társulat egyik fő neve-
zetessége jelenleg Szegszárd váro-
sának. Ennek kimutatásából tud-
juk többi között, hogy a szegszár-
di hegyek termése 1857-ben
60 000 akóra rúg. Maga e város
2835 négyszeg hold szőlővel bír,
1000 ölével számítva.

Különben Szegszárd Tolna me-
gye fővárosa, megyei törvényszék-
kel s több képző és jótékony inté-
zettel. Lakosai számát többre te-
szik 10 000-nél. Épületei közt leg-
említésreméltóbb a katolikus
templom és megyeház. A temp-
lom nagysága és belsejének gaz-

dag festése által vonja főképp ma-
gára a figyelmet. A hegyen épült
ékes megyeház, hajdan váralak-
ban fallal kerített zárda és apátla-
kás volt. Az alatta levő nagy és te-
kervényes pince is említést érde-
mel. Van itt továbbá református
anyaegyház, jól rendezett kórház,
gyógyszertár, iskolák, csinos úri
és magán lakok, postahivatal stb.
Selyemgombolyítója 1848 előtt
szép eredménnyel működött. Igen
szép gyarapodásnak indult itt egy-
kor a selyemtenyésztés; az urada-
lom szedres kertében még most is
48 000 db fa van s ezen kívül a se-
lyemtenyésztő társulatnak 24 000
darab ültetvénye. E társulat, mely
itt helyben saját épületében tartott
gombolyítót, 1852-ben feloszol-
ván, megszüntette vállalatát.

Lakossága nagyrészt magyar. A
város a boráról hírneves szegszár-

di hegy tövében fekszik; a magyar-
országi úgynevezett nagy sík
mindjárt a város alatt kezdődik. A
Sárvíz egy negyed-, a Duna pedig
félórányi távolságban folydogál.

A szegszárdi kolostort s apátsá-
got I. Béla király alapította 1063-ik
évben a szent Benedek szerzete-
sek számára. 1774-ben Mária Teré-
zia az apátsághoz tartozó jószágo-
kat s így Szegszárdot is a magyar
királyi egyetemnek ajándékozá és
most is a tudományi alaphoz tar-
tozik.

Nevezetes Szegszárdon a reme-
te-kápolna, melynek helyén az-
előtt egy agg harcos remetéske-
dett. A kápolnát 1757-ben közada-
kozás útján építék és jelenleg a
kisasszonynapi ünnep alkalmával
nagy számban jár oda búcsút a
környék ájtatos lakossága.”

Dr. Töttős Gábor

Szekszárd a „nagy sík” felől (A Vasárnapi Ujság metszetén) 

Szegszárd 1858-ban

ÓDON
IDŐBEN

Január 14-én 100 éve, 1908-ban
Éry Márton későbbi alispán
lett a megyei hivatalos lap
szerkesztője.

Január 15-én 110 éve, 1898-ban
járási szolgabírónk a lovas ko-
csik és kerékpárok gyorshaj-
tása ellen tett közzé rendele-
tet.

Január 16-án 155 éve, 1853-ban
született Holub János, 1908-
tól 1920-ig polgári fiúiskolánk
igazgatója. 110 éve, 1898-ban
múzeumba került a helyi sza-
bócéh százéves korsója.

Január 17-én 105 éve, 1903-ban
a katolikus művelők adták elő
a Büszke Bertók című nép-
színművet.

Január 18-án 160 éve, 1848-ban
született Szekszárdon Perczel
Dezső alispán, belügyminisz-
ter. 115 éve, 1893-ban tett
honpolgári esküt Linhardt Ig-
nác Ausztriából jött izraelita
kántor, aki itt több művet írt.

Január 19-én 125 éve, 1878-ban
300 vendég ropta önkéntes
tűzoltóink táncvigalmán. 110
éve, 1893-ban elhunyt Ko-
peczky Antal morvaországi
zongoratanítónk.

Január 20-án 110 éve, 1898-ban
háromnapi elzárást és pénz-
büntetést kapott az a helyi
gazda, aki összerogyásig ütöt-
te lovait.

A Remete kápolna  (A Vasárnapi Ujság metszetén) 



Új név, új egyesület, a korábbiak-
hoz képest kibővült új tartalom a
szekszárdi sportolni vágyó szek-
szárdi mozgássérült embertársaink
boldogulására. A régi egyesület
megszűnése után Márton István
volt az egyik, aki fontosnak érezte
az itteni közösség megtartását, ho-
vatovább a bővítését. A válságos
2006-os időszakban a bajaiakhoz
csatlakoztak, de ez nem volt az iga-
zi, több nehézséggel járt, a szek-
szárdiak nem is érezhették magu-
kénak az egyesületet. Gyorsan új-
raszervezték magukat és Fáklya
néven már 2006 karácsonyán be is
jegyezték őket. A most magunk
mögött hagyott évben már nem
csupán stabilizációról, hanem fi-
gyelemre méltó eredményekről is
beszámolhatott Márton István el-
nök, a 11 aktív tagot számláló egye-
sületükkel kapcsolatosan.

