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A tavalyi esztendőt kormányhatározat
nyilvánította az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emlékévévé, azzal a céllal,
hogy az eseményeket méltón megünne-
pelhessük, tiszteletet adhassunk és emlé-
kezhessünk. Ebből az alkalomból a Ma-
gyar Politikai Foglyok Szövetsége (PO-
FOSZ) Tolna Megyei Szervezete pályáza-
tot írt ki középiskolás diákok számára tör-
ténelmi és irodalmi kategóriában. Az idei
évben, mint azt Töttös Pál, a POFOSZ
Tolna megyei elnöke elmondta, erre
nem kerülhetett sor. Részben anyagi
okokból, részben egyéb kétségei követ-
keztében.

Már nem biztos abban, fogalmazott
Töttös Pál, hogy vannak olyan szemé-
lyek, akik biztosítanák ’56 méltó to-
vábbvitelét, vagy hajlandók lennének
részt venni egy ilyen jellegű versengés-
ben. Ezenkívül, mutatott rá, egészségi
állapota is meggyengült azoknak, akik-
kel korábban iskoláról iskolára járt, elő-
adásokat tartva, beszélgetve, bővítve a
diákok ismereteit. Akik ebben segítségére
voltak: V. Túrós István, Bencze Sándor és
dr. Deák Gábor. Céljuknak tekintették,
hogy az ifjúság széles rétegeivel megis-
mertessék a valós történéseket, felkeltsék
szimpátiájukat és biztosítsák tisztánlátá-
sukat.

Furcsa kudarca lenne az 1956-nak, ha
fél évszázad múltán az egykori résztve-
vők, forradalmárok, elítéltek elveszítenék
a hitüket abban, hogy a forradalom esz-

meisége élhet a mai fiatalok lelkében. Bár
– amint arra Töttös Pál is rámutatott – az
október 23-i eseményeket átéltek száma
sajnos, ám törvényszerűleg csökken; van-
nak diákok, fiatalok, akik szeretnének
tisztán látni a számukra már-már csak tör-
ténelemkönyvekből megismerhető forra-
dalom és szabadságharc körül gomolygó
ködben. Ez pedig felelősséget ró azokra,
akik segítségükre lehetnek ebben.

A tavalyi évben lebonyolított pályázat
mind a szervezők, mind a zsűri és a felké-
szítő tanárok megítélése szerint jó színvo-
nalon zajlott. Egyebek mellett azt bizonyí-
tották a beérkezett pályaművek, hogy gim-
nazistáink érdeklődnek a közelmúlt iránt,
és képesek annak mondanivalóját átérez-
ni. A kilenc díjazott pályázó közül heten
szekszárdi középiskolák tanulói. Lapunk
következő számaiban bemutatjuk őket, és
röviden ismertetjük nyertes pályaművei-
ket. Ők azok, akik továbbviszik 1956 szel-
lemiségét. Kosztolányi Péter

1956: emlékév után 
a kétségek éve?

Vannak, akik továbbviszik október 23-a szellemiségét

2007. október 23-án (kedden)
az 1956-os forradalom 51. évfor-
dulója alkalmából megrendezett
VÁROSI EMLÉKÜNNEP

PROGRAMJA
„Köszönet a szabadság hőseinek!”

13.30 A POFOSZ Tolna Megyei Szervezetének
rendezvénye 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
HIMNUSZ
Énekel: Illés Alexandra,
Vers Bárdos Sándor előadásában
Ünnepi köszöntőt mond Horváth István
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere 
Ünnepi beszédet mond: Töttös Pál, a POFOSZ 
Tolna megyei elnöke
A POFOSZ Országos Elnöksége által
adományozott Emlékkeresztek átadása
Spanicsek Attila tárogatóművész szólója
SZÓZAT

14.35 Az 1956-os emléktábla koszorúzása 
a Polgármesteri Hivatal aulájában.
Köszöntőt mond: dr. Deák Gábor, 

a POFOSZ elnökségi tagja

15.00 A Szekszárdi Kamarazenekar 
ünnepi hangversenye 
a Belvárosi római katolikus templomban
Műsor: Haydn: 

A Megváltó hét szava a keresztfán
– részletek

Művészeti vezető: Földesi Lajos

16.00 TÉRZENE a Szent István téren az Alisca Brass Band
előadásában • Karnagy: Kovács Zsolt

16.30 Ünnepi műsor az 1956-os emlékműnél
Díszőrség felállítása, történelmi zászlók bevonulása 
HIMNUSZ
Köszöntőt mond: Horváth István Szekszárd Megyei

Jogú Város polgármestere 
Vers Bárdos Sándor előadásában
Ünnepi szónok:  dr. Puskás Imre,

a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke
Zenei betét Spanicsek Attila tárogatóművész szólója
IRODALMI MŰSOR a Bezerédj István Kereskedelmi
és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói előadásában
Művészeti vezetők: Király Attila és Topán László
Történelmi egyházak ünnepi áldása
Koszorúzás, gyertyagyújtás
SZÓZAT
Műsorközlő: Csötönyi László
Közreműködik: Magyar Nemzetőrség 

Tolna Megyei Szervezete

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

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

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

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

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Október 25. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. emelet 36.
sz. iroda,

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

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

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

Október 10.  
szerda 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Október 15. (hétfő) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

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

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

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

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

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

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

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

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

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

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

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET 
Diákétkeztetési Kft. ügyvezetõi

feladatainak ellátására
Pályázati feltételek: 

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

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

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

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

A SZEKSZÁRD 2020 EGYESÜLET 
következő előadását 2007. október 25. 16 órakor az Allianz Hungária Biztosító
nagytermében (volt „Garay táncos” Széchenyi utcai bejárattal) tartja. Az előadás
címe: Jövőnk és a nukleáris energia. Előadó: Cserháti András. Minden érdeklő-
dőt tisztelettel várunk!

Élvezzük együtt a zalaegerszegi termálfürdő
gyógyító hatását!

Jöjjön velünk kirándulni Zalaegerszegre, ahol az újonnan épített fedett termálfür-
dő boltíves és üvegkupolás környezetében hang- és fényterápiás termálmedence
nyújt szórakozást. Felnőtteknek vízeséssel összekötött három élménymedence,
valamint két termálvizes ülőmedence található. Hozza el gyermekét, unokáját! A
kicsiknek gyerekvárban három különféle játékkal, csúszdával tarkított medence
nyújt szórakozást. • Utazás: luxusbusszal. Indulás: 2007. november 10. (szom-
bat) reggel 6 órakor Szekszárd Gemenc parkolóból. Ár: 3850 Ft belépővel együtt!
• Jelentkezni lehet a részvételi díj befizetésével október 31-ig: Magyar Vöröske-
reszt Tolna Megyei Területi Nyugdíjas Alapszervezeténél (Dózsa Gy. u. 1.) minden
nap 8–10 óráig, és a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetségénél Hunya-
di u. 4. szám, fogadó napokon 8–10 óráig. 

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Területi
Nyugdíjas Alapszervezete és a 

Szekszárdi Nyugdíjasok Érdekszövetsége 
értesíti tagjait, valamennyi nyugdíjasát és nagycsaládost, hogy halottak napjára,
2007. október 25-én (csütörtök) 8–11 óráig kedvezményes áron koszorúk, vi-
rágok, mécsesek és gyertyák vásárlásához nyújt segítséget. Helye: Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége Hunyadi u. 4. szám földszinti nagyter-
mében (oldalbejárat a gyógyszertár felől).

A Tolna Megyei Vöröskereszt 
Nyugdíjas Területi Alapszervezete 

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁST TART 2007. október 24-én (szer-
da) 9–12 óráig. Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok
Területi Érdekszövetség tagjait, valamint a nagycsaládosokat, és minden rás-
zorulót.

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a Magyar Vöröskereszt 

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

Lakossági veszélyeshulladék-gyűjtés
Szekszárdon

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

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Műszaki Iroda
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Nyolc új autóval gazdagodott a
Szekszárdon és térségében szol-
gáltató Alisca Terra Regionális
Hulladékgazdálkodási Kft. jár-
műparkja. A városi tulajdonban
lévő cég hamarosan 40 te-
lepülésről szállítja majd el
a szelektíven gyűjtött hul-
ladékot.

A Dél-Balaton és Sió-völ-
gye régióban hamarosan
minden településen szelek-
tíven gyűjtik majd a hulladé-
kot. Az Európai Unió által tá-
mogatott projekt keretében
204 település fogott össze,
hogy megteremtsék a mo-
dern, európai színvonalú
hulladékkezelés kereteit. A
projekt célja nem csak kör-
nyezetbarát hulladékgazdál-
kodási rendszer kiépítése,
hanem az elavult szemétte-
lepek, az illegális szemét-
dombok felszámolása és a
hulladékkezelés ellenőrzé-
sének szigorítása, teljes át-
alakítása.

A rendszer háttérintézmé-
nyinek megtervezésére és
megépítésre közbeszerzési
eljáráson választották ki a
legjobb ajánlatot adó vállala-
tot. A tenderen öt cég, illetve
konzorcium indult, közülük

a legelőnyösebb és legolcsóbb
ajánlatot a portugál MOTA-ENGIL
Engenharia e Constracao S.A. ve-
zette konzorcium adta. A vállalat
24,9 millió euróért (az eredetileg

tervezettnél egymillió euróval ol-
csóbban) vállalta a rendszer kiépí-
tését. A sikeres tender után megin-
dulnak a beruházások: környezet-
barát hulladékkezelő üzemek, biz-

tonságos hulladéklerakók
épülnek – az egyik például
Cikón. Szelektív gyűjtőpon-
tokat és hulladékudvarokat
hoznak létre, s ha ezek el-
készülnek – a tervek szerint
2008 tavaszára –, minden
településen bevezetik a sze-
lektív hulladékgyűjtést.

A program célja azonban
nemcsak a modern hulla-
dékgazdálkodás kereteinek
megteremtése. Az önkor-
mányzatok hosszú távú
szemléletváltozást is szeret-
nének. Azt, hogy a régió
minden polgára érezze fele-
lősségét a környezetvéde-
lemben, lakókörnyezetének
tisztán tartásában. Törőd-
jön kicsit többet azzal,
mennyi és milyen hulladé-
kot termel, és azzal is, hogy
ne keletkezzenek illegális
szemétdombok, a lakosság
által lerakott lomkupacok a
települések határában. Eh-
hez az első lépés lehet a
szelektív hulladékgyűjtés
bevezetése. Igen ígéretes és

jövőbe mutató, hogy a települések
szinte egyként fogtak össze az új
szelektív hulladékgyűjtés eredmé-
nyes megvalósítása miatt. 

A rendszer megvalósításához el-
engedhetetlen szelektív gyűjtéshez
új, európai színvonalú, környezet-
barát gépjárműveket helyezett for-
galomba a déli területekre szerző-
dött szolgáltató, a Re-Kom Kht. A
harminc darabos járműflotta nagy-
ban elősegíti a projekt céljainak
megvalósulását, a korszerű gépek
megjelenésükkel is jelzik a régió új
hulladékkezelési normáit.

A gépparkból nyolc jármű került
a Szekszárdon és térségében szol-
gáltató Alisca Terra Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Kft-hez. Mint
azt Tölgyesi Balázs, a városi tulaj-
donú cég ügyvezetője lapunknak
elmondta: négy autó a lakossági,
egy úgynevezett RotoPress rend-
szerű gép a zöldhulladék szállítá-
sát szolgálja, további három jármű
pedig a szelektív gyűjtésre alkal-
mas. Ezekkel a közeljövőben 40
környékbeli településről szállítja el
az Alisca Terra a külön válogatott
papírt, műanyagot és üveget. A
nyolc jármű összértéke megközelí-
ti a 280 millió forintot, a legdrá-
gább darab a 20 köbméteres, tömö-
rítős, szelektív-gyűjtő autó a maga
50 milliójával. A gépek egy műsza-
ki ellenőrzés után – a járművek kö-
zel másfél évet álltak egy komlói te-
lepen – a jövő héten már munkába
állhatnak – tájékoztatott Tölgyesi
Balázs. (fl)

A 2006. októberi önkormányzati
választásokat követően új össze-
tételű vezetés állt Szekszárd Me-
gyei Jogú Város élére. A közgyű-
lés hat bizottságot hozott létre a
különböző döntések szakmai elő-
készítésére, megtárgyalására, a
következő hetekben ezek munká-
ját igyekszünk megismertetni ol-
vasóinkkal. A sorozatot a Pénz-
ügyi Bizottság (PB) bemutatásá-
val folytatjuk.

A Pénzügyi Bizottság (PB) fel-
adata, hogy véleményezze, figye-
lemmel kísérje és vizsgálja a város
pénzügyi működésével kapcsola-
tos feladatokat. Ebbe beletartozik
többek között a költségvetés kidol-
gozása és végrehajtásának elemzé-
se, ellenőrzése, de a Tóthi János el-
nök vezette bizottság részt vett töb-

bek között a helyi adók tervezeté-
nek, ár- és díj megállapítást tartal-
mazó önkormányzati előterjeszté-
sek, valamint egyéb pénzügyi fel-
adatok kidolgozásában is. A grémi-
um emellett figyelemmel kíséri pél-
dául a költségvetési bevételek ala-
kulását, a gazdálkodás színvonalát,
a pénzfelhasználás célszerűségét,
az erőforrásokat. A Pénzügyi Bi-
zottság vizsgálja többek között a
hitelfelvétel indokait, annak gazda-
sági megalapozottságát, ellenőrzé-
si feladata a pénzkezelési szabály-
zat és bizonylati fegyelem betartá-
sa.

A közgyűlési előterjesztéseknek
megfelelően, többször soron kívül
is ülésező grémium – a Gazdasági
és Mezőgazdasági Bizottsághoz
(GMB) hasonlóan – döntéseivel a
város gazdálkodását hivatott segíte-
ni, de önálló hatáskörrel is rendel-
kezik. Így például dönthet az ön-
kormányzatot és intézményeit
érintő követelések lemondásáról 1
millió forintos értékhatárig, és en-
gedélyezhet adásvétellel kapcsola-
tos részletfizetést 5 millió forintig.

