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– Hány éven át volt a főiskola  fő-
igazgatója?

– Tizenegy évig, 1995–2006 kö-
zött, ami három ciklust jelentett.
Ennek az a magyarázata, hogy az
integráció után, 2000-től elölről
kezdődött a számolás, s így egy
tört és egy teljes ciklust vittem még
végig. 

– A felsőoktatási törvény előírása
szerint nem vállalhatott volna
újabb négy esztendőt.

– Nem, mert a törvény úgy ren-
delkezik, hogy két periódus után
egyet ki kell hagyni, vagyis folya-
matosan csupán két cikluson át le-
het valaki főigazgató.

– Többen – tájékozottság hiányá-
ban – úgy hitték, másutt helyezke-
dett el, sőt, voltak, akik érdeklőd-
tek, hogy telnek a nyugdíjas napjai.

– Nem egyszerű dolog egy ilyen

váltás, hiszen a 11 év vezetői mun-
ka után az ember gondolatai ön-
kéntelenül is az intézmény ügyei
körül forognak.  Azért is különös a
szituáció, mivel kiléptem az első
számú vezetői funkcióból, de itt
maradtam Szekszárdon, ugyanitt
folytatom a munkámat, mégpedig
a két tanszéket irányító Irodalom-
történeti és a Nyelvészeti Intézet
igazgatójaként, s ez egyesek értel-
mezésében visszalépést jelent.

– Elképzelem, hogy ezt a – tör-
vénynek megfelelő – tényt miként
fogadták.

– Ezt Babits soraival fogalmazha-
tom meg legpontosabban: „Baráta-
im egyenkint elhagytak, / akikkel
jót tettem, megtagadtak.” Többen
viszonyultak így a váltáshoz, sőt
voltak, akik – szimbolikus értelem-
ben – „temettek”, hogy befejezzem
a Babits-idézetet.

– Professzor úr változatlanul tag-
ja az egyetemi szenátusnak…

– Igen. Hozzáteszem, most ép-
pen – július elsejéig – alkotói sza-
badságon vagyok. Az Akadémiai
Kiadó felkérésére József Attila mo-
nográfiát írok, ami terjedelmileg –
mintegy 600 oldal – igen tekinté-
lyes, s a monográfia szabályaiból
adódóan, igen sok munka van vele. 

– Többször beszélgettünk József
Attilával kapcsolatos munkásságá-
ról. Nem akarok vulgárisan fogal-

mazni, de ez egy nagy szerelem, sőt
annál is több?

– József Attila valóban „szere-
lem”. Feleségem néha viccesen
meg is jegyzi, féltékeny József Atti-
lára. Ennek a szerelemnek az a tar-
talma és a magyarázata, hogy egy
olyan költőről van szó, akinek a
művei az értelmezés szempontjá-
ból kimeríthetetlenek. Éppen most,
amikor a fiam az érettségire ké-
szült, ebéd közben egy József Atti-
la versről beszélgettünk. Mindket-
ten fölvillantottunk néhány gondo-
latot, s mindannyian rádöbben-
tünk, eddig még soha eszünkbe
nem jutott gondolatokat fogalmaz-
tunk meg. Soraiban mindig van va-
lami meglepetés. Ez nem belema-
gyarázás!  Egy „őrült zseni” művei-
ről van szó, aki úgy tudta megra-
gadni az élet, a lét értelmét, hogy
mindannyian ráismerünk valami-
lyen rétegére. 

– Említette – a minap remekül
érettségizett – András fiát. Kérem,
szóljon a család többi tagjáról is.

– Szívesen. Andrásról még any-
nyit, hogy az érettségi-felvételin
maximális pontot ért el, így Buda-
pesten, a Semmelweis orvosi egye-
temen kezdi meg tanulmányait
ősszel. S mit gondol, magyar iroda-
lomból mit húzott ki?