– Továbbra is az asztalitenisz do-
minál, mint általában a magyar és a
külföldi mozgássérülteket foglal-
koztató klubok esetében, de öröm-
mel mondhatom, hogy a dobóatlé-
tikában, ezen belül gerelyhajítás-
ban, súlylökésben, tekében és az új
divatsportágban, a dartsban is ott
vannak a versenyeken a mieink. Mi
több: ezekről is dobogós helyezé-
seket hoztunk el – hozzájárulva
egy nagyon eredményes induló év-
hez.

– Konkrétabban?
– A 30 és a 60 éves korosztályban

találhatók különböző sérültségi
rokkantsági fokkal versenyzőink,
évi 13 különböző hazai, de több
nemzetközi viadalon is indultak, s
70 érmes helyezést értek el, ami
minden előzetes várakozást felül-
múló volt.

– Kik tekinthetők éremhalmozó
húzóembereknek?

– Természetesen Sebestyén And-
rással kell kezdenem, aki a tolószé-
kesek számára rendezett versenye-
ken az egyik favorit, szinte boríté-
kolható a dobogós helyezés, azo-
kon belül is az első és második he-
lyezések. A nagyon aktív hölgytag-
jaink közül feltétlenül meg kell em-
lítenem Papp Lajosnét és Kaszás
Józsefnét, ez utóbbi nem csak az
asztalitenisz versenyeken, hanem
az atlétikában is jeleskedik: több
versenyen szerzett második, illetve
harmadik helyet. Az ötven év felet-
ti Dobra Péterné is az egyik igen
aktív tagunknak számít. Nemrégen
kapcsolódott be egyesületünk éle-
tébe Jaszenovicsné Kakuk Anasz-
tázia, első versenyén mindjárt egy
bronzzal szerzett sikerélményt. A
kaposvári nagyszabású tekeverse-
nyen is képviseltettük magunkat,

Pap Katinak a saját kategóriájában
az első helyet sikerült megszerez-
nie.

– Mindjárt az első évben egy nem
is akármilyen saját versenyt is tető
alá tudtak hozni?

– Igen augusztusban, s eljöttek
erre a lugosiak és a bittigheimiek
is, akiknél a versenyen és azokon
kívül is nagyszerű felejthetetlen
napokat töltöttünk el. Remélem,
hogy ezeknek már az idén követke-
zik a folytatása.

– Mitől ennyire gondmentes az
egyesület élete?

– Attól, hogy vannak őszinte tá-

mogató szponzoraink, akik lehető-
vé teszik azt, hogy ne szenvedjünk
eszközhiányban, meglegyenek az
utazási költségeink, hogy a tagdíj
tényleg csak jelképes a működés-
ben. Sokat segít a Sáth Sándor ve-
zette asztalitenisz klub, akik profi
körülményeket biztosítanak, ott
gyakorolhatunk, azokon az aszta-
lokon, ahol ők a sportcsarnokban
és szakmailag is támogatják aszta-
litenisz versenyzőinket, hallatlanul
remek érzés ez.

A Fáklya stílszerűen szólva vilá-
gít, hézagpótlóan küldetést betölt-
ve a sportpalettán, szép jövő elé

nézve. Ez ami kompenzációt nyújt
Márton Istvánnak arra, hogy vízi-
labdázó és kosaras termete, sérü-
lésmentes kinézete ellenére – a na-
gyon régi gyermekparalízis mai kö-
vetkezményeként – most már aktív
versenyző nem lehet. B.Gy.

Versenyekre anyagi támogatást
nyújtó cégek:
Szekszárd Megye Jogú Város Ön-
kormányzata, Három Dómőr Kft.,
Tolna Megyei Önkormányzat,
Mozgáskorlátozottak Dél-Bács-
Kiskun Megyei Egyesülete, ÖTM,
FONESZ, Tolna Megyei Fogyaté-
kosok Sportszövetsége, SZAC Sáth
Sándor szakmai igazgató, Alfa-
Nova Kft., Tagex Hungária Kft, Sió
Trans Kft., Bencze József egyéni
vállalkozó, Kati szépségszalon,
Nagykálló, Sport büfé, Sportcsar-
nok, Síjer Kft., Dusnok, Palkó Fe-
renc egyéni vállalkozó.

2008. JANUÁR 13.11112222 S P O R T

IV. MÁR-KER–HORVÁTH 
SPORT XV. TÉLI 

KISPÁLYÁS TEREM-
LABDARÚGÓ KUPA

A csoport
7. forduló: Dankó–Agentína 7-9, Her-
mes–Szalon Büfé 3-4, Sebi-Fornet-
ti–Tetõfok 1-11, Mindszentek–Balassa
Mûvek 8-6
8. forduló: Tetõfok–Mindszentek 6-8,
Balassa Mûvek–Hermes 3-10, Szalon
Büfé–Dankó 6-8, Argentína–Agro-Tipp
10-9

B csoport
7. forduló: Ennyi–Margaréta Panzió 7-
4, Kakasd SE–Kisdankó 4-7, Szedres
SE–Kakasd SE 7-2, Ennyi–Comp-Gold
12-7, Perfect-Phone–Iso-Komplex 10-
1, Pr-Trans–Kisdankó 5-9
8. forduló: Kisdankó-Perfect-Phone 3-
3, Iso-Komplex-Margaréta Panzió 3-13,
Comp-Gold-Szedres SE. 7-6, Kakasd
SE.-Pr-Trans 8-5