Tóthi János, az egyetlen ellenzé-
ki többségű bizottság elnöke sze-

rint az önkormányzati választáso-
kat követő első hónapokban akad-
tak ugyan súrlódások a nem min-
dig időben érkező információk mi-
att, összességében azonban úgy
látja, az általa vezetett bizottság

megkapja azokat a háttéranyago-
kat, amelyek véleményük alakítá-
sához elengedhetetlenek. 

Bizottsági elnökként fontosnak
tartja, hogy a GMB ülésein is ott le-
gyen.

– Úgy érzem, bizottságunk haté-
konyan képes hozzájárulni a köz-
gyűlés munkájához – mondja Tóthi
János. – A legutóbbi, szeptemberi
ülés napirendjeinek fele tartozott a
hatáskörünkbe, a 16 tárgyalt téma
közül hatot támogattunk, a többi ti-
zet pedig tárgyalásra javasoltuk a

képviselő testületnek. Né-
hány témában, így például a
távhőszolgáltatás és a hulla-
dékszállítás kérdésében
másképp láttuk a megol-
dást, bizottságunk tagjai
ugyanakkor egyet értenek
az új városvezetés fejleszté-
si terveivel.

Tóthi János javarészt elé-
gedett a bizottsági munká-
val, hiszen mint mondja, az
üléseken hatékonyan képe-
sek dolgozni, több javasla-
tuk is beépítésre került az
önkormányzati rendeletek-
be.

– Érezzük, hogy a város-
vezetés számít a munkánk-
ra – folytatja az elnök. – El-
vünk, hogy ne ellenzéki bi-
zottságként működjünk,

hanem konstruktív megoldásokat
keressünk, s ezeket el is tudjuk fo-
gadni.

Nyolc új jármű az Alisca Terra Kft.-nél
Összefogás a környezetért a Sió-völgyi régióban

A konstruktív megoldásokat keresik
Pénzügyi Bizottság: hatékonyan segíti a közgyűlés munkáját

TÓTHI JÁNOS, a
szekszárdi közgyűlés
korelnöke, a XIII. szá-
mú választókörzet
egyéni képviselője-
ként második ciklusát
kezdte 2006 októbe-
rében. A PB elnöke az
előző négy évben a
Gazdasági és Város-
fejlesztési Bizottság

tagja volt. A civilben felsőfokú gépész és
belkereskedelmi végzettségű képviselő
negyven esztendőn keresztül dolgozott
Szekszárd és a megye iparában, a BHG-
nál 22 évet töltött, innen ment nyugdíjba.
Felesége ugyancsak nyugdíjas, a Nők
Szekszárdért Közhasznú Egyesület elnö-
ke, lánya Bátaszék és környéke gyermek-
orvosa, felnőtt unokája van.

A Pénzügyi Bizottság tagjai:
Elnök: Tóthi János (képviselő,
MSZP).
Tagok: Schoeck Károly (képvise-
lő, MSZP), Horváth László (kép-
viselő, MSZP), Kerekes Csaba
(képviselő, Fidesz), Németh Zol-
tán (SZDSZ).

Páva Zoltán (jobbról) Komló és Horváth István
Szekszárd polgármestere: a most átadott járműflot-
ta újabb bizonyítéka az összefogás fontosságának
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Idén október 13-án rendezték
meg a hagyományos Balassa-
napot a régi megyeházán. A ren-
dezvény a kórházi tudományos
üléssel kezdődött, amelyen orvo-
sok és szakdolgozók ismertették
díjnyertes pályaműveiket. A pá-
lyázatot szokás szerint az Intéz-
ményi Tudományos Tanács írta
ki, most a 35 év alatti munkatár-
sak számára.

Az ünnepi tudományos ülésen
dr. Blasszauer Béla bioetikus, tudo-
mányos tanácsadó „Van-e még or-
vosi etika?” címmel tartott elő-
adást, amit dr. Pisztora Ferenc, a
pszichiátriai osztály nyugalmazott
főorvosának „A freudi pszichoana-
lízis melletti és elleni harc orvos-
történeti érdekességű fejleményei
hazánkban a XX. század első felé-
ben” című előadás követett. A dél-
utáni ökomenikus istentiszteletet
követő ünnepséget dr. Pálos Mik-
lós, a megyei közgyűlés alelnöke
nyitotta meg, dr. Brázay László re-
gionális tisztifőorvos mondott kö-
szöntőt, majd dr. Muth Lajos, a
kórház főigazgató főorvosa tartott
ünnepi beszédet. Ezt követően át-
adták a Balassa-díjakat, a főorvosi
és adjunktusi kinevezéseket, majd
bemutatták a kórház új orvosait és
rezidenseit. A rangos rendezvény
ünnepi műsorral zárult.

Az idei Balassa-díjasok: dr.
Bende Marianna főorvos – radio-
lógiai osztály, Böröcz Istvánné ve-
zető asszisztens – gyógyszertár,
Csepregi Józsefné munkaügyi elő-
adó, Kuczkóné Illés Angéla osz-
tályvezető ápoló – szemészet, dr.
Rácz István főorvos – szemészeti
osztály, Teleky Éva adminisztrátor
– pszichiátriai osztály, Tóth
Györgyné ápoló – pincehelyi bel-
gyógyászat, valamint az ideg-
gyógyászati osztály közössége.

Az ápolók
hierarchiája

„Más vagyok? A pszichiátriai
ápoló helye az ápolói társadalom-
ban”

Kozma Krisztina diplomás ápo-
ló, ápolás-minőségügyi koordiná-
tor pályázata nyerte el az első díjat
a szakdolgozók pályázatán. Vele
beszélgettünk.

– A kívülálló nem érti ezt az ápo-
lók közti rangsort. 

– Egyrészt saját tapasztalataim
alapján állítom, nagyon is érezhe-
tő, hogy a különböző szakterületek
ápolói között a szakmai megbe-
csültség, illetve elismertség válto-
zó, még közöttünk, ápolók között
is. Gyakorta gondolattal, mondhat-

ni, ráutaló magatartással, sőt akár
tettekkel is kifejezzük azt a véle-
ményt, miszerint egy pszichiátriai,
vagy felnőtt ápoló szakmailag kép-
zetlenebb, mint például egy inten-
zív-terápiás szakápoló, vagy egy
műtősasszisztens. Mivel ez határo-
zottan érzékelhető, úgy döntöttem,
megvizsgálom, miként vélekedünk
erről mi, egészségügyi dolgozók,
majd a második kutatási fázisban a
külső, azaz a nem egészségügyben
dolgozó emberek vélekedésére de-
rítettem fényt.

– A szakmai felkészültség megíté-
léséről kérdezett?

– Igen és a hozzáállásról a külön-
böző szakterületek tekintetében. A
vizsgálatba hét területet vontam
be: a pszichiátriai, az intenzív
szakápolókat, a műtős, az aneszte-
ziológus szakasszisztenseket, a
szülésznőket, valamint felnőtt
szakápolókat és a gyermekápoló-
kat. Rákérdeztem: szerintük van-e
hierarchia az ápolás különböző
szakterületei között. A szakma
képviselőitől és a „külsősöktől” ka-
pott válaszok alapján állítottam föl
a rangsort. 

– Melyik szakma került a dobogó
legfelsőbb fokára?

– Mindkét megkérdezett csoport
szerint a szülésznők a legelismer-
tebbek, őket a műtős szakasszisz-
tensek, illetve az intenzív terápiás
szakápolók követik.

– A pszichiátrián dolgozók ön-
magukat hova sorolják?

– Ők maguk is a hetedik helyre,
mivel ezt a munkát általában nem
a helyén kezelik, nem foglalkoznak
vele, nem becsülik meg. Ebből kö-
vetkezően saját magunk is előítéle-
tekkel rendelkezünk, alkalmazkod-
va környezetünk véleményéhez.
(Megjegyzem, nyolc éven át vol-
tam a pszichiátria munkatársa.)

– Hogyan zajlik az ottani ápolók
egy-egy napja?

– Tizenkét órás munkarendben
dolgoznak. Reggel fél hétkor van az
ébresztő, majd hőmérőzés és vér-
nyomásmérés, illetve a lemosdatás
következik, azaz gondoskodnak a
betegek alapellátásról. A gyógysze-
rek beadását nagy figyelemmel kell
ellenőrizni, az étkezésekre is foko-
zott gondot kell fordítaniuk az ápo-
lóknak, a betegek állapotától füg-
gően kell velük beszélgetni.

– A kezelések hosszú időt vesznek
igénybe.

– Sőt, ismétlődnek is. Gondot
okoz, hogy úgy kell észrevenni a
betegek problémáit, hogy ők gyak-
ran nem a valósat kommunikálják.
De előfordulhat agresszió, vagy ép-
pen a befelé fordulást kell felolda-
ni.

– Mitől változhat meg ez a hely-
zet?

– A legfontosabb, hogy a pszichi-
átriai ápolók mutassák meg magu-
kat, például szakmai programok-
kal nyissanak a külvilág felé.

– Milyen betegségek a legjellem-
zőbbek?

– A depresszió, a mániás megbe-
tegedések, a pszichotikus zavarok,
az időskori elbutulás, ami okán a
koros emberek nem tudnak ma-
gukról gondoskodni, illetve önma-
gukat balesetveszélybe sodorják.

– Mit tapasztal a látogatással
kapcsolatban?

– Teljesen változó, de ami jellem-
ző, hogy a női betegeket kevésbé
látogatják, mint a férfiakat. Őket
rendszeresen keresi fel feleségük,
édesanyjuk, nőtestvérük.

– Köszönöm, s gratulálok az első
díjhoz. 

vhm – ná –

BALASSA-NAP

Szakmázott a kórház, díjakat és kinevezéseket adtak át

ZÖLDKÁRTYA 
benzines és dízel gépjárművekhez és

MÁR TEHERAUTÓRA IS.
Személygépkocsi és haszonjármű

DÍZELDIAGNOSZTIKA,
ADAGOLÓK SZAKSZERŰ FELÚJÍTÁSA

BOSCH-szakműhelyünkben

FUCHS-OLAJSZERVIZ
BOSCH-olajszűrőkkel 

Német minőségben munkadíj felszámítása nélkül

Várjuk szakműhelyünkben!

KSZE Gépszolg. Kft.
Szekszárd, Páskum u. 2.

Tel.: 74/410-748 • Fax: 74/410-183

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

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

Mindazok, akik elhivatottságot éreznek, hogy önkéntesként a beteg-
ágy melletti munkában részt vegyenek, jelentkezhetnek 2007. novem-
ber 15-ig Patócs Anita szociális munkásnál a 74/501-500/273 mellék
telefonszámon.
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Megrendítő volt, amikor megpil-
lantottuk a táblán Adorjáni Endre
szobrászművész Ibolyáról készített
portréját. Mosolyába a valóságban
is olykor parányi kétkedés vegyült,
ahogyan ezen a domborításon is.
Ez is annyira jellemezte őt, mint
ahogyan súlyos mondatait takarta
el a humorral… de akinek volt szí-
ve és jó látása, az pontosan értette
„a kifelé kissé szúrós, de valójában
szeretni és adni tudó” újságíró az
igazi mondandóját, fogalmazott
Csillagné Szántó Polixéna, a műve-
lődési bizottság elnöke, az emlék-
tábla egyik felavatója. Liebhauser
János, a könyvtár igazgató-
ja arra emlékezett, hogy a
könyvtárba kerülését köve-
tően meggyőződése volt,
hogy László Ibolya is ott
dolgozik. Hiszen amikor
csak tehette, könyvbarátai
között töltötte idejét. S
megemlítette, hogy egy
könyvtár akkor működik
jól, ha nem csak könyveket, hanem
embereket is gyűjt. „Öröm, hogy
László Ibolyát is a begyűjtöttek kö-
zött tudhattuk, ahogyan műveit is.”

Gyuricza Mihálynak, a Tolnai
Népújság nyugalmazott lapszer-
kesztőjének avatóbeszéde érthető-
en szubjektív volt, hiszen sokunk-
kal együtt ő is László Ibolya tanít-
ványa volt. Megemlékezett Ibolyá-
ról, mint precíz tudósítóról, „aki a
fontos eseményeket is hangulato-

san adta vissza”. De felidézte haj-
dani rovatvezetőnk figyelemre mél-
tó személyiségét, s azt, miként tu-
dott munkája során mindenkihez
közel kerülni: a főorvosokkal, a
pártmunkásokkal, a szegény sor-
ban élő falusi emberekkel. Emellett
időt és energiát nem sajnálva, „kel-
lemes hobbijának tekintette az új-
ságírók tanítását”.  

A könyvtárban beléphettünk
László Ibolya emlékszobájába,
amit hagyatékénak gondozói –
Béresné Kollár Éva zenepedagó-
gus, Decsi Kiss János újságíró, kép-
zőművész és Kubanek Miklós ta-

nár, újságíró –
rendeztek be.
Meglátva Ibolya
háromnegyedes
fekete bőrkabát-
ját, sálát és sapká-
ját a fogason, töb-
ben egy pillanatra
elbizonytalanod-
tunk. Őt kerestük

jól ismert szobájában, képei, köny-
vei, dísztárgyai között kicsit hajlot-
tan, lehorgasztott fejjel a fotelben
kucorogva…

A délután meghitt beszélgetés-
sel, emlékek felidézésével folytató-
dott. A videók, a fotók és egy-egy
írásának felolvasása nagyon is kö-
zénk hozták Ibolyát. És köztünk is
volt – kétkedően mosolyogva, ám
sugárzó szeretettel.

V.H.M. – N.Á.