A csoport
1. Hermes 7 5 1 1 68-29 16
2. Szalon Büfé 7 5 1 1 60-27 16
3. Dankó 7 4 2 1 76-55 14
4. Argentína 8 4 – 4 55-55 12
5. Tetõfok 7 4 – 3 53-55 12
6. Mindszentek 7 3 2 2 46-43 11
7. Balassa Mûvek 7 2 1 4 41-57 7
8. Agro-Tipp 7 1 1 5 58-66 4
9. Sebi-Fornetti 7 – – 7 31-101 0

B csoport
1. Ennyi 7 5 1 1 59-40 16
2. Kakasd SE 7 5 – 2 56-36 15
3. Kisdankó 7 4 3 – 43-26 15
4. Comp-Gold 7 4 – 3 53-48 12
5. Perfect-Phone 7 3 2 2 52-44 11
6. Margaréta Panzió 7 3 1 3 56-46 10
7. Szedres SE 7 2 1 4 53-57 7
8. Pr-Trans 7 1 – 6 45-65 3
9. Iso-Komplex 8 1 – 7 39-94 3

Góllövõlista: 1. Vida Tamás (Agro-
Tipp) 13, 2. Kardos László (Balassa
Mûvek) 10, 3. Bartos István (Hermes)
8, 4. Drészer László (Tetõfok) 8, 5.
Rátkai Gábor (Ennyi) 8 gól. 

SZEKSZÁRDI INVALID SPORT

A Fáklya SE sikerélményt ad,
közösséget formál

Valami olyasmi élményben volt része
kedden este a szekszárdi kosárlabda hí-
veinek, amit igen kevés klub prezentál

immáron évtizedek óta mifelénk. A bajnokságban az egyik nagy riválisnak, Ceg-
lédi Elefántkölykök lenullázással (94-56!!!) való kiverése a Magyar Kupa nyol-
caddöntőjében – saját nevelésű fiatalok főszereplésével, ez a külföldiek uralta itt-
honi viszonyok közepette kuriózum a javából. Ahogy láttam, Tamis Dorottyát ci-
kázni a kubai és amerikai csokilányok vezérelte ceglédiek között, ahogy ifjúnak is
alig nevezhető irányítóként „látott a pályán”, ahogy befolyással bírt csapata játé-
kára, ahogy kortársa, Bálint Réka önbizalomtól duzzadva helyzetbe hozta magát
és társait, ahogy párharcait sikeresen megvíva dobta a duplákat, olykor a kígyó-
térről eleresztve triplázott, az azért nem ugyanaz az élményanyag a szakember-
nek, a szurkolónak, amikor az ötezer dolláros zsoldos, ha úgy tetszik teszi a dol-
gát. Ilyenre már tényleg régen volt példa a szekszárdi kosárlabdában, amikor az
itt nevelődő helyi tükékről szól a történet. Az idősebbek talán nosztalgiáztak, a
képzelet szárnyán haladva Harsányi mérnöki precizitású távoli dobásai, vagy
Várkonyi Gabi meccsenként garantálható 20–25 pontos átlagteljesítményei sejlet-
tek föl, ha a közelebbi, illetve a távolabbi múltba révedtek. Nekem eszembe jutott
a kilencvenes évek közepéig, de inkább az elejéig e tekintetben unikumnak szá-
mító Kecskemét, amelyben föltűnt egy, azóta magát európai klasszissá kinövő sa-
ját nevelésű Iványi Dalma, aztán a Kosjár-lányok, Darida Csilla és így tovább. Jó
érzés arra asszociálni, hogy az ezredforduló első évtizedében Szekszárdon is vala-
mi hasonlónak kell(ene) történnie.

Ezért csillogtak a szemek, amikor felállva tapsolta meg a közönség ezt a remek
sikert, ami mögött nagyszerű csapatmunka húzódik meg, amelyben mindenki-
nek meg van a szerepe, amely eredményessége nem attól függ, hogy Makszi-
movicsnak, vagy elnyűhetetlen Bukoviszkinak megy-e a játék, szórja-e a ponto-
kat. Az a szurkoló, aki még tavaly a Cegléd elleni hazai vereség láttán, kifelé me-
net a csarnokból amiatt dühöngött, hogy miért nem lehet ide is, két ilyen kalibe-
rű külföldit szerződtetni, ha az akkor újonc alföldiek ezt megtették, most talán
hajlandó revideálni ebbéli nézetét. Ha nagyon akarta volna a vezetés, lehetett vol-
na a csapatot ideig-óráig a régi pozíciójából elmozdító amerikait, szerbet idehoz-
ni, akik nem vették volna el a helyet az itteni kiemelkedő saját nevelésűektől. De
az mégsem ugyanaz, mint ami most van: amikor a mieinkre épül egy-egy táma-
dási, avagy védekezési taktika. A tehetségnek kell a mentőöv nélküli mélyvíz.
Most már Tamisék ebben is otthonosan úszkálnak, a fürdőmesternek, esze ágá-
ban sincs, hogy partra ültesse őket. A meccs vége már régen nem látott jutalomjá-
ték volt, a tengerentúliak mozdulatgyorsasága, ritmus és gömbérzéke, egyéni kva-
litásai elvesztek a szekszárdi egy-egy támadáson belül is átrendeződő zóna sűrű-
jében. „Ha nem a Pécset, vagy a Sopront kapjuk a negyeddöntőben, ezzel a játék-
kel bárki ellen oda-vissza alapon lehet esélyünk” – hallatszik az örömittas söris-
szától a büfében. Na persze, a fantázia már is meglódul, felejtődik, hogy a gyere-
kek azért még egy ideig a fürdőmester pillantásai, vigyázó tekintete közepette jó
ideig mély vízben lesznek, még profibbakkal szembe találkozva éles helyzetek-
ben, megremeghet a kéz. De a MIZO-Pécs és mostani teljesítmény után elmondha-
tó: ebben az együttesben ennél, a Cegléd legyőzésénél a jóval nagyobb skalp is
benne van!