László Ibolya újságíróra
emlékeztünk

A könyvtári emlékszobába lépve őt kerestük…

Óvodák és iskolák kapták
a sporteszközöket

Az őszi kora délutánon szép számmal gyűltünk össze a Széchenyi
utca 62. számú ház bejáratánál, ahol a város önkormányzata és az
Illyés Gyula Megyei Könyvtár márvány emléktáblát helyezett el
László Ibolya költő, újságíró emlékére. A megyei lap nyugalmazott
rovatvezetője, sokunk mestere élete utolsó húsz esztendejében la-
kott itt. 

Tisztelt Választópolgárok!

A Fidesz által meghirdetett

SZOCIÁLIS
NÉPSZAVAZÁS

elindításához szükséges aláírásokat
a Fidesz-irodán

(Szekszárd, Hunyadi u. 4. 1. em.)
is gyűjtjük

október 20-tól (szombattól)

október 22-ig (hétfőig)

naponta 10–18 óra között.

Számítunk az Ön aláírására is!

Dr. Braun Márton
országgyűlési képviselő Fi
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Mint arról május 27-i számunkban már beszámoltunk, Szekszárd kate-
góriájában megszakítás nélkül negyedszer bizonyult a Legsportosabb Te-
lepülésnek a közel két évtizede hazánkban is hódító tömegsportos ren-
dezvény, a Kihívás Napja idei rendezvényén. Városunk – ahol május 23-
án a legtöbb testmozgást végző lakost regisztrálták – az országos elsőség-
gel 60, míg a részt vevő települések között megtartott sorsoláson – Fortu-
na segítségével – további 150 ezer forint értékű sportszert nyert el.

Ezen eszközök ünnepélyes átadására került sor csütörtökön a városhá-
za házasságkötő termében, ahol Horváth István polgármester és Hamvas
Ferencné sportreferens üdvözölte az óvodák, illetve általános és középis-
kolák képviseletében megjelent intézményvezetőket, s miután megkö-
szönték a „mozgósítást”, átadták számukra a nyeremény sporteszközö-
ket. A Legsportosabb Település címért Szekszárd többek között Kapos-
várt, Makót és Szentest előzte meg a 2007-es versengésben.



Matókné Misóczki Mária, a
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény igazgatójának nevéhez
fűződik Szekszárdon a kompe-
tencia alapú oktatás bevezetése. 

A HEFOP 3.1.2. pályázat egyik
nyerteseként úttörő szerepet vállalt
kollégáival együtt abban, hogy
megalakuljon a konzorciumi
együttműködésben létrejövő Térsé-
gi Iskola- és Óvodafejlesztő Köz-
pont régiónkban. Városunkból az I.
Sz. Óvoda, az I. Béla Gimnázium és
Informatikai Szakközépiskola, va-
lamint a már említett általános is-
kola konzorciumi tagok, emellett
ide tartozik még három pécsi, két
siófoki és egy nagymányoki intéz-
mény is. Az iskolák elsősorban ar-
ra adnak lehetőséget diákjaiknak,
hogy az élethosszig tartó tanulás-
hoz szükséges alapkompetenciá-
kat, alapképességeket elsajátítsák,
amelyek nél-
külözhetetle-
nek a verseny-
képességhez,
és a megválto-
zott munka-
erő-piaci viszo-
nyok közti
helytálláshoz. 

A napokban
fejeződött be
az a kétéves
szakasz, mely-
nek során tesz-
telték a külön-
böző program-
csomagokat. Ez idő alatt számos
tapasztalattal lettek gazdagabbak
mind az intézmények, mind a pe-
dagógusok, ezeket összegezve
küldték meg őket a programfejlesz-
tőkhöz, akik ennek függvényében
módosításokat hajtanak majd vég-
re. A pedagógusok a tesztelés idő-
szaka alatt országos továbbképzé-
seken, konferenciákon, konzorciu-
mi találkozókon vettek részt, egy-
más óráit látogatták, hogy kicserél-
jék tapasztalataikat, átadják egy-
másnak frissen megszerzett tudá-
sukat. 

A legutolsó ilyen látogatás októ-
ber 12-én zajlott le, mikor is a sze-
gedi Ságvári Endre Gyakorló Iskola
kollégái látogattak Szekszárdra, a
Garay Iskolába a felső tagozatra.
Egy matematika, egy magyar – szö-
vegértés-szövegalkotás órát, s egy
történelemórát néztek végig, majd
elemeztek a vendégek.   Alsó tago-
zatosok pedig a Pannon Kaptár
konzorcium bonyhádi iskolájában,
a Széchenyi Általános Iskolában
vettek részt hasonló programon.

Mivel a kompetencia alapú okta-
tás nagy hangsúlyt fektet a koope-
ratív technikákra, a gyerekek job-

bára csoportos foglalkozások kere-
tében, egymás munkáját segítve és
értékelve sajátítják el a következő
területekhez szükséges tudást: szö-
vegértés, matematika, életpálya,
szociális és idegen nyelvi kompe-
tenciák, valamint a manapság oly
fontos informatikai és kommuniká-
ciós technikák. 

Magyarországon mindössze két
éve van jelen ezen irányzat. „A
közoktatás előtt álló modernizáci-
ós és fejlesztési feladatok kivitele-
zése, a pedagógusok és oktatási
szakértők felkészítése a kompeten-
cia alapú képzés és oktatás felada-
taira a Nemzeti Fejlesztési Terv ke-
retében, a Humán Erőforrás-fej-
lesztési Operatív Programon belül
a Sulinova Kht., az Országos Köz-
oktatási Intézet és az Educatio Kht.
Együttműködésével zajlik.” – ol-
vashatjuk abban a kiadványban,
melyet a Garay Iskola jelentetett

meg. Mit jelent ez a gyakorlatban?
A már említett előnyök mellett le-
hetőséget az intézmények oktatási
felszereléseinek bővítésére, mint
projektor, számítógéppark, interak-
tív táblák vásárlása. Gazdagodik a
tanárok módszertani kultúrája, új
mérési–értékelési eljárásokkal is-
merkednek.

A jövő a kompetencia alapú okta-
tásé. Cél, hogy minél több intéz-
mény csatlakozzon e programhoz,
segítve diákjaikat eligazodni a nap-
jainkban rohamos gyorsasággal
változó világban.  Panyi Zita
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Hazánk jövőbeli energiapolitiká-
ját az unió szabja meg, jelentette
ki Szekszárdon, a régi vármegye-
házán tartott szemináriumon dr.
Szerdahelyi György, a Gazdasági,
Közlekedési Minisztérium ener-
getikai főosztályának szakmai ta-
nácsadója. A fórumot az Europe
Direct Információs Pont Hálózat
Tolna Megyei Információs Egysé-
ge szervezte. Megnyitójában dr.
Sümegi Zoltán, a megyei közgyű-
lés integrációs, területfejlesztési
és környezetvédelmi bizottságá-
nak elnöke kiemelte, hogy a fon-
tos és aktuális téma ismertetése
és megtárgyalása igen fontos fel-
adat. Ehhez képest a négyszáz
meghívott – polgármesterek, kör-
nyezetvédelmi civil szervezetek
képviselői – közül alig húszan
vettek részt a tanácskozáson. 

Idén januárban jelent meg az
unió Európai energiapolitika című
dokumentuma, amely megszabta a
tagállamok energiapolitikai irány-
vonalát. Most került kidolgozásra
hazánk 2007–2020 közötti energia-
politikája, amit az előadó ismerte-
tett a szemináriumon. Mint kiemel-
te, a magyar teljesen összhangban
van az unió dokumentumával,
amelynek fő csapásait ismertette.
Először a piacnyitástól – annak
összes vonzatával egyetemben –
majd a folyamat befejezéséről
szólt. Ez egyaránt vonatkozik a vil-
lamos energiára, a gázra… s jó né-
hány olyan következményt von
maga után, ami már most megbe-
csülhetőek, s amelyek még nem.

– Feltehetően emelkedni fognak
az árak.  

– Igen, bár megbecsülhetetlen
ennek a mértéke, ugyanis minden
nyilatkozat másképpen szól. Hor-
váth J. Ferenc, a Magyar Energia
Hivatal elnöke 5–10 százalékról be-
szél.

A GKM szakmai tanácsadója kö-
zölte, hogy Magyarország energia-
felhasználásának 42-43 százaléka
földgáz és 27-28 százalék pedig a
különböző kőolajtermékek teszik

ki. Az erre ráállt fogyasztók hirte-
len nem tudnak másra váltani. Ám
az EU és hazánk törekvése egy-
aránt az, hogy minél nagyobb súlyt
kapjanak a megújult energiahordo-
zók. Ezek jelenleg Magyarország
energia-felhasználásának 4,5 szá-
zalékát teszik ki. Az unió elvárása
szerint ezt 2020-ig 20 százalékra
kellene növelni. Megjegyezte, hogy
számunkra ennek elérése egyelőre
reménytelennek tűnik, bár számos
körülménytől függ, például attól,
hogy milyen anyagi segítséget
nyújt hozzá az EU.    

– Rendelkezünk-e az uniótól a tá-
mogatás mértékére vonatkozó ígér-
vénnyel? – kérdeztük Szerdahelyi
Györgytől.

– Ez már teljes mértékben körvo-
nalazódott, sőt, mondhatni fixáló-
dott. Az Új Magyarország Fejleszté-
si Tervben szerepel a vidékfejlesz-
tés – 130–140 milliárd forinti össze-
ge – nélküli keretként 7000 milliárd
forint, ami hatalmas összeg. Ez kü-
lönböző célokra van fölparcelláz-
va. Sajnos, ennek az összegnek
meglehetősen kis hányada – 68
milliárd a megújuló forrásokra, 42
milliárd az energiahatékonyságra –
jutott az energetikára. De ez is sok-
kal, de sokkal több, mint amennyi
eddig állt a rendelkezésre, azaz évi
1–3 milliárd forint.

A szakember, kitérve a paksi
atomerőműre is, leszögezte, hogy
villamos energia ellátásunk alapja-
ként a hazai termelés közel 40 szá-
zalékát biztosítja. Megjegyezve,
hogy ugyan már mindenki számára
jól ismert, miszerint a blokkok tel-
jesítményét jelentősen megnöve-
lik, élettartamukat pedig meghosz-
szabbítják. Hozzátette, ebben a
kérdésben nagy szerencse, hogy
Bátaapátinál a népszavazás során
nem merült fel akadálya a kis és
közepes radioaktív hulladéktároló
megépítésének. De megemlítette
azt is, hogy Paksra a fűtőelemek
külföldről érkeznek, tehát e tekin-
tetben az atomerőmű is importfüg-
gő. V.H.M. – N.Á.

Szeminárium Magyarország
új energiapolitikájáról

A következő lépés a terjesztés
Kompetencia alapú oktatás 

– befejeződött a programcsomagok tesztelése
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Takács Albert igazságügyi és ren-
dészeti miniszter múlt pénteki
szekszárdi látogatása alkalmával
találkozott a Tolna Megyei Rend-
őr-főkapitányság vezetőivel és
munkatársaival, majd a városi
rendőrkapitányságra ment, ahol
elbeszélgetett a szolgálatban lévő
rendőrökkel, vagyis a közrendvé-
delmi és közlekedésrendészeti,
valamint a bűnügyi állomány
munkatársaival.

Ezután a 6-os fő közlekedési út
139 km-es szelvényénél a közúti
közlekedés fokozott ellenőrzést
végző járőrökkel találkozott, s kö-
zel egy órán át maga is részt vett az
ellenőrzésben. Ez alkalommal a
rendőrség munkatársai a veszélyes
árut szállító járműveket, a vezetési

és a pihenő idő betartását ellen-
őrizték, valamint sebességet mér-
tek. Kirívó szabálytalanságot nem
tapasztaltak, ám egy-két gépkocsi-
vezető túllépte a megengedett se-
bességet, ezért őket figyelmezte-
tésben részesítették. Valamennyi
megállított jármű vezetője és utasai
felismerték a minisztert, s szívélye-
sen üdvözölték.

A sajtó képviselőivel is beszélge-
tett Takács Albert. Kifejtette, hogy
nagyon fontosnak tartja munkatár-
saival a személyes találkozásokat,
amelyek során közvetlenül megbe-
szélhetik a felmerülő problémákat.
Országjárása során ismerkedik a
személyi állomány helyzetével,
sorsukkal. A látogatássorozat aktu-
alitása a határőrség és a rendőrség

most folyó integrációja, ami szá-
mos új feladatot jelent, s néhány
problémát is felvet. Úgy fogalma-
zott a miniszter, hogy szívesen be-
szélget ezekről a kérdésekről a sze-
mélyi állománnyal, ő pedig ismer-
teti a megvalósulandó szemponto-
kat, illetve eloszlatja az alaptalan
kétségeket, de megbeszélik a kiala-
kuló egységes szervezet új felada-
tait, amelyek munkamódszerben,
hozzáállásban, felelősségben, ve-

zetésben és sok más dologban új
elemeket jelentenek. Mindez azért
fontos, mert közel az év vége, ami-
re megvalósul az integráció.

Szekszárdon is tájéko-
zódott Takács Albert mi-
niszter, majd meghallgat-
ta a beszámolókat a me-
gye rendészeti, rendőri
helyzetéről. Megnyugtató
tapasztalatra tett szert,
hiszen itt nyugodt, békés
megyei és városi rendőr-
séget látott – olyan közös-
ségi elemekkel, amelyek
másutt is követendőek.
Konkrétan: „a lakosság

magáénak érzi a rendőrséget, s
nem idegen testületként kezeli, sőt
kölcsönösen segítik egymást”.
Megjegyezte, hogy természetesen
a rendőr nyújtja a közbiztonsági
szolgáltatást, de nem mindegy,
hogy ennek milyen a fogadó köze-
ge. Megállapította, hogy ezen a
környéken a lakosság segíti, támo-
gatja a rendőrség tevékenységét, s
nem ellenségesen, sőt nem is kö-
zömbösen áll hozzá. V.H.M.