Hogy ezt a bajnokságra, vagy a Magyar Kupára időzítik a lányok, ezt nem le-
het tudni. Jó lenne az utóbbira. Így napi aktualitássá válhatna – Rátgéberék dip-
lomácia segedelmével – a négyes döntő Szekszárdra hozatala. Ehhez mit szól majd
Rútner úr, a ceglédiek befolyásos elnöke, aki a „Szekszárd-barát” játékvezetésnek
tudta be a korábbi, a Szekszárdtól hazai pályán is elszenvedett bajnoki vereséget.
Most helyre kerültek a dolgok – talán a ceglédi sportvezető fejében is oszlóban a
bizarr vádaskodása kiváltotta lila köd...  B. Gy.

KULISSZA
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A rejtvény megfejtését 2008. január 22-ig várjuk szerkesztőségünk címére: 
Szekszárdi Vasárnap, 
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.

A helyes megfejtést beküldők között könyjutalmat sorsolunk ki. 
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

„Semmi sem biztos, de
minden lehetéges.”

2008
Az év végén kaptam egy díszes kiadású impo-
záns könyvet ajándékba „A MAGYAR NEMZET
TÖRTÉNETE regényes rajzokban”, és most 52
évvel a 1956-os forradalom és szabadságharc le-
verése után, arra kérem önöket, hogy képzelje-
nek maguk elé egy 1848-as márciusi ifjat, aki
1848 után 52 évvel ezeket a sorokat írja műve
befejező regényes rajzában:

„A Mindenható megadta, hogy amely nagy
művet Árpád fejedelem megkezdett és dicső
uralkodónk, I. Ferenc József az ezredik év betel-
tével bekoronázhatott, felségesen országló kirá-
lyunk még sokáig magasabbra emelhesse, s a
jövő századokban a magyar nemzet nagy hiva-
tásának csak dicsőséges folytatása legyen, de
sohase legyen vége.”

Gondolom, most mindenki arra gondol, hogy
a szilveszteri mulatozás és a 2008-as boldog új
év az agyamra ment, mert ilyen szörnyűséget
még elképzelni is képtelenség, pláne egy márci-
usi ifjúról, Petőfi barátjáról... a művet Jókai Mór
írta.

Akármit is hoz a 2008-as év, én már ezek
után semmin se fogok tudni meglepődni.

A félreértések elkerülése érdekében feltétle-
nül meg kell említenem, hogy szerintem Jókai
Mór írói és emberi nagyságát ezen idős korában
írt műve egyáltalán nem kérdőjelezi meg, vi-
szont a könyvet a feledés jótékony homályából
előhalászó illető kb. akkora baklövést követett
el, mint a karácsony előtt a 150 leggazdagabb
magyart bemutató tévéműsor készítői és az
adást főműsoridőben bemutató tévécsatorna
szerkesztője. Már az is igaz, hogy a jobb tájé-
koztatás érdekében a 150 legszegényebb ma-
gyart nem mutathatták be, mert azok minimum
4 nullával többen vannak. Meg aztán a nézett-
ségre is tekintettel kell lenni. Kit érdekelnek ma-
napság a szegények, amikor egy műveltségi ve-
télkedőben tízmillió forintnál is többet nyert
egy házaspár, pedig halvány lila fogalmuk sem
volt arról, hogy a lovat is meg lehet fejni, és ab-
ból kumiszt lehet készíteni, amiből ha sokat
iszik az ember, be is lehet rúgni... Ami pedig Jó-
kai Mór regényes (nagyon rövid írásokból álló)
rajzait illeti, hát ezt a jelentős méretű és rendkí-
vül szép kiadású könyvet tegyük könyvespol-
cunk legfelső polcára, hogy minél nehezebb le-
gyen levenni onnan, és úgy kell elhelyezni,
hogy messziről nézve szép dísze legyen a szo-
bának. Bálint György Lajos



Az Év természetfotósa 2007
kiállítás 
látható január 25-ig az üvegteremben.

Az idén tizenötödik alkalommal ren-
dezte meg Az Év Természetfotósa pá-
lyázatot a naturArt Magyar Természet-
fotósok Szövetsége, amelyre 121 pályá-
zó összesen 2915 pályaművet küldött
be. Ezek közül választotta ki a zsűri azt
a 109 fotográfiát, amelyet a Természet-
tudományi Múzeumban rendezett díj-
kiosztó után most vándorkiállításként
tekinthet meg a nagyközönség.
Az országos vándorkiállítás első állo-
mása hagyományosan a szekszárdi Ba-
bits Mihály Művelődési Ház és Művé-
szetek Háza.
A kiállítás megtekintése díjtalan. 

ELŐADÁS
Január 14-én, hétfőn 18 órakor 
LÉLEKÉPÍTŐ
dr. Morvai Krisztina büntetőjogász, a
Civil Jogász Bizottság társelnöke tart
előadást a sorozat keretében

Lehetséges-e a léleképítés,
amikor nagy veszélyben
van a haza? 
A program végén az előadó 
dedikálja a  MAGUNKFAJTÁK című
legújabb könyvét

SZÍNHÁZ
Január 15-én, kedden 14 órakor
Gyermekbérlet II. előadása  

POCAHONTAS    
mese-musical
A budapesti Szabad Ötletek
Színháza előadása. Jegy: 650 Ft

Január 17-én, csütörtökön 19 órakor 
Hegedűs bérlet II. előadása 

KÖLCSÖNKÉRT KASTÉLY  
zenés vígjáték a Turay Ida Színház
előadásában. 
Szereplők: Miklós István, Ambruzs
Klaudia, Benkő Péter, Kiss Zoltán,
Somfai Éva, Teremi Trixi, Bozsó
József, Kiss József, Rusz Milán, Bor
Viktor, Horváth Tamás, Nemes
Richárd, Szegfű Ildikó, Darvasi
Cecília, Szaluter Éva, Tébi Márta,
Suki István és kisegyüttese, az
Operettszív tánckar és a 
Váci Szimfonikus Zenekar
Rendező: Mikó István

A Gruberek közt futótűzként terjed a
hír, hogy dúsgazdag amerikai roko-
nuk, Gruber Menyhért a lányával,
Maryvel Magyarországra látogat. Kü-
lönböző terveket eszelnek ki a gazdag
rokon megfejésére. Mind közül a leg-
merészebb Koltay Bálint terve, aki
egyenesen Mary kezére pályázik. A fi-
atalok azonban egymásba szeretnek,
annyira, hogy Bálint akkor is kitart
Mary mellett, amikor a „gazdag”
Gruber közli vele, hogy tönkrement.
Ekkor már csak azt kell elrendezni,
hogy a magát földbirtokosnak kiadó
Bálint valóban fel tudjon mutatni jö-
vendő apósa előtt egy úri kastélyt...
Jegy: 2000 Ft

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

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Január 29-én, kedden 19 órakor
Hegedűs bérlet III. előadása 

Richard Alfieri:
HAT HÉT HAT TÁNC  
Szereplők: Vári Éva, Kulka János.
Koreográfus: Király Attila és
Sebastian Cortez. 
Rendező: Ilan Eldad. 

Lily, egy hatvannyolc éves idős asz-
szony táncórákat készül venni ottho-
nában. A „Hat táncóra hat hét alatt”
tánciskola Michaelt utalja ki hozzá.
A két idegen ember eleinte ellensége-
sen viszonyul egymáshoz, majd az
órák elteltével egyre meghittebb és
őszintébb barátság alakul ki közöt-
tük. Rendkívül szórakoztató színda-
rab barátságról, szerelemről, beteg-
ségről, arról, hogy milyen nehéz he-
lyesen élni az életünket, és hogy csak
egy igaz barát segíthet az elkövetett
hibáink, illetve a régi fájdalmak és a
magány elfeledésében. A vígjáték egy
látványos és hangulatos színházi elő-
adás forgatókönyve, melyben min-
den egyes jelenetnek megvan a maga
hangulata az eltérő korokból szárma-
zó táncokkal és zenékkel. Két rendkí-
vüli szerep egy hatvan körüli vagy
afölötti színésznőnek és egy negyve-
nes-ötvenes férfi színésznek.

Jegy: 2500 Ft

* * * * *
Február 5-én, kedden 9–13 óráig 

TÁRSASTÁNC tanfolyam indul
19 órakor a haladó szinten, 
20.30 órától a kezdőknek
A tanfolyam 20 órás 
(10 alkalom × 2 óra), 45perc/óra.
Tartja: Orbán Ferenc
Részvételi költség: 10 000 Ft, melyet
a jelentkezéskor (a helyszínen) 
egy összegben kell befizetni.
A csoportokat 26 fő esetén indítjuk!
További információ: 
Karácsonyi Zoltán, 74/529-610

MŰVÉSZETEK HÁZA
CSUHAJ TÜNDE tojásdíszítő és
SZATMÁRI JUHOS LÁSZLÓ
szobrászművész KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekinthető: 
január 26-ig, vasárnap és hétfő
kivételével naponta 9-17 óráig

Január 24-én, csütörtökön 
19.30 órakor 
A JAZZ BÉRLET 3. ELŐADÁSA

LUKÁCS MIKLÓS QUINTET 
Lukács Miklós – cimbalom
Wínand Gábor – ének
Szandai Mátyás – nagybőgő
Dés András és 
Szalay Péter – ütőhangszerek
Az Artisjus-díjas Lukács Miklós cim-
balmos önálló, 2006 elején alakult
formációja a Quintet. Saját szerzemé-
nyeket játszanak, amelyben az indiai
és balkáni zene dallamai és kötött rit-
mikai világa ötvöződik a jazz imp-
rovizatív formáival. 