„Tolnában és Szekszárdon a lakosság támo-
gatja, sőt segíti a rendőrség munkáját”

A rendészeti miniszter a 6-oson ellenőrzött

A Családbarát Munka-
hely Díj pályázatot az
idei évben nyolcadjára
hirdette meg a Szociális
és Munkaügyi Minisz-
térium [SzMM]. 59 pá-
lyázat érkezett a 2007.
évi kiírásra – ezek kö-
zül a kisvállalatok kate-
góriájában a szekszárdi
SZ+C Stúdió Kft. nyerte
el a díjat, ugyanis vala-
mennyi pályázó közül ez a cég
valósította meg a legteljesebb
módon a saját családbarát célki-
tűzéseit. A vállalat ügyvezetője,
Czank Géza (képünkön) és társa,
Szablár Klára az elismerést
Tarcsi Gyulától, a tárca szakál-
lamtitkárától vehette át. A cégtu-
lajdonossal a kft.-ről, az ott ural-
kodó munkakörülményekről és
persze, magáról a díjról beszél-
gettünk.

– Az SzMM államtitkára a díjjal
kapcsolatos sajtótájékoztatón ki-
emelte, hogy a bevétel növelése mel-
lett lényeges, hogy ezt emberköz-
pontú hozzáállással érjük el, és
hozzátette, hogy az ilyen alapelvvel
működő vállalatok hosszú távon
eredményesebben is működnek…

– Az üzleti életünkben fontosnak
tartom, hogy eredményeket el le-
het érni akkor is, ha az említett hu-
mán módon állunk a munkához és
az azt elvégzőkhöz. Sőt, helye-
sebbnek tartom a fenti mondatot
úgy megfogalmazni, hogy a profit
növelésénél fontosabb, hogy azt
humán módon érjük el.

– Rendben, de mutassuk be az

SZ+C Stúdiót! Majd-
nem tízéves fennállá-
sa alatt a céget folya-
matos fejlődés jellem-
zi. Ez tette lehetővé,
hogy sikeres GVOP-,
Széchenyi Terv- és
H E F O P 1- p á l y á z a -
tokon nyert pályáza-
taikat követően fel-
építsék jelenlegi kor-
szerű, esztétikus te-

lephelyüket. Jelenleg 17 fős a létszá-
muk; egyébként éppen bővítés előtt
áll a vállalkozás. Fő tevékenységük
az építőanyag-kereskedelem, a kivi-
telezés különleges vállalkozási terü-
leteken és az ingatlanfejlesztés. Két
éve ISO2 minőségirányítási tanúsít-
ványt, tavaly az ÉMI3 minősített
vállalkozása címet szerezték meg.

– De nem ez a lényeg. A fejlődés,
a minősítések, az elnyert díjak
mind a cég filozófiájából vezethe-
tők le. Életünk egyharmadát a
munkahelyünkön töltjük – fontos,
hogy milyen körülmények között!
Feleségem és üzlettársam, Szablár
Klára kezdettől fogva szívügyének
tekinti, hogy a cég arculata, menta-
litása és attitűdje családbarát le-
gyen, és pozitív energiát sugároz-
zon. Ezért nálunk a munka- és az
étkezési körülmények tiszták, ma-
ximálisak; például ezért szereltünk
fel víztisztító berendezést; ezért
helyeztünk el az egyik helyiségben
BEMER-készüléket4, mely eszkö-
zöket természetesen a cég bármely
munkatársa használhatja. Igyek-
szünk a bennünket körülvevő
energiákat helyesen használni és

felerősíteni, ezért az üzletházunk
alaprajzi kialakítását és berendezé-
sét is a feng shui alapjaira helyez-
tük: így lelkileg és testileg egyaránt
egészségesek tudunk maradni.
Számos képzés segít bennünket és
munkatársainkat a fejlődésben: a
tai-chi- és a jógaoktatás mellett EU-
s ismereteket és az angol nyelv rej-
telmeit is próbáljuk elsajátítani, to-
vábbá részt veszünk személyiség-
fejlesztési, csapatépítési és kom-
munikációs tréningeken is.

– Hatékonyan növeli a vállalat
versenyképességét, ugyanakkor elő-
nyös a családos alkalmazottak szá-
mára is, ha a munkahelyi vezetés
tiszteletben tartja a családi kötele-
zettségeket – bizonyítják nemzetkö-
zi felmérések. Emellett kevesebb a
stressz, csökken a fluktuáció és a
betegség miatti távolmaradás. Iga-
zolja mindezt a valóság?

– Mindenképpen. Nem feledkez-
hetünk meg arról, hogy a maga
posztján mindenki fontos. Azok a
cégek járnak jól, amelyek a legfon-
tosabbnak a dolgozókat tartják. Et-
től ugyan senki nem lesz milliár-
dos, de az élet nem a pénzről szól;
az csupán szükséges rossz. Termé-
szetesen van elvárásunk a munka-
társainkkal szemben, keményen
kell dolgozni; de ezzel együtt is csa-
ládtagként kezeljük egymást, közös
programokat szervezünk, évente

családostul vendégül látjuk a dol-
gozóinkat egy wellness-hétvégére
az építők napján. De a szemléle-
tünk minden területen megjelenik:
a munkaruházattól kezdve az eltolt
munkaidős megoldásokon, a cafe-
teria-rendszeren5 és a színházbérle-
teken át a heti közös megbeszélése-
kig, melyeken minden munkatárs
részt vesz, és elmondhatja, milyen
ötletei, gondolatai vannak a céggel
kapcsolatosan; legyenek azok pozi-
tívak vagy negatívak. Minden el-
képzelést fontosnak tartunk, ez az
alapja a felszabadultságnak és a
kreativitásnak.

– Ez a szemlélet hozta meg tehát
a sikert az SzMM pályázatán. Az
SZ+C Stúdió Kft. egyébként is sok
pályázaton vesz részt; melyek a leg-
közelebbi célkitűzések? Elhoznak
egy újabb családbarát díjat?

– Ez a díj erkölcsi elismerést, bi-
zalmat jelentett, de nem tervezzük,
hogy a következő évben is indu-
lunk ezen a pályázaton – igyek-
szünk nem lépni kétszer ugyanab-
ba a vízbe. Mindig meg akarjuk
méretni magunkat, megvizsgálni
az önképünket kívülről is. Erre
azonban sok lehetőség van, nem
pusztán ez az egy. A pályázatok se-
gítenek rendbe tenni a dolgokat –
persze csak akkor, ha a valós hely-
zetet dokumentáljuk. Legutóbb az
Üzlet és Siker Magazin Minősített
Vállalkozása címért pályáztunk.
Nehéz pályázat, de ez benne a
szép, hiszen mindenben a minősé-
get tartjuk szem előtt. Valamint a
Dalai Láma bölcs szavait: 

„Segíts másokon, ha tudsz! Ha
nem tudsz segíteni, legalább ne
árts!” Kosztolányi Péter

SZ+C Stúdió Kft.: az év családbarát munkahelye
A titok nyitja az emberközpontúság és a keleti filozófiai tanok

1 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, il-
letve Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

2 A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet angol nevé-
nek rövidítése

3 Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
4 Bio-elektro-mágneses energia-reguláció. A sejtek

szintjén ható terápiás eszköz
5 A választható béren kívüli juttatások rendszere
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Minden, ami kõbõl van!
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Az uniós hátraarc
Másról se szól az a bizonyos Uniós fáma az agráriumban – a csatlako-

zás óta pedig még hatványozottabban –, hogy a paraszt felejtse már el azt,
hogy négy hektáron egyedül is boldogul – nyugati módon, az értékesítést
is megkaparintva, szövetkezzen! Aztán ilyen-olyan fórumokon hallotta,
hogy a francia, a holland, a belga meg a német kis gazda már réges-régen
létrehozta a maga termékpályás szövetkezetét az egyéni termelés – közös-
ségi értékesítés jegyében. Mindenki a maga kisebb-nagyobb parcelláján
úgy csinálja a dolgokat, ahogy eddig, senki nem szól bele a termesztési
metodikába, az értékesítés pedig a nagy mennyiségű és a szövetkezet ál-
tal meghatározott minőségi paramétereknek is megfelelő árualap okán az
eddiginél biztosan kiszámíthatóbb és a jövedelmezőség is jobb lesz. Mert
ez egy legális kartell a monopolhelyzetüket olykor pofátlanul kihasználó
kereskedői, felvásárlói csoportosulásokkal szemben. De mifelénk mégis
roppant nehezen indultak be ezek az új típusú szövetkezések. Mert az
idősebb generációkban 90 előtti, szocialista típusú szövetkezés megélése
okán, annak egyébként a háztájival némi egyéni érvényesülést is elősegí-
tő gyakorlatával együtt is, volt egyfajta ideológiai ellenérzés.

A tények azért olykor makacs dolgok. Az a 80–100 tényleg prosperáló,
vagy öt-hat év megalapozás után már az egyes tagok által is érezhetően a
növekedés stádiumába került szövetkezések példája azért ragadós tud
lenni. Igen, a gráfi gazdapártoló agrárpolitika jóvoltából a komoly szerve-
zettségről tanúbizonyságot tevő hazai csoportosulások, nem kis állami tá-
mogatással, megkaphatták a Parmalat által bezárt nagy tejfeldolgozót, az
izsákiak pedig egy tönkretett, vagy tönkrement borászati céget. Vannak a
növénytermesztésben és az állattenyésztésben is több tucatnyian olyan
ma már maguknak infrastruktúrát, logisztikát is kiépítő egyesülés után
létrejött formációk, akik nem a szétvert téeszek ügyesen, akkori jogszabá-
lyokat betartva ellopott vagyontárgyaiból, megörökölt biztos piacából

nőttek ki, hanem a maguk rátermettségét, szorgalmát, hozzáértését vitték
be egy új típusú szövetkezetbe. Például a mórahalmi zöldség-gyümölcs-
ben utazó több száz termelő, cégük ma a piacon fogalom, olyan árualap-
pal bírnak, hogy néhány multicég is csak tőlük vásárol a Dél-Alföldön.

Nos, az ő sikertörténetüket megismerve, nekivágtak valamiféle szövet-
kezésnek azok a zömmel szekszárdi gazdák is, akik ma a minőségi bor-
készítés szempontjából a sportnyelvén szólva NB II-esek, de szeretnének
NB I-esek lenni, s ebben kimondottan a tőke, a pénzhiány gátolja őket.
Sióagárdtól Bátáig jelentkeztek a gazdák, ki félmillióval, ki eggyel is
beszállt…, mert tényleg ez lehet a megoldás számára. Bejegyezték, aztán
fölállt már tavaly őszre ez a szövetkezet, egy meglehetősen agilis, pénz-
ügyekben is perfekt maga is bortermelő elnökkel. Kész tervek voltak, az
egymillió hektós üzemre. Úgy tervezték, hogy az általuk termelt felső ka-
tegóriájú standard borokat már a 2008-as leszüretelt szőlőből előállítják,
s azok a magyar borokat kereső ukrán és lengyel kereskedők, akik a szö-
vetkezet megalakulása hírére már mozdultak, tényleg helyzetbe hozzák.
Nos, ehhez képest a lelkesedést lelohasztó majd egyéves semmittevés állt
be az ügybe. Gráf miniszter úr megígérte: ő ugyanúgy, mint az eddigieket
aláírja, mert ugyanolyan komoly képződmény a szekszárdi, mint azok,
akik ilyen címen kapott komoly állami és EU-s pénzből el tudtak indulni,
de... A drágalátos, retorikájában mindig, ugye, fölzárkóztató Unió-bácsi
késik az ilyen pályázat kiírásával, addig mindenki tehetetlen. A szekszár-
di borban utazó gazdacsoportosulás türelme már nagyon fogy, sokszori
csalatkozás után Brüsszelre is legyint. Bent áll a pénze a semmiben, nem
ezt ígérték... Őt persze nem boldogítja, az Alföldtej, Izsák, és más siker-
történet, sőt! Saját negatív példáján lemondóan legyint, és okkal kapja fel
a vizet: neki(k) miért nem jut a milliárdokból?! Megint bundát, diszkrimi-
nációt, nem azonos mércét emleget, noha csak a bürokrácia malmai, a kis
országgal való packázás malmai őrölnek.... Vagy erre, pont erre(?!) elfo-
gyott a keret? Akkor nesze neked gazdasági versenyképesség operatív
programja, meg mi más jól hangzó egyebek... B. Gy.

Köszönet az 1%-os támogatásokért!
Köszönet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az

Ifjúsági Unió Szekszárdnak rendelkezték és közreműködtek abban,
hogy mások is ezt tegyék. 2006-ban jóvoltukból 319 938 forinttal
gyarapodott egyesületünk. A bevételt alapszabályunkban vállalt
közhasznú tevékenységeink ellátására fordítottuk.

2006. évi 1% felhasználásának megnevezése forint

Természetjáró és természetvédelmi tevékenységek 300 000 Ft
– Bartina teljesítménytúra 125 000 Ft
– Kadarka Kupa országos tájékozódási verseny 50 000 Ft
– Természetjáró Gyermekek Országos Találkozója 125 000 Ft

IFU junior programok (táborok, rendezvények) 19 938 Ft
Összesen: 319 938 Ft

A Tolna Megyei Vesebetegekért Alapít-
vány kuratóriuma köszönetet mond azok-
nak, akik 2005. évi adójuk 1%-át szerveze-
tünknek ajánlották fel. Az így kapott 67 359
Ft-ot a heti háromszori, 4-5 órás kezelésre
szoruló betegek részére biztosított kábelte-
levízióra fordítottuk.

A Szekszárd Alsóvárosi Rk. Közhasznú
Egyesület (adószáma: 18865488-1-17) MKB
10300002–46412355–00003285 sz. számlájá-
ra 2006. évben beérkezett 178 049 Ft ösz-
szegű 1%-ot a Kórház-kápolna felújítási ter-
veire, illetve hagyományőrző rendezvények
lebonyolítására fordította. 
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük, vár-
juk 2007. évi felajánlásaikat.

A Segíts rajtam! Hátrányos Helyzetűe-
kért Alapítvány megköszöni mindazoknak,
akik a 2005. évi adójuk 1%-át felajánlották.
A befolyt összeget, 153 000 Ft-ot az Útkere-
sők Klubja, a Szeretet Felnőttek Klubja, a Se-
gítő Kezek Klubja és az MT Mobil Zenés Iro-
dalmi Színpad működésére fordítottuk.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
a 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1%-
ával, összesen 135 202 forinttal támogatták
a Szekszárd Város Úszósportjáért Alapít-
ványt. Ebből 19 960 forintot a Sipos Márton
Nemzetközi Úszóverseny díjazására fordí-
tottunk, a többit tartalékoltuk.

Szekszárd Város Úszósportjáért
Alapítvány kuratóriuma



Idén rendezték a 8. Nemzetközi
Fúvószenekari Fesztivált Bautzen-
ben, melyen ezúttal is részt vett a
Liszt Ferenc Művészeti Iskola ze-
nekara. A kétévente lebonyolított
találkozón immár ötödik alkalom-
mal szerepeltek a szekszárdiak,
mint különlegesen meghívott zene-
kar. Mint azt Kovács Zsolt, a fúvós-
zenekar karnagya elmondta, régi
baráti kapcsolatot ápolnak a részt-
vevőkkel, s reméli, ez a jövőben
csak erősödik majd. 

A kétnapos rendezvényre 54 fős
küldöttséggel utaztak, természete-
sen ezúttal is elkísérte őket néhány
szülő. A karnagy szerint a művé-
szeti iskola és a szülők segítsége
nélkül a zenekar életében jóval ke-
vesebb lehetőség adódott volna be-
mutatkozásra, kapcsolatok építésé-
re, művészetük kiteljesítésére,
ezért hálás szívvel köszönik a tá-
mogatást. 

Azért is nagy élmény számukra
ellátogatni a nemzetközi fesztivál-
ra, mert a szászországi tartomány-
ban úgy alakulnak a fúvószeneka-
rok, mint nálunk a különféle klu-

bok. Őshazája a fúvószenekari mu-
zsikának e terület, értékelik a jó ze-
nét, fülük van a finomságokra, va-
lódi megmérettetés hát előttük mu-
zsikálni, hatalmas élményt ad
nemcsak a gyerekeknek. A két nap
során három fellépése volt a zene-
karnak. A legnagyobb hatással ta-
lán az együttzenélés bírt. A külön-
legesen meghívott zenekaroknak
előzetesen megküldték a kottákat,
így tudtak önálló koncertet adni a
rendezvény zárásaként. Minden

számot más kar-
nagy vezényelt, kö-
zel 300 tagú fúvós-
zenekar alakult. 

A fesztiválon va-
ló részvétel fontos
lépcsőfoka annak,
hogy jövő év janu-
árjában ismét mi-
nősülni tudjanak
önálló koncertjük-
kel, erősítette meg

Kovács Zsolt, jó alkalom volt
Bautzen, hogy kipróbálják, mint
hat muzsikájuk a közönségre. –
Ami a minősülést illeti, ötévente
tesszük. Hangsúlyos ez egy zene-
kar önbecsülése számára.

A 2008-as évben leszünk húsz-
évesek, decemberben egy nagy
megemlékező koncerttel szeret-
nénk kedveskedni közönségünk-
nek és ünnepelni az évfordulót. Vá-
runk minden jelenlegi és régi ta-
gunkat, aki csak valaha zenélt ná-
lunk. Terveink szerint ez több mint
200 fő lesz, igazi örömzenélésre
készülünk.   P. Z.
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Minden készen van: jöjjetek!
(Máté 22, 1–14)

Ezekben az igazi őszi napokban – az első éjszakai fagyokkal, az út
szélén egyre nagyobb halmokban álló falevelekkel – mintha üzenni
akarna a természet: vigyázz, múlik az idő! Lassan az egyházi év utol-
só szakaszába érkezünk, ahol ez a figyelmeztetés a Bibliánkból is egy-
re többször hangzik majd. Most a Szentírás féltő üzeneteinek első so-
rában Máté evangéliuma 22. fejezetéből, a királyi mennyegzőről szóló
példázatból hallhatjuk a sürgető hívást: „Minden készen van: jöj-
jetek…” A Vendéglátó már mindenről gondoskodott, ideje, hogy meg-
halljátok, hogy elfogadjátok a hívását!

Milyen biztató, hogy a történet úgy mutatja be Isten országát mint
egy mennyegzői lakodalmat – Isten országa öröm! Milyen biztató,
hogy Jézus úgy beszél az Atyaistenről, mint nagylelkű vendéglátóról
– az ünnep szervezője, íme személyes meghívások egész sorát küldi
ki: ingyen, barátságból hivatalosak vagyunk mindannyian. „Minden
kész” – üzeni, azaz mindent elintézett a Gazda! Elrendezte bűneink
adósságát, Ő gondoskodott életre szóló útmutatásról, Ő küld mennyei
erőt, mozdítja hitet, ő érleli a Lélek gyümölcseit – csak el kell fogadni!

Íme minden készen van, de komolyan kell venni hívó szavát, ne-
hogy eljátsszuk a lehetőséget, s túl késő legyen. Mert a történet fájdal-
mas része éppen az a tény, hogy Jézus szava szerint le lehet maradni
erről a gyönyörű, Isteni meghívásról: kívül lehet rekedni, de nem a
Vendéglátó akarata miatt, hanem a meghívott konoksága miatt. Aki
semmibe veszi a hívó szót, az az idő lejártával már magát zárja ki az
ünnepről … marad a külső sötétség, a sírás és fogcsikorgatás.

Ezen példázat üzenetét erősítve talán keresztelési levelek, konfir-
mációs, bérmálási emléklapok sorakoznak otthonainkban: a magun-
ké, szeretteinké. Mint megannyi személyes meghívó, mint megannyi
válaszra váró sürgető hívás: Isten országának meghívottai vagytok! A
idő gyorsan múlik, hát ne halogassátok a választ: „már minden kész,
jöjjetek!”   Sefcsik Zoltán 

evangélikus lelkész

A SZEKSZÁRD ALSÓVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

meghívja Önt és családját, barátait
BÍRÓ LÁSZLÓ püspök úr miséjére

2007. október 29-én hétfőn 18 órakor, 
a Belvárosi templomba

A misét valamennyi alsóvárosi elhunyt hozzátartozónk 
lelki üdvéért ajánljuk.

A Belvárosi Plébánián, a közösségi ház-
ban a szentmise után folytatjuk összejöve-
telünket.
Meghallgatjuk Máté János tervező, Hei-
mann Zoltán és Elekes Eduárdné tájékoz-
tatóját: Összefogás a Szent János és Pál
Kápolna felújításáért címmel.
Október 29-én 15–17 óráig
kinyitjuk a kórház kápol-
nát, mindenkit szeretet-
tel várunk.

Beszámolunk az egyesü-
let 2007–2008. évi prog-
ramjáról. Majd kötetlen
beszélgetésre kerül sor saját bor, pogácsa stb. kóstolása közben.

* * * * *
Az október 29-i ünnepélyes összejövetel előtt és alatt lehetőség lesz új
tagok belépésére, tagdíjak rendezésére. Egyesületünk minden hó
utolsó hétfőjén 17 órától megbeszélést tart a plébánián, ahol a továb-
bi programjaink, teendőink szervezése folyik. Minden rendezvé-
nyünk nyilvános, javaslataikkal, ötleteikkel, pártoló- és rendes tagsá-
gukkal segítsék munkánkat.

Nagyon nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Bautzenben járt az
Ifjúsági Fúvószenekar

A BELVÁROSI PLÉBÁNIA KARITÁSZ CSOPORTJA
A SZENT ERZSÉBET ÉV ALKALMÁBÓL

JÓTÉKONYSÁGI MŰSOROS ESTET RENDEZ 
A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

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

Az est bevételét szegény sorsú idős emberek segítésére fordítják.

A SZEKSZÁRDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
örömmel hív minden érdeklődőt állandó alkalmaira

Hétfő 15 óra – HITTAN az 5. Sz. Általános Iskola 35. termében
Kedd 10 óra – Baba-Mama kör a gyülekezeti teremben

15 óra – HITTAN felsősöknek a gyülekezeti teremben
16 óra – HITTAN alsósoknak a teremben
17 óra – felnőtt BIBLIAÓRA 

Csütörtök 10 óra – nyugdíjasok BIBLIAÓRÁJA
Péntek 17 óra – középiskolások IFJÚSÁGI ÓRÁJA 

(hónap utolsó péntekén)
18 óra – főiskolások, fiatal felnőttek IFJÚSÁGI ÓRÁJA

Vasárnap 10 óra – ISTENTISZTELET
10 óra – ovis hittan az istentisztelettel párhuzamosan
15 óra – Fiatal házasok köre (kéthavonta)

Érdeklődni lehet a 20/824-7422-es telefonszámon 
Sefcsik Zoltán lelkésznél.
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A pályázatra azok a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata területén állandó lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keret-
időn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali ta-
gozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterkép-
zésben, egységes, osztatlan képzésben, felső-
fokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem! 
– Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekez-

dése értelmében nem részesülhetnek Bursa támoga-
tásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intéz-
mények hallgatói. 

– A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.

– Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek
meg a pályázati kiírás feltételeinek.

– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007 szeptem-
berében tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallga-
tói jogviszonya 2008 őszén már nem áll fenn,
úgy a 2008/2009. tanév első félévére eső ösz-
töndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok
a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya
a felsőoktatási intézményben a pályázás idő-
pontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításá-
nak feltétele, hogy a 2007/2008. tanév máso-
dik félévére már beiratkozzon a felsőoktatási
intézménybe.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két
egymást követő tanulmányi félév (2007/2008.
tanév második, illetve a 2008/2009. tanév el-
ső féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályá-
zó hallgatói jogviszonya a 2007/2008. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyi-
ben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem fe-
lel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíj-
ra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra
kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül
folyósításra, amelyekben a pályázó beiratko-
zott, államilag támogatott hallgatója a felsőok-
tatási intézménynek. 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallga-
tó hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj
folyósítása – a folyósítás véghatáridejének mó-
dosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-já-
rulékfizetési kötelezettség nem terheli, azon-
ban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallga-
tói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának,
illetve a támogató önkormányzatnak tájékozta-
tást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített sze-
mélyes adatait a pályázatot kiíró települési ön-

kormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a
megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgató-
sága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen-
őrzése céljából – átadja, illetőleg a pályázati
forduló lezárultáig maga kezelje. 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium Támogatáskezelő Igazgatósága szemé-
lyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása
és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljá-
ból – a pályázati forduló lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a
pályázáskor rendelkezésre bocsátott szemé-
lyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő nyilvánosságra
hozatalához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat, Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Szociális Irodájánál írásban, kizáró-
lag a Szociális Irodán hozzáférhető (vagy letölthető a
www.szekszard.hu) pályázati űrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogvi-
szony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy időben több felső-
oktatási intézménnyel is hallgatói jogviszony-
ban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási
intézményt kell megneveznie, amellyel első-
ként létesített államilag támogatott hallgatói
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szer-
ződése alapján folyó, közösen meghirdetett –
egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hit-
oktató, illetve hittanár – két szakos képzés ese-
tében a hallgató az állami felsőoktatási intéz-
ményt köteles megnevezni. 
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élő csa-
ládtagok benyújtást megelőző három havi nettó átlagjö-
vedelmét igazoló kereseti és egyéb ellátási igazolások

3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okira-
tokat kell csatolnia:
– Az állandó bejelentett lakóhely igazolására

személyi igazolvány vagy lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolata;

– Árvaságot, félárvaságot halotti anyakönyvi
kivonat másolatával kell igazolni;

– Munkanélküliséget a munkaügyi központ ha-
tározataival igazolhatja;

– A nyugdíjjogosultságot a nyugdíjszelvényről
készített másolattal kell igazolni,

– Testi fogyatékosságról, krónikus betegségről
orvosi igazolást kell mellékelni,

– A kiskorú, illetve tanuló gyermekek számát
és korát hatósági igazolvánnyal vagy iskola-
látogatási igazolással a szülő igazolja.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A települési önkormányzat 2007. november
28-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályá-
zatokat: 
– a települési önkormányzat a határidőn túl be-

nyújtott, vagy formailag nem megfelelő pá-
lyázatokat a bírálatból kizárja;

– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rá-
szorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen felleb-
bezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indoká-
ról 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a te-
lepülési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegé-
ről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj
folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyó-
sítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőokta-
tási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Bu-

A pályázatra azok a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata területén állandó lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhet-
nek, akik:
a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi előtt

álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási in-

tézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2008/2009. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében államilag támogatott, teljes
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj-
ban, akik 2008-ban először nyernek felvételt felsőokta-
tási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009. tan-
évben ténylegesen megkezdik.
Figyelem! 
Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekez-
dése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatás-
ban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények
hallgatói. 
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat
egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2008/2009. tan-
év első féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályá-
zó hallgatói jogviszonya a 2008/2009. tanév első fél-
évében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való
jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül
folyósításra, amelyekben a pályázó beiratko-

zott, államilag támogatott hallgatója a felsőok-
tatási intézménynek. 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallga-
tó hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj
folyósítása – a folyósítás véghatáridejének mó-
dosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-já-
rulékfizetési kötelezettség nem terheli, azon-
ban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe törté-
nő felvételi vizsgája eredményéről az Országos
Felsőoktatási Információs Központ az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatóságának, illetve a támogató önkor-
mányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített sze-
mélyes adatait a pályázatot kiíró települési ön-
kormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a
megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgató-
sága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen-
őrzése céljából – átadja, illetőleg a pályázati
forduló lezárultáig maga kezelje. 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium Támogatáskezelő Igazgatósága szemé-
lyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása
és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljá-
ból – a pályázati forduló lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallga-
tói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának,
illetve a támogató önkormányzatnak tájékozta-
tást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a
pályázáskor rendelkezésre bocsátott szemé-
lyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő nyilvánosságra
hozatalához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat, Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalánál írásban, kizárólag a Szociális
Irodán hozzáférhető (vagy letölthető www.szekszard.hu)
pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példány-
ban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élő
családtagok benyújtást megelőző három havi nettó át-
lagjövedelmét igazoló kereseti és egyéb ellátási igazolá-
sok 
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okira-
tokat kell csatolénia:
– Az állandó bejelentett lakóhely igazolására

személyi igazolvány vagy lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolata;