F E L H Í VÁ S !
Szekszárd, Ezerjó u. 17-ből

január 6-án elveszett
egy fehér színű, 5 hónapos
Manci névre hallgató cica.

Ismertető jegyei: fején két szür-
ke folt található, nyakán rózsa-
szín nyakörv.  
A 30/217-9190-es telefonszá-
mon várja 10 éves gazdája a be-
csületes megtaláló hívását.

A megtaláló ajándékot kap!

A hangszerek összeállítása igen kü-
lönleges, ettől a zenekar önálló és
egyedi hangzásvilággal bír. 

Belépőjegy: 2000 Ft
Jazz bérlettel: INGYENES!
Zenebarát bérlettel: 1000 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Január 10–16. 15.30 és 17.30 órakor 

ELIZABETH: AZ ARANYKOR
(12) feliratos angol film 
20 órakor 
HITMAN – A BÉRGYILKOS (16)
szinkronizált amerikai akciófilm

Január 17–23. 15.30 és 17.30 órakor
szombat–vasárnap 15.30-kor is 
BŰBÁJ (12) amerikai családi vígjáték 
20 órakor ÉBREDŐ SÖTÉTSÉG

KISTEREM
Január 10–16.  

17 órakor BOLDOG ÚJ ÉLET (16)
magyar film

19 órakor SZÍNES FÁTYOL (12)
feliratos amerikai roman-
tikus film

Január 17–23. 15.30 és 17 órakor 
FRANKLIN, A TEKNŐS 
szinkronizált francia rajzfilm

19 órakor ISZKA UTAZÁSA (12)
magyar játékfilm

A SZEKSZÁRDI VÉDEGYLET
továbbra is fontosnak tartja

a hatalmi elit társadalmi,
civil kontrollját, melynek része
a 2006. szeptember 17-e óta

tartó folyamatos
Garay téri tüntetés is.

Ennek keretében
2008. január 14-én hétfõn

este 20 órakor

meghívott
vendégként felszólal
Szekszárdon, a Garay téren

dr. MORVAI KRISZTINA
büntetõjogász, a Civil Jogász-

bizottság társelnöke,
valamint várhatóan

HORVÁTH ISTVÁN
polgármester

Minden érdeklõdõt hívnak és
várnak a szervezõk.

A Szekszárdi Waldorf Iskola
előadássorozata keretében

Január 18. (péntek) 18 órakor

Az első nyolc esztendő 
diákszemmel

(a Rákosmenti Waldorf Iskola nyol-
cadikosainak előadása)

Helyszín:
Garay János Általános Iskola,

Szekszárd, Zrínyi u. 78., 
a második osztályunk tanterme

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

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

APRÓHIRDETÉS
Szekszárdon, frekventált helyen lévő
belvárosi ingatlan 180 000 Ft/m2

áron sürgősen eladó. Tel.: 30/905-
37-62

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

Január 14. (hétfő) 18 óra
FILMKLUB Kortárs német filmek

Január 16. (szerda) 13 és 15 óra
MAX ÉS MÓRIC 
Gézengúz történet hét csínyben

Január 17. (szerda) 13 és 15 óra
CREEPS ifjúsági darab
MAGYAR SZINKRONNAL!

Január 21. (hétfő) 16 óra
Január 22. (kedd) 16 óra
Január 23. (szerda) 18 óra

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM 
Polgári szomorújáték 
MAGYAR SZINKRONNAL!

Január 26. (szombat) 18 óra
FILMKLUB Koltai Gábor életműsorozat

A MEGFESZÍTETT

A SZEKSZÁRDI VÉDEGYLET

RENDKÍVÜLI
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT

TART

2008. január 16-án 10 órakor

Szekszárdon, az Álmos-Szkítia
könyvesboltban.

Téma: a magyar egészségügy hely-
zete, a több biztosítós rendszer és
a vele kapcsolatos népszavazási
kezdeményezés.

Meghívott szakértő: dr. Szöőr
Anna, az „Október 23-a bizottság”
kurátora.

A sajtó képviselőit és minden 
érdeklődőt hív a 

Szekszárdi Védegylet vezetősége
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Képzeljük magunk elé a következő
jelenetet! Két ember áll egymással
szemben. Tökéletesen mindegy,
hogy nők avagy férfiak, fiatalok,
idősek, szőkék netán feketék. Az
egyik fölfújt, vöröslő hörcsögorcá-
val mered az alacsonyabbra. Csípő-
re tett kézzel fújtat, tajtékzik, és
nagy komolysággal fenyegetőzik:
„Jól jegyezd meg, ha megtudom,
hogy írsz rólam, ha egyszer is ma-
gamra ismerek, följelentelek!” A
másik ezen csak mosolyogni tud,
legföljebb megállapítja: micsoda ri-
pacs színpadiassággal gesztikulál-
nak előtte. Hiába, a szürkeségből
kicsinységből ennyire futja…

Időtlen jelenettel állunk szem-
ben. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint a híres vita Ba-
bits Mihály és Igno-
tus között, mely
nem csupán szavak-
ba öntött indulato-
kat takar, de teret
követelt a Nyugat
hasábjain is. Min-
den a Timár Virgil fia című regén-
nyel kezdődött... 