– Árvaságot, félárvaságot halotti anyakönyvi
kivonat másolatával kell igazolni;

– Munkanélküliséget a munkaügyi központ ha-
tározataival igazolhatja;

– A nyugdíjjogosultságot a nyugdíjszelvényről
készített másolattal kell igazolni,

– Testi fogyatékosságról, krónikus betegségről
orvosi igazolást kell mellékelni,

– A kiskorú, illetve tanuló gyermekek számát
és korát hatósági igazolvánnyal vagy iskola-
látogatási igazolással a szülő igazolja.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A települési önkormányzat 2007. november
28-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályá-
zatokat: 
– a települési önkormányzat a határidőn túl be-

nyújtott, vagy formailag nem megfelelő pá-
lyázatokat a bírálatból kizárja;

– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rá-
szorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen felleb-
bezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indoká-
ról 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a te-
lepülési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegé-
ről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésé-
vel köteles írásban 2008. szeptember 1-jéig az Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgató-
sága részére bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben
melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmá-
nyait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni ar-
ról, hogy a 2008-as felvételi évet megelőzően nyert-e
felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki ér-
tesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi for-
dulójából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támo-
gatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás
időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú
ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatiku-
san elveszti.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj
folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyó-
sítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőokta-
tási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Bu-
dapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a
hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni
az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása; 
– tanulmányok helyének megváltozása (az új

felsőoktatási intézmény, kar, szak, munka-
rend, finanszírozási forma megadásával);

– tanulmányi státusz (munkarend, képzési for-
ma) változása;

– személyes adatainak (név, állandó lakcím)
változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogo-
sulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőok-
tatási intézmény részére visszafizetni

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve 

ezennel kiírja a 2008. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára

a 2007/2008. tanév második és a 
2008/2009. tanév első félévére vonatkozóan

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2008. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
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Füstölögni – mint a legtöbb dolgot
a világon – valóságos és átvitt érte-
lemben is lehet. Ebből viszont az
következik, hogy a belőle szárma-
zó derű is többféle: az egyik
mosolyt, nevetést csal elő, a
másik fanyar mosolyt, s inkább
szomorúságot. Íme a két példa.

A Tolnavármegye, szűkebb
hazánk egykor legelterjedtebb
lapja szívesen hozott helytöltő-
ül s olvasói kedvének felderíté-
sére kis színes híreket. Nem
volt ez másként az 1902. októ-
ber 5-i számban sem, amikor a
következő történetet mesélte el.
„Rejtélyes füst gomolygott né-
hány nap előtt a szegzárdi állo-
máson. Egy utas leugrott az ép-
pen megérkezett vonatról, s
szaladt a váróterem felé. Az ott
váró közönség ijedten látta,
hogy a belépő utas egész füst-
felhőt hoz magával. A nők
gyöngébb része elájult, az erő-
sebbek szétfutottak, néhány bá-
tor férfi pedig rárohant az utas-
ra, s plédekkel és felső kabátok-
kal borították le. Mikor aztán lát-
ták, hogy ez sem használ, az utas
még tovább is úgy füstölög, mint
valami lokomotív, nemcsak a pléd-
jeiket és felső kabátjaikat szedték
le, hanem a saját ruháit is. Most
már oly pőrén állt ott, hogy még az
elájult nők is kifutottak. Annál in-
kább bámultak az oltásban buzgól-
kodó férfiak, hogy emberük most
meg már úgy füstöl, mint a
Krakatoa-vulkán, mikor teljes mű-
ködésben van. Az utas ekkor végre
szóhoz juthatván, egy nagyot ká-
romkodott a levetkőztetésért, aztán
általános meglepetés közt beszélte

el, hogy amint a vonatról leugrott,
égő szivarja a torkába, s innét a
gyomrába csúszott, még ott is to-
vább égett, és ezért jön most a szá-

ján a füst. Rögtön hoztak neki egy
palack vizet, mit elnyelvén a füstöl-
gés is megszűnt. Amint felöltöztet-
ték, mosolyogva jegyezte meg,
hogy az oly átkozottul jól égő szi-
var nem magyar trafik volt ám. Ezt
el is hitték neki.”

A Nyugat 1912 októberi számá-
ban jelent meg Babits Mihály Ma-
gántudósok című tanulmánya,
amely a maga nemében az iménti-
nél sokkal tartalmasabb füstölgés.
Ráadásul itt is a magyar sajátosság-
ra fut ki a gondolat.

„Érthető, ha ily emberek balga
rajongásukkal, korlátolt hiúságuk-

kal, makacs és haszontalan szor-
galmukkal különcökké válnak, kik-
ről legendák és adomák kelnek
szárnyra. A magántudósok legkivá-
lóbbjától a legostobábbjáig, Bras-
saitól Timonig mindenikben a kü-
löncségek és furcsaságok egész ra-
ját leljük. Nevetünk rajtuk, de az-
tán elgondolkodunk és elkomolyo-
dunk. Mi az oka, hogy ilyen sokan
vannak, és éppen nálunk vannak,
hogy kitűnő erőink és reményeink
lesznek ily furcsa, nagyrészt ered-
ménytelen és szánalmas figurákká?
Hogy nálunk a magántudós nem
lesz Schopenhauer, nem erősebb
és függetlenebb szellem, hanem el-
veszett, haszontalan élet? Hol még
ennyi kincs és ennyi züllés? (…) És
hogy ez a típus nem hal ki: mit ta-
lálna itt egy magyar Turgenyev! 

Mi van a magyar levegőben?
Helyzetünk hibás-e vagy lelkünk?
A lelkek távolisága, kis nemzetek
baja, a magánosság termeli-e a ma-
gántudóst, vagy a magyar lélek ke-
leti csökönyössége és meddősége?
Nem tudom: diagnózist adhattam,
az orvosságot adja más. Én nem or-
vos vagyok, hanem a betegek test-
vére és talán magam is beteg. És
nem megvetéssel szólok a magán-
tudósokról, hanem meleg rokon-
érzéssel…” 

Vajon mi változott Babits óta?
Lanius Excubitor

Nemcsak a szivar ártalmas… (Jankó János rajza)

Egy magántudós üzlete? 
(Hirdetés a régmúltból)

ÓDON DERŰ 214.

Füstölgő magyarok

ÓDON IDŐBEN
Október 22-én 180 éve, 1827-ben

a szekszárdi megyegyűlésen
alispánná Csapó Dánielt, fő-
jegyzővé Bezerédj Istvánt vá-
lasztották.

Október 23-án 105 éve, 1902-
ben kiderült: szélhámos és ok-
levél-hamisító Rezegh Frigyes,
a megyeszékhely számvevő
mérnöke. 95 éves lenne dr. Er-
délyi János bőrgyógyász főor-
vos, szakíró, kamarazeneka-
runk idén elhunyt tagja.

Október 24-én 125 éve, 1882-
ben egy libatolvaj áldott állapo-
tú helyi asszonyt gyilkolt meg.

Október 25-én 145 éve, 1862-
ben elhunyt Schreiber László
szekszárdi címzetes apát, val-
lási író és fordító. 

Október 26-án, 55 éve, 1952-ben
halt meg városunk fia, Toronyi
(Laky) Imre színész.

Október 27-én 110 éve, 1897-ben
a kaszinó kizárta Geiger Gyula
ügyvédet, Dienes Valéria aty-
ját, a Szekszárd Vidéke szer-
kesztő-tulajdonosát, aki Babits
Mihály Halálfiai című regényé-
nek Hintáss Gyulájához szol-
gált mintául.

Október 28-án 65 éves lenne
Szakály Ferenc történész, a
gimnázium egykori tanulója,
több megyei vonatkozású mű
írója.

dapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a
hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni
az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása; 
– tanulmányok helyének megváltozása (az új

felsőoktatási intézmény, kar, szak, munka-
rend, finanszírozási forma megadásával);

– tanulmányi státusz (munkarend, képzési for-
ma) változása;

– személyes adatainak (név, állandó lakcím)
változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogo-
sulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőok-
tatási intézmény részére visszafizetni
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt tá-
mogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha
az ösztöndíjas elköltözik a települési önkor-
mányzat illetékességi területéről. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban
rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A
határozat csak a meghozatalát követő tanul-
mányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályá-
zó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltéte-
leknek egyébként nem felel meg, támogatás-
ban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoz-
tatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatása-
iról és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága

Érdeklődni lehet: Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 
I. emelet 113 sz. iroda, 
Busbachné 
Csery Krisztina 
Telefon: 
319-051; 311-630

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorult-
ságát az önkormányzat évente egyszer jogo-
sult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az
ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata
során az önkormányzat által kért igazolásokat
nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkor-
mányzattal a vizsgálat során az együttműkö-
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zó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltéte-
leknek egyébként nem felel meg, támogatás-
ban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoz-
tatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatása-
iról és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.
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Mire e sorok megjelennek, már az
első hazai bajnokiján túl van az
Atomerőmű KSC Szekszárd csapata
– a Győr ellen mutatkoztak be a lá-
nyok hazai környezetben. Jó lenne
egy sikeres rajt, ami alatt a szurkoló
kizárólag a győzelmet érti. 

Persze a realitás alapján a Rába-par-
tiak is ahhoz a 7-8 csapathoz tartoz-
nak, amelyek papíron jobbak, a sok fi-
atalt fölvonultató Újhelyi-csapatnál.
De az edző, akkor is elégedett lesz, ha
a fiatal játékosoknál azt tapasztalja,
mint a legutóbbi felkészülési tornák
többségén. Ezeken már egyre többet
jutottak szóhoz, a korosztályukban
idehaza és külföldön is bizonyító ki-
csik. Sokszor Tamis Dorka irányított, s
a támadásokban pedig Bálint Rékára
fontos előkészítő, kezdeményező, de
még inkább befejező szerep hárult.
Aki kint volt a meccsek bármelyikén:
meglepően jól úszott mindkét lány a
mélyvízben, de mellettük Balogh Dó-
ra és Hajdú Zsanett is talán epizódsze-
repeknél többet kapott. 

Utóbbi, nagyon hasznos, harcos,
bevállalós, önbizalomtól is duzzadó
bátor játékával ki is tűnt a mezőnyből
a Sió Kupa bronzmeccsén a BSE ellen.

Ezek feltétlenül jó hírek, de azért
akadnak aggodalommal eltöltő jelen-
ségek, amelyek eredményességet gát-
ló tényezők lehetnek. Az új szerb cen-
ter, Mina Makszimovics nagyszerű
benyomást keltett, egészen biztos,
hogy húzóemberként könyvelhetjük
el a korábban Szolnokon is bizonyító
játékost, de nem megsérül a bajnok-
ság nyitányára, s ráadásul ott ahol a
legkellemetlenebb, az Achillesén.
Ugyanez a helyzet a tulajdonképpen
internetről vett belga fiatal Van de
Streeden-nel, akinek régi vagy új porc-
sérülése is kiújult.

– Most mit tegyek ehhez hozzá, ez
a mi pechünk, nagyon remélem, hogy
Mina felépülése két-három hétnél töb-
bet nem vesz igénybe. Egy ilyen sok-
oldalú, jó szellemiségű játékosra fel-
tétlenül szükségünk lenne, az eddigi
meccseken is bizonyított. A belga
lánynak volt több, mint egyhónapos
kihagyása, súlyfölösleggel is küszkö-
dött, és azalatt a rövid idő alatt, amíg
velünk dolgozott, nem győzött meg
kvalitásairól. Nem tudjuk pontosan
azt sem, hogy az itteni, a lábat eléggé
igénybevevő edzésmunka hatására

Aranyos
ezüstlányok
Az elmúlt szombaton – Huszár

Krisztina vezetésével – a Szekszárd
Sportklub fellépő csoportjai Buda-
pesten, a Ritmus Csapatok Országos
Moderntáncversenyén vettek részt. 

A hat különféle stílusú produkció
egy első, négy második és egy negye-
dik helyezést ért el. (Junior látvány-
tánc II. és IV., Felnőtt látványtánc II.,
Mini-aero-dance II., Felnőtt Show-
tánc I.) 

Kiemelendő, hogy a felnőtt lányok
„Showtime” című koreográfiája ed-
dig minden más versenyen is a dobo-
gó tetejére állhatott.

alakult ki a sérülése, vagy egy esetle-
ges régi gond jött újra elő.

– Talán egy alapos sportorvosi, kór-
házi vizsgálatnak is meg kellene ilyen
esetben előznie egy ismeretlen külföldi
játékos igazolását!?

– Valóban, de ezt nem engedhettük
meg magunknak, mert nincs ehhez
tb-támogatás, ha egy ilyen vizsgálatot
kérünk, félmillió alatt nem ússzuk
meg.

– Azért van örömre is oka, a fiatalok
valóban fejlődőképesek, időarányosan
bizonyítani is fognak.

– Ezen dolgozunk továbbra is, mert
mi tényleg komolyan gondoljuk, hogy
két év múlva már saját nevelésű fiata-
lokra bátran építhet az akkori szek-
szárdi csapat. Most az első éven va-
gyunk túl. 

– Bozóki Betti beépítése láthatóan
hosszabb időt vesz igénybe a center-
poszton, neki még fel kell nőnie erre a
szintre.

– Nem feledjük: őt sem kész játé-
kosként hoztuk, 18 éves, nem játszott
még az NB I-ben.

– A csapatépítés prioritása mellett,
azért kellenek az elvárható győzel-
mek, s egy-két bravúr is jól jönne. Ki-
ket előzhetünk meg már papíron néz-
ve?

– Úgy gondolom, a Nagykanizsát, a
BEAC-ot, a Szombathelyt szinte köte-

lező megelőznünk. Az erőviszonyok
ismeretében a Vasas és a Cegléd ellen
itthon esélyesek lehetünk, a többiek-
kel szemben, mert tele vannak hazai
és külföldi válogatott játékosokkal,
nem lehet más célunk, mint jó, szur-
kolóink számára elfogadható meccset
játszani. Nincs konkrét helyezésben
megfogalmazott célkitűzés a csapat
számára, de jó lenne a 9. helyért ver-
senybe lenni, ami azért nagyban függ
a külföldiek teljesítményétől.

Ami a klub pénzügyi helyzetét ille-
ti: továbbra sem olyan, hogy napi-
rendre kerülhetne olyan minőségi lé-
giós igazolása, aki lendíthetne a csa-
pateredményességen, akitől szellemi-
sége okán a fiatalok is sokat tanulhat-
nának. Az ötezer dolláros kosarasra –
nem beszélve a leigazolás költségeiről
továbbra sem futja. Azért Herr Péter
ügyvezető elnök egy olyan pozitívum-
ról beszámolt, ami indirekt módon
jobb anyagi helyzetet teremt: vége az
adósságszolgálatnak gyakorlatilag
nullszaldós a klub.

– Megszabadultunk az évek óta ma-
gunk mögött görgetett 30 milliós te-
hertől. Így minden bejövő forint a csa-
patra fordítódik.

– Egy légiósra még biztosan van ke-
retük?

– Igen. Ezt vagy a belga játékosra,
de ha mégsem szerződtetjük, akkor
más játékosra fordítjuk.

– Mekkora ez az összeg havi járan-
dóságban számolva.

– Maximum 1300 dollárnak megfe-
lelő forintról van szó. B. Gy.

Felemás kosaras idénykezdés
Bizonyító fiatalok – sérülékeny légiósok

Ünnepeljük békében, sporttal október 23-át!

Magyar Kupa-fieszta Szekszárdon!
A kiváló nevelőmunka mellett az

összefogást is jól példázza Szek-
szárd két utánpótlás-nevelő klubjá-
nak közös kezdeményezése októ-
ber 23-án. Az már korábban is tu-
dott volt, hogy a Magyar Kupa spe-
cialista UFC a Siófok NB I-es csapa-
tának kiejtetése után az Integrál
DAC-ot fogadja legjobb 8 közé jutá-
sért a következő fordulóban. A to-
vábbjutással az együttes megismé-
telheti eddigi legjobb eredményét.
Mára az is ismertté vált, hogy a
Tolna KC legyőzését követően az
UKSE Szekszárd női kézilabda csa-
pata is illusztris vendéget fogadhat
a 16 közé jutásért ugyanezen a na-
pon. A korábban BEK döntőt is ját-
szó sokszoros magyar bajnok, je-
lenleg is NB I-es Uniqa-Vasas láto-
gat el 23-án Szekszárdra. 

A nemzeti ünnep és a sorsolás
kegyét kihasználva a két egyesület
vezetése példaértékű kezdeménye-
zésre szánta el magát. Elsőként a
mérkőzések időpontját hangolták

össze, majd abban is megegyeztek,
hogy jelentős kedvezményt adnak
a belépődíjakban azoknak, akik
mindkét mérkőzésre szeretnének
kilátogatni. Egyesületek tagjai a
tagsági igazolványuk felmutatásá-
val diákjeggyel juthatnak be a
meccsekre, sőt ugyanez a kedvez-
mény vonatkozik a bérletesekre és
a V.I.P belépővel rendelkezőkre is.
Ugyancsak diákjeggyel nézhetik
meg a kézilabda mérkőzést azok
is, akik a kézimeccsen a belépés-
kor fel mutatják az UFC meccsre
vásárolt jegyüket. Így a két mérkő-
zést összesen akár 800 Ft-ért is
megnézhetik az érdeklődők.

A vezetők a két klub eddig jó
kapcsolatának további erősítésén
túl azt is szeretnék e kezdeménye-
zéssel hangsúlyozni, hogy az em-
berek jó hangulatban, békesség-
ben, a mérkőzéseken való szurko-
lással ünnepeljék meg október 23-
át.

A MÉRKÕZÉSEK
Szekszárd UFC–Integrál DAC

labdarúgás Magyar Kupa, OKTÓBER 23. 14.30 – Városi sporttelep.
Belépõjegyek: felnõtt 700 Ft, diák, nyugdíjas, valamint UKSE Szekszárd-

tag, -bérletes, VIP-belépõ 500 Ft
UKSE Szekszárd–Uniqa Vasas

kézilabda Magyar Kupa, OKTÓBER 23. 16.30 – Városi sportcsarnok.
Belépõjegyek: felnõtt 500 Ft diák, nyugdíjas, valamint Szekszárd UFC-tag,

bérletes, VIP-belépõ 300 Ft. Ugyancsak 300 Ft az UFC–DAC
mérkõzés belépõjegyét felmutatók.

Nemcsak a valamikori Népstadion-
ban, hanem vidéken is egy jó ideig
divatban volt a kettős mérkőzés,

amikor egy-egy településen fellelhető közönségvonzó erővel bíró csapatok
összefognak, összehangolnak, s alig több mint egy jegy áráért két meccset is
prezentálnak a szurkolónak. A dolgok kusza-összevisszasága, az egyéni ér-
dekek előtérbe kerülése, továbbá kényelmi okok miatt nem egyeztetnek a
csapatok Soprontól Nyíregyházáig és fordítva – pedig lenne mit. A futballt a
kézi-, illetve a kosárlabdával, vagy éppen a jégkoronggal. Volt már úgy, hogy
Pakson például véget ért az élvonalbeli focimeccs, de csak két órával később
vette kezdetét a kosármeccs. Szekszárdon is előfordult már ehhez hasonló
eset, amikor a szurkoló az együttműködést követelve ballagott haza, de ott-
honról a sportcsatorna rabságából már nem tért vissza a másik helyi derbi-
re. Most az ésszerűség, a szurkolópártiság, a gazdaságosság megtalálta a kö-
zös nevezőt a fontos kupameccset játszó Szekszárdi UFC és a Szekszárdi
UKSE között. Mind a ketten Magyar Kupa-meccset játszanak, mind a kettő
magasabb osztályú ellenfelet fogad, mind a ketten október 23-a meghittsé-
gét, ünnepélyességét is bekalkulálták, mind a ketten ezen az ünnepi napon
játszanak, mégpedig egymás után. Előbb a 8 közé jutásért fogadja a kupa-
specialista UFC a győri NB II-es Integrál DAC együttesét 14.30 órakor a váro-
si stadionban, aztán az UKSE a nagy Vasast(16.30) amely együttest felnőtt
szinten még soha nem sikerült legyőzni, még a sors(olás) sem hozta a két
csapatot. A néző ilyenkor a 12, illetve a 8 játékos, mert hangulatot, motivá-
ciót jelent a zsigereiben bravúrra készülő kiscsapatnak. Ha mind a ketten ki
is esnek, ami valószínűsíthető, ezt az összefogást Magyar Kupán innen, ok-
tóber 20-án túl is, a többség örömére folytatni lehetne...

KULISSZA



2007. OKTÓBER 21. 11113333R E J T V É N Y

A rejtvény megfejtését 2007. október 30-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A október 7-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Cziki János, Bátaszéki templom.
Nyerteseink: Kozmáné Károly Marianna, Holub J. u. 2. és Simon Péterné, Béri Balogh Ádám
u. 75. 1/4. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

A 19 éves I. Ferenc
József új protézise

Egy korabeli német nyelvű újságban abban
a pozitúrában ábrázolják I. Ferenc Józsefet,
amint térden állva, meghunyászkodva kö-
nyörög segítségért minden oroszok cárjá-
nak, akitől nagy kegyesen épp egy vadona-
túj protézist kap.

A karikatúra egyáltalán nem túloz, Fe-
renc József valóban megalázkodott, és ke-
zet csókolt a cárnak, mert az osztrák had-
erő egyedül nem lett volna képes vérbe foj-
tani a magyar szabadságharcot. De – sajnos
– az is tény, hogy az akkori európai orszá-
gok mindegyikének az volt a politikai érde-
ke (minden látszólagos rokonszenvük elle-
nére is), hogy a magyar szabadságharcot
minél hamarabb leverjék, példát statuálva
ezzel saját országuknak is.

A történelem pontosan soha nem ismétli
meg önmagát, de 1956-ban majdnem eh-
hez hasonlóan rendkívül bonyolult és el-
lentmondásos volt a külpolitikai helyzet,
azzal a különbséggel, hogy az óriási kato-
nai fölényben lévő Szovjetunió vezetőjé-
nek, Ny. Sz. Hruscsovnak nem kellett meg-
alázkodnia egy új protézisért a másik nagy-
hatalom vezetője előtt. Őneki elég volt a
politikai színfalak mögött „mutyiban” fifti-
fifti alapon a másik nagyhatalommal meg-
egyezve titokban szemet hunyni egymás
megengedhetetlen cselekedetei fölött, mi-
közben a nagy nyilvánosság előtt az ENSZ-
ben e1játszották a nagy álbalhét. Egyszer
Hruscsov még a cipőjét is lekapta a lábáról
az ENSZ plenáris ülésén, és azzal kezdte el
verni az asztalt, és az egész világ jót neve-
tett és derült a kis kopasz „emberke” bo-
hóckodásán.

Én láttam a televízióban, de szerintem
egyáltalán nem volt vicces. 

Bálint György Lajos

APRÓHIRDETÉS

VINCELLÉR õszi metszést és egyéb mun-
kákat vállal. Érd. 70/553-17-38



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

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

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

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

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

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

November 20-án, kedden 
Óvodás színház: 10 Micimackó-bérlet

14 Süsü-bérlet
Holle anyó 
a Pécsi Bóbita Bábszínház előadása

Jegy mindkét előadásra 600 Ft, kapható a
színházi jegypénztárban 14–18 óra között.

MŰVÉSZETEK HÁZA
PUHA FERENC festőművész és
JAN POLACEK képzőművész
kiállítása
Megtekinthető: november 4-ig, vasár-
nap, hétfő kivételével 9–17 óráig.

Október 31-én, szerdán 19.30 órakor
Fellegi Ádám zongoraművész
és Kovács Anikó hegedűművész
koncertje

Belépőjegy: 1000 Ft bérlettel: 500 Ft

2007. OKTÓBER 21.11114444 P R O G R A M A J Á N LÓ
BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

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

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

Október 24. (szerda) 14 óra
Október 25. (csütörtök) 10 óra
Október 26. (péntek) 14 óra

MAX UND MORITZ
Eine Bubengeschichte in sieben Streichen

Október 27. (szombat)    8.45 óra
(Zomba)

MÄRCHEN AUS DEM KOFFER
Frau Holle, Andersen

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Október 18–21. 16 és 18 órakor  

ÍZLÉSEK ÉS POFONOK
Október 18–24. 

18 órakor ÍZLÉSEK ÉS POFONOK
20 órakor DISTURBIA

Október 25–31. 16 órakor  
HARRY POTTER ÉS A 
FŐNIX RENDJE

Október 25–28. 18 és 20 órakor  
A MÁSIK ÉN

Október 25–31. 20.30 órakor
A MÁSIK ÉN

KISTEREM
Október 18–21. 

16 órakor  KONTROLL
Október 18–24. 

18 órakor A NAP UTCAI FIÚK
20 órakor ESTE

Október 25–31. 18 és 20 órakor  
ŐFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
23. Csapd le, csacsi!   R.: Tímár Péter
JAZZ KLUB 
24. Stan Getz
KERTMOZI
25. Én vagyok Jeromos  

R.: Tímár István
ROCKKLUB 
26. Motorhead

A programok ingyenesek

A „miNÕség” címû program keretében szervezett klubestek
következõ programja

Október 30. 17 óra STAHL JUDIT elõadása

Helyszín: Mûvészetek Háza, Szekszárd

Az elõadások a „miNÕség” program résztvevõi számára ingyenesek.

További információk:
Kék Madár Alapítvány 70/948-38-56, vagy 74/512-048.

A „miNÕség” program az Európai Unió társfinanszírozásával, a
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg. 

MEGA Játszóház 
Egy sportcsarnoknyi játék,

gyermekprogramok, arcfestés,
bohócműsor.

Szekszárd, Városi Sportcsarnok
OKTÓBER 21. VASÁRNAP
Tolna Városi Sportcsarnok
OKTÓBER 22. HÉTFŐ
www.megajatszohaz.hu

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében
OKTÓBER 24-ÉN, SZERDÁN

8–16 óráig

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

• TÉLI szövetnadrágok 2000–2500 Ft
• TÉLI 

SZTERCCSNADRÁGOK 2500–3000 Ft
• Szoknyakosztümök 12 900 4900–6200 Ft
• Nadrágkosztüm 14 900 5900–6500 Ft
• CSÍKOS ÉS KOCKÁS

nadrágkosztümök 7500–8500 Ft
• Blúzok, ingek, tunikák 

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

Az EKHO TOURS
ajánlatai

KIKAPCSOLÓDÁS AZ ŐSZI SZÜNETBEN: 
AUSZTRIA félpanzióval, 4 éj 45 400 Ft/fő
Besíző tábor KAPRUNBAN

(síbérlet + síoktatás + félpanzió) 61 900 Ft/fő
PÁRIZS & DISNEYLAND felnőtteknek 69 900 Ft/fő

gyerekeknek 29 900 Ft/fő
EGZOTIKUS UTAZÁSOK:
ZÖLD-FOKI SZIGETEK 10 éj, reggelivel 183 000 Ft/fő
TUNÉZIA félpanzióval 65 900 Ft/fő
TÖLTSE A SZILVESZTERT STAVROSBAN 42 900 Ft/főtől
Folyamatosan érkező akciónkról és téli katalógusainkról

érdeklődjenek Irodánkban!
TOVÁBBI AJÁNLATOKÉRT ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN!