Ignotus a Nyugat 1927. évi lap-
számában neovojtinának minősülő
cikket írt Teremtő indiszkréció cím-
mel, melyben emlékeztette Babit-
sot korábbi szóváltásukra. A szer-
kesztő ugyanis nem egy helyen vélt
magára ismerni a regény egy bizo-
nyos alakjában, sőt, képzelgése
odáig fajult, hogy nem pusztán sa-
ját agyszüleményeként, hanem is-
merősei egybehangzó véleményé-
nek könyvelte el a nevezetes hason-
latosságot. Mit lehet tenni? Mivel a
cikk szinte követelte az író hozzá-
szólását, Babits azon frissében vá-
laszolt. Nem ő ragadott tollat egye-
dül, Elek Artúr, Földi Mihály, Kosz-
tolányi Dezső, Nagy Lajos és
Schöpflin Aladár egyaránt úgy
érezte: a jelenség bizony nem ma-
radhat elemző és értő szó nélkül.
Tekintsünk legelőször a klaszszi-
kus műveltségű poéta megnyilatko-
zására!

Legelső gondolatait ez ügyben
így fogalmazza Babits: „Noha a kér-
dés egyáltalán nem személyi kér-
dés; vagy inkább: igenis személyi,
de mennél személyibb, mennél fá-

jóbban, élesebben az, annál mé-
lyebb, általánosabb érdekű min-
denkire nézve, aki emberek közt él,
és az Emberről ír.” (…) „Igazában
minden regényírónak ügye ez, s
magának a regényírásnak ügye. Ig-
notus cikkében épp az Irodalom
személyi vonatkozásai mélyültek
mintegy irodalomfilozófiai problé-
mává – az író és környezete, a Való-
ság és Költészet viszonyának való-
ban vojtinai problémájává – , s Ig-
notus e ponton az Irodalom és Élet
szembenállásának nem kevésbé vi-
tális helyére tapintott rá, mint haj-
dan ama régibb Vojtina.” 

A gondolatmenet következő fo-
kaként kifejti, mint áll viszonyban
alkotó ember az idővel, amelyben –
tragikus elrendezés folytán – ő ma-
ga is benne él. A magasabb pa-
rancsnak való engedelmesség nem
egyszer áldozatot követel: földi ér-
zéseket, szentségeket, mint szere-
lem, barátság, hív ragaszkodás.
Nem történhet ez másként, ha egy-
szerre él alkotó saját korában, s egy
„nagyobb s időkön felülálló lét-
ben”. Az irodalom céljait tekintve
megköveteli művelőjétől, hogy esz-
köz és anyag gyanánt használja föl
a kor szereplőit, mégpedig korlátla-
nul! Írót és megfigyeltet természe-
tesen egy kalap alá véve. „Ám a mű-
vész, még a legnagyobb is, nem a
semmiből teremt, mint Amaz, s
örökkévalóságnak szánt alakjait az
Idő gyermekeiről mintázza – innen
egy vonást, onnan egy színt, amon-
nan egy formát – , válogatva és ös-
szerakva, s minden mozdulatot kü-
lön ellesve: mint ahogy az örök
Venusok és faunok minden vonása
s minden póza egy-egy hajdan ele-
ven modell vonása s póza volt, no-

ha ama szegény modell bi-
zonnyal nem lehetett
Venus vagy Pán. (…) Mi-
lyen szomorú, ha e maga-
sabb célok előtt a model-
lekre való mindig kicsinyes
(mert korhoz és személy-
hez kötött) tekintet feszé-
lyezi a művészt, mint egy
Böcklint, ki prűd neje miatt
nem jut modellhez!” 

Egyre szenvedélyesebb
hangon érvel Babits esszé-

jében. Elkeseredetten, csalódottan,
azok reményével, akik a végsőkig
hisznek az igazság érvényre
jutásában… „A regény művészét
magasabb Igazság köti, neki még
sokkal kegyetlenebb imperativusai
vannak; szinte emberietlen szem-
pontjai. Minő tragikum! Ez emberi
világ, a személyi és véletlen Való-
ság, mind akit ismer és szeret, és
még önmaga is, csupán eszköz ne-
ki, anyag, amellyel szuverénül bá-
nik! Rágalmazó-e hát ő? Monomá-
niás sértegetője környezetének?
Egy érdek nélküli és annál rosz-
szabb Aretino? Egy tragikus, mazo-
chista hazudozó? Nem, nem! Hisz
mondja, hisz kiáltja, hisz kétség-
beesetten sikoltja: »Nem rólatok
van szó! Barátom, kedvesem,

anyám, testvére, higgyétek, hogy
nem rólatok akartam beszélni! (…)
kellett az alkotáshoz, amit kénysze-
rültem megalkotni, mintegy maga-
sabb parancsra! Ez az alkotás túl
van rajtatok, s minden földi és sze-
mélyi valóságon.«” 