Kedvezményes repülőjegyek (fapados repülőjegyek foglalása is!), nem-
zetközi autóbuszjegyek, tanár- és diákigazolványok értékesítése, bal-
eset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése irodánkban.
EKHO TOURS, Szekszárd, Arany J. u. 16.
Tel.: 74/511-099, Tel./fax: 74/413-849
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu   www.ekhotours.hu

WOSINSKY MÓR
MEGYEI MÚZEUM

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

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

Ingyenes látogatási nap: szombat

MÚZEUMI MOZI  
– filmvetítés nyugdíjasoknak 
Kéthetente hétfőn 14.30 órakor.

Október 29. 
Sissy, a magányos királyné

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

Kirándulás
Bzala–Tab–Gyulaj útvonalon

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

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozatánál

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

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata

2007. november 6-án (kedd) 14 órakor a Babits Mihály Művelődési Ház  föld-
szinti termében előadást tart. Előadó: dr. Wágner Gyula főorvos. Előadás cí-
me: Gyógyszeres kezelés idős korban. AZ ELŐADÁS UTÁN TANÁCSADÁS-
SAL EGYBEKÖTÖTT VESESZŰRÉS, VÉRCUKOR- ÉS KOLESZTERINSZINT-
MÉRÉS LESZ! A méréseket a Vesebetegek Regionális Egyesület munkatársai se-
gítik. A szűréshez a tesztcsíkokat a Nők Szekszárdért Egyesület biztosítja.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő nyugdíjast!

Köszönet az 1%-os
támogatásokért!

Az Ifjúsági Fúvószenekari Ala-
pítvány (adószám: 1923136-1-17)
megköszöni, hogy az SZJA 1%-ával
támogatták a zenekar működését. A
befizetett 182 987 Ft-ot hangszer vá-
sárlására és javítására használtuk fel.
Kérjük további szíves támogatásu-
kat!

Az Ifjúsági Gitárzenekari Alapít-
vány (adószám: 18852400-1-17)
megköszöni, hogy az SZJA 1%-ával
támogatták a zenekar működését. A
számlánkra beérkezett 50 156 Ft-ot
táborozásra használtuk fel. Kérjük
további szíves támogatásukat!

A Thész László Zenei Alapítvány
(adószám: 19231402-1-17) megkö-
szöni, hogy az SZJA 1%-ával támo-
gatták működését. Az önök által be-
fizetett 55 450 Ft-ot a zongoraver-
seny rendezéséhez használtuk fel.
Kérjük további szíves támogatásu-
kat!

A Zenetanárok Országos Zongora-
versenye Alapítvány (adószám:
19231725-1-17) megköszöni, hogy
az SZJA 1%-ával támogatták műkö-
dését. Az önök által befizetett 27 061
Ft-ot a zongoraverseny megrendezé-
séhez használtuk fel. Kérjük további
szíves támogatásukat!

A Korszerű Urológiáért Alapítvány
adószám: 18858080-1-37 megköszö-
ni, hogy az SZJA 1%-ával támogatták
az alapítvány működését. A befize-
tett 145 168 Ft-ot 2 darab kórházi ágy
és 2 darab éjjeliszekrény vásárlására
fordítottuk.  Kérjük további szíves tá-
mogatásukat!



7. feladvány – KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Élt egy magyar költő, akiről az a hír járta: egy pohárnál sosem ivott
többet, hiába csábította bármiféle társaság, vígasság. Legszebb költe-
ményeit, szóljanak azok a mámor magas fokáról is, teljesen józanul
írta. 

Feladvány: Ki a nevezetes költő, s mely művéből való az alábbi
idézet? 

Gondüző borocska mellett
Vígan illan életem;
Gondüző borocska mellett,
Sors, hatalmad nevetem.

És mit ámultok? ha mondom,
Hogy csak a bor istene,
Akit én imádok, aki
E kebelnek mindene.

És a bor vidám hevében
Füttyentek rád, zord világ!
Szívemet hol annyi kínnak
Skorpiói szaggaták.

Megfejtéseiket (az előző feladványokét is) szerkesztőségünk címére
várjuk: Szekszárd, Béla tér 8., Polgármesteri Hivatal, aljegyzői titkár-
ság. Kérjük, hogy a választ beküldők saját nevük mellé írják oda az is-
kola nevét is, ahová járnak, s a borítékra a „LITERÁTOR” jeligét! PZ
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Dionüszosz, a bor és a szőlőmű-
velés istene a mitológia szerint
Nüsza völgyében ízlelte meg elő-
ször a bort, amelytől mámor eresz-
kedett reá, majd ezt a mámort aján-
dékozta dajkáinak és társainak.
Örömhozó italával bőkezűen bánt,
Ikariosz athéni pásztor volt az első
ember, akinek Nüszából venyigét
vitt, hogy megtanítsa rá, miképp
kell a szőlőfürtökből bort előállíta-
ni. A gyümölcs bódító levének hí-
rét – már akkoriban – vegyes érzel-
mekkel fogadták. 

Míg egyesek azonnal lelkes hívé-
ül szegődtek, mások testi egészsé-
güket féltették, egészen szélsősé-
ges példákról is tudni. Lükurgosz,
Thrákia királya Dionüszoszt és
tisztelőit korbácscsal akarta kiker-
getni országából, Théba uralkodó-
ja, Pentheusz pedig azért gyűlölkö-
dött, mert az isten olyan fontos dol-
gokról vonta el az emberek figyel-
mét, mint háború, lemondás,
önfeláldozás…

Talán nem tévedünk, ha azt állít-
juk: az emberek sosem tudtak kö-
zönyösen viszonyulni a borhoz.
Legtöbbünk a mai napig élvezi ízét,
egészséget remélünk tőle, oldódá-

sát félelmeinknek, gátlásainknak,
bátorságmerítő borozgatás köze-
pette szövődnek szerelmek, hol
halnak hamvukban. Vannak, akik
az ihlet forrásaként tekintenek az
italra, és vannak, akik túlzásba es-
ve, rabjává válnak. 

Juhász Gyula Alkohol és iroda-
lom című esszéjében a következő-
képp elmélkedik: „Már Lombroso
is észrevette, hogy milyen nagyszá-
mú alkoholista volt az irodalom, a
művészet és tudomány lángeszű-
nek elismert alakjai között. A turini
nagy elmeorvos egyszerűen mint a
lángész és téboly összefüggésének
egyik bizonyítékát említi ezek iszá-
kosságát, és csupán annyi jelentő-
séget tulajdonít neki, mint a többi
feltűnő degeneratív jeleknek.” 

Juhász azért nem nyugszik bele
maradéktalanul a tézisbe: „Mert
amint van egészséges lángész,
mint Bach Sebestyén, Michelange-
lo, Goethe, akik mintegy az ember
szellemi teljesítőképességének ha-
tárait jelzik, a fényes ormokat,
amelyeket fajunk lelki fejlődése ed-
dig elérni tudott, éppen úgy van-
nak – és sajnos az előbbieknél na-
gyobb számmal vannak – beteg gé-

niuszok, mint Pascal, Rousseau,
Wilde, akik mint az emberiség in-
tellektuális flórájának üvegházi nö-
vényei, azért szintén hódolatra és
csodálatra késztetik a művészi és
tudományos zseni minden igaz
megértőjét.” 

Aki érzékenyen ol-
vas a sorok között, az
bizony észreveheti a
szelíd iróniát, egyúttal
Juhász Gyula magán-
véleményét az alko-
holizmus jelensé-
géről – minderre
utal az idézet utol-
só tagmondatának
„azért” szava. De
mégis mi a helyzet
azzal az állítással,
hogy az ital a köl-
tői ihletet szolgál-
ja? „A szent őrület, az
ihletettség dionüszoszi
állapota valóban mu-
tat külső analógiákat
az alkohol mámorával. Ez a látsza-
tos hasonlatosság tévesztette meg a
jelszavak után induló, a dolgok mé-
lyére nem (legföllebb a kancsó fe-
nekére) néző embereket. … „a va-
lódi költői – és általában művészi,
sőt tudományos, mert ilyen is van –
ihlet mindig a lelki erők fokozását,
mindig a maximális intenzitást je-
lenti, míg a részegség – és egyúttal
az elmezavar is – a lelki erők foko-
zatos meglazulását, a szellemi ké-
pességek többé-kevésbé gyors
megbénulását, végül a valóságos
eszmélethiányt eredményezi.” 

„Írók, költők részegségben fo-
gant művei, mint ahogyan a má-
morban fogant magzatok is, magu-
kon viselik születésük bélyegét.” 

S hogy Edgar Allan Poe egyene-

sen a „teremtő részegségnek” kö-
szönhette költészetét? Juhász ezút-
tal sem késik a reagálással: „az
ilyen sörszagú okoskodásban kö-
rülbelül annyi az igazság, mintha
valaki azt állítaná, hogy Heine köl-

tészetére igen jóté-
kony és fölemelő ha-

tással volt a hátge-
rincsorvadása.” 

Bizony itt már
az esszé indula-
tosabb hangot üt
meg, persze ko-

rántsem véletle-
nül. Adyt, a ma-
gyarok nagy Ady
Endréjét e gondo-
lattal próbálja föl-
menteni: ő leg-
alább némi szoci-

ális magyarázatát
adja a sok hazai

lángész mámoros ma-
gafeledkezésének.
Nevezetesen a ma-

gyar ugarból kinőtt fájvirágok nem
tudják megtalálni őket megillető
környezetüket, s az őket éltető le-
vegőt sem, ezért fordulnak a legál-
talánosabbnak tekintett narkoti-
kumhoz. Hogy ez mennyire föl-
mentés, pláne mennyire magyará-
zat, azt döntse el ki-ki saját maga. 

Az utókornak mindenesetre itt
maradtak a szebbnél szebb remek-
művek, s a tanulság mindkét oldal-
ról. Végezetül érdemes még egy
gondolatnál elidőznünk. A költő
esszéjének zárlatában föltett egy
kérdést: mikor lesznek végre ná-
lunk kellő társadalmi viszonyok és
olyan sorsok – mentesek mindenfé-
le keservtől – hogy elég legyen
álom és művészet? 

Panyi Zita

Borban az igazság?

Kedélyes borozgatás az antik korban

Boroskancsó (19. sz.)

U R O L Ó G I A
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
OKTÓBER 24-ÉN, SZERDÁN

8–15 óráig.
• Pamut, krepp, szatén, frottír, flanel, damaszt

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

anginok
• Kis- és nagypárnahuzatok, köntösök,

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

stb.) széles választékban
• Téli mosható paplanok 2600 Ft
• Téli gyapjúval töltött paplanok 3800 Ft
• Mágneses derékalj 11 800 Ft
• Kétszemélyes paplanok, plédek is kaphatóak!
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EGYPERCES KRIMI

Jövő nyáron is „kártyázhatunk”
a rendőrséggel

Nyár elején e hasábokon hívtuk fel a szekszárdiak figyelmét a rendőrség
által biztosított lehetőségre, miszerint ha a hosszabb pihenésre induló csa-
ládok leadják a Szekszárdi Rendőrkapitányságon nyaralási kártyájukat,
akkor – hazaérkezésükig – a járőrök rendszeresen ellenőrzik házuk, laká-
suk környékét, hogy lehetőség szerint megelőzzék a betöréseket.

Hát, kérem, a kísérleti jelleggel bevezetett fokozott járőrözés remek
eredményt hozott, tájékoztatott Király Balázs főhadnagy, a kapitányság
bűnmegelőzési és kommunikációs referense. Éppen ezért jövő nyáron is
folytatják az egyre kedveltebbé váló ingyenes szolgáltatást.

A június közepétől október elsejéig tartó időszakban 34-en igényelték a
lakásbetörések visszaszorítását célzó szolgáltatást. Ez idő alatt a városban
a lopások 35,5 százalékkal csökkentek: ezen belül a zsebtolvajlás és egyéb
lopások 20,5 százalékkal, a betöréses lopások pedig 78,18 százalékkal(!)
csökkentek, ami jórészt a nyári akciónak köszönhető. Mert, ugye, amikor
a rendőrök a nyaraló család lakása környékén járőröztek, végighaladtak az
egész utcán, sőt a környéken, mi több, ha szükségesnek látták, igazoltat-
tak is. Ezt látva a zsiványok jobbnak látták elhúzni a csíkot… Így lehetett,
hogy azokon a területeken, ahol gyakran lehetett rendőröket látni, más
bűncselekmények is visszaszorultak.

Sajnos, a kapitányság munkatársai képtelenek egész évben folytatni a
megerősített és gyakori ellenőrzést, hiszen létszámuk ezt nem teszi lehe-
tővé. Viszont mi magunk is figyelhetünk egymásra, egymás értékeire, s ha
bajt észlelünk, telefonálhatunk a rendőrségre. – hm – 

www.gibzone.hu
SZÁMÍTÁSTECHNIKA OLCSÓN: A GIBZONE WEBÁRUHÁZBAN. • NOTEBOOK, PC, PDA, MONITOR, ALKATRÉSZEK, KELLÉKEK ÉS MINDEN, AMI KELL!

20 ÉVES A DÉRI FOTÓ-OPTIKA
SZÜLETÉSNAPI AKCIÓNK

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

• Ingyenes látásvizsgálat
optikus szakember részvételével

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

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

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

TEKINTSE MEG ÁRUVÁLASZTÉKUNKAT!

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

LEGYEN SAJÁT SZEMORVOSA ÉS SZAKÜZLETE!