Ignotus elsősorban szerkesztő
volt jelölt időben. Ez nem azonos a
lebecsüléssel, de többet sem mutat
rangjánál. Mindössze annyit tesz:
nem élt a szépirodalmi alkotás fo-
lyamatában, nem töltötte ki agyát
és lelkét a maradandót létrehozás,
nem vált eszközévé valami évezre-
dek óta változatlan erővel sürgető
késztetésnek, törvénynek. Minden
bizonnyal ez lehet oka a tőle szo-
katlan problémafelvetésnek, s a ki-
tartásnak, mellyel a továbbiakban
azt firtatta. Ez persze nem ment-
ség. Pontosan mérhető, minő csaló-
dást, s kockáztassuk meg: kiábrán-
dultsággal határos zaklatottságot
okozott ezzel barátjának, alkotó
kortársának. Babits ezúttal is magá-
ra maradt. E dimenzióban sem kö-
vette őt senki. Ahogyan fölteszi a
kérdést: „S mit segít, hogy kegyet-
lenségem magamat is éri, hogy hő-
si, kínos, önfeláldozó meztelenség-
ben állok modellt enmagamnak is,
oly szoborhoz talán, mellyel hogy
azonosíthatna valaki, még a gondo-
lat is megborzaszt!” – sokat el-
árul…  Panyi Zita

Ha megtudom, hogy rólam írsz… (1.)

UR OLÓGIAI
M A G Á N R E N D E L É S

Dr. Papp Ferenc
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS
Helye: Ergonom Kft. orvosi ren-
delője, Szekszárd, Tartsay u. 10.

Rendelési idő:
csütörtök 17–19 óráig

Bejelentkezés: 
74/419-448/122 mellék,

70/524-43-34

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ-, PAPLAN- ÉS
FÜGGÖNYVÁSÁR

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

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

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

anginok
• Kis- és nagypárnahuzatok, köntösök,

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

stb.) széles választékban
• Téli mosható paplanok 2 600 Ft
• Téli, gyapjúval töltött paplanok 3 800 Ft
• Mágneses derékalj 12 500 Ft

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

JA N U Á R  16 - Á N, 
SZERDÁN 8–16 óráig

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

• TÉLI szövetnadrágok 2000–2500 Ft
• TÉLI SZTRECCSNADRÁGOK2500–3000 Ft
• Szoknyakosztümök 12 900 4900–6200 Ft
• NADRÁGKOSZTÜMÖK

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

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

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

INGYENES átvétele 
– már Bátaszéken is!
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.
KT-Dinamic Kft.

Rehabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 74/315-103

Literátori bölcsesség
Némi ízelítőül jövő heti lapszámunkba tervezett írásunkból, álljanak
itt Kosztolányi Dezső gondolatai a cikkünkben említett indiszkré-
cióról. 

„Aki ismeri önmagát s eléggé bátor, hogy bensejét könyörtelenül
föltárja, az lírikus. Aki ismeri az embereket s irgalom nélkül megraj-
zolja őket, az regényíró. Aki »valakit meg akar írni«, az műkedvelő
kulcsregényíró. A valósággal sokkal titkosabb kapcsolatban vagyunk.
Mély élményeinket előbb elfelejtjük, aztán véletlenül bukkannak elő,
mint merőben újak, ezzel a sugallatos paranccsal: »ezt meg kell írni.«”
Olvashatjuk a Nyugat 1927. évi 6. számában. 

Kosztolányi vallotta: mindegyik alakjának meg tudná adni a pontos
lakcímét. Nem egyszer esett meg vele, hogy sürgönyöket váltott egy-
egy élő szereplőjének élő hozzátartozóival, tulajdonképpen lelkiis-
merete megnyugtatása végett, megjelentetheti-e a tervezett novellát,
regényt… Miután szembesült a nemleges válasszal, a legnagyobb lelki
nyugalommal tette a tanácsolt cselekvés ellenkezőjét, mert egy írónak
mindenekelőtt igaznak kell lennie. Emellett jó lenne tapintattal is bír-
nia mások irányába, „sebkimélően nemesnek és polgári értelemben
»izléses«-nek is. Csakhogy ez nem lehetséges. Vagy-vagy.”

„Az író legyen kegyetlen.” PZ
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Felvételt hirdetünk
a 2008/2009-es tanévre!

Január 18. (péntek) Az első nyolc esztendő diákszemmel (a Rákosmenti
18 órakor Waldorf Iskola nyolcadikosainak előadása)

Január 24. (csütörtök) Az első és második osztály nyitott Téli Évszakünnepe 
17 órakor és kiállítás a gyerekek munkáiból

Február 6. (szerda) Iskolánk pedagógusainak bemutatkozása
17 órakor Az első osztály 

(Olessák András elsős osztálytanítónk előadása)
Az előadásoknak a Szekszárdi Waldorf Iskola ad otthont.

(Garay János Általános Iskola, Szekszárd, Zrínyi u. 78., 
a második osztályunk tanterme)

Az előadások ideje alatt a gyerekfelügyeletet biztosítunk.

További információkat a meghirdetett programokon, vagy a következő
elérhetőségeken kaphat:

Szekszárdi Waldorf Óvoda (vezető óvónő: Székely Aranka)
Telefon: 20/413-44-73, e-mail: info@waldorf.szekszard.hu

Szekszárdi Waldorf Iskola (Olessák András elsős osztálytanító)
Telefon: 70/520-72-22 , e-mail: andrasolessak@mac.com

Mindenkit szeretettel várunk!
www.waldorf.szekszard.hu