„A határainkon átnyúló nagyrégióba szeretnénk
beépíteni az ország legnagyobb egyetemét”

Júliustól Dr. Horváth Béla, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese
A Magyar Akkreditációs Bizottság rendszeresen felülvizsgálja a felső-
oktatási intézményeket. Nyilvánvaló, hogy az elbírálás pozitív irányát
erősítik a nagy nevek, mármint az intézményben oktató jeles szemé-
lyiségeké. „Nálunk”, azaz a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fő-
iskolai Karán Dr. Horváth Béla egyetemi tanárt kiválóságként tartják
számon. S nem csupán azért, mert – legalábbis névről – a fél ország is-
meri, műveit számosan olvassák. Hanem az irodalmi, szakmai és a
felsőoktatási körökben is igen nagy tisztelet övezi.
Dr. Horváth Béla Tolna megyei, bogyiszlói, 1984 óta dolgozik a szek-
szárdi intézményben, irodalomtörténészi pályája 1978-ban indult.
1980-ban doktorált, 1991-ben védte meg kandidátusi értekezését,
2001-ben habilitált, 2005-től egyetemi professzor. Három éven át elnö-
ke volt a főigazgatói kollégiumnak.

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES
OLVASÓINKAT, HOGY A

Szekszárdi Vasárnap
legközelebb

augusztus 12-én
jelenik meg 

Folytatás a 3. oldalon.
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 28. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Június 28. 
(csütörtök) 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Polgármesteri tárgyaló

ÁCS REZSŐ alpolgármester
Július 12. és augusztus 9.
(csütörtök) 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal
I. em. 40. sz. iroda

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
Polgármesteri Hivatal fszt. 4. sz. 

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

Július 11. és augusztus 11.
(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

Július 17. és augusztus 14.
(kedd) 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Augusztus 27. 
(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
Július 19. és augusztus 16.  
(csütörtök) 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon (17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
Július 2. és augusztus 6. 
(hétfő) 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
Augusztus 28. 
(kedd) 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
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
Július 2. és augusztus 27. 
(hétfő) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

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

ILOSFAI GÁBOR képviselő
Július 26. és augusztus 30. 
( csütörtök) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

JÚNIUS 24., JÚLIUS 8., 22., 29.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi ügyek intézése – a rendkívül
megnövekedett ügyfélforgalomra tekintettel, átmenetileg – 2007. má-
jus 14-től elsősorban előzetes időpont-egyeztetés után történik. 
A hosszú várakozás elkerülése érdekében kérjük, az alábbi tele-
fonszámokon szíveskedjenek időpontot kérni: 
• lakcím ügyek: 504-192 és 504-193,
• útlevél: 504-187,
• személyazonosító igazolvány: 504-194,

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Közlemény – Szekszárd belvárosi
forgalmi rend módosítása

Szekszárd MJV Közgyûlése Gazdasági és Mezõgazdasági Bizottsága 143/2007. sz. határo-
zata alapján 2007. július 1-jéig bevezetésre kerül a belváros forgalmi rendjének módosítá-
sa, a Széchenyi utca négy forgalmi sávosra történõ visszaállítása. A módosítás során az
alábbi fõbb változásokra kerül sor:
• A Széchenyi utca Szent László utca és Wesselényi utca közötti szakaszán 2x2 forgalmi sáv

kerül visszaállításra a gyorsabb és akadálymentesebb közlekedés elõsegítésére.
• A Rákóczi utca Damjanich utca és Mátyás király utca közötti szakaszán megmarad a 2x1 for-

galmi sáv, illetve a leállósáv. A leállósávokban a KRESZ szabályozása szerint legfeljebb 1 órás
várakozás megengedett a városközpontból kiszorulók egész napos parkolásának megakadá-
lyozása miatt.

• A forgalmi rend módosítás során a jelzõlámpák szabályozása is módosításra kerül. A fõ ut-
cán a Kapisztrán utca csatlakozástól egészen a Lidl áruház csomópontjáig módosítják a for-
galomirányító jelzõlámpák összehangolási- és fázisterveit. A jelzõlámpák a nagyobb átbocsá-
tóképesség miatt rövidebb periódusidõvel mûködnek majd.

• A Széchenyi utcán a Várköz utcai csatlakozás kis kanyarodási ívei miatt kényszerintézkedés-
bõl sávszûkítést kell alkalmazni, így ezen a szakaszon a két forgalmi sáv egy sávra szûkül.

• A Széchenyi utcán a leállósávok megszüntetését követõen a „Megállni tilos” jelzõtáblákat he-
lyeznek ki a párhuzamos közlekedési rend biztosítása érdekében.

• A Béla király tér forgalmi rendje rendezésre kerül a templom elõtti parkolóhelyek leválasztásá-
val és elsõbbséggel rendelkezõ fõiránynak a Bezerédj u.–Béla király tér–Bartina u. útvonal ki-
jelölésével. A parkolóba csak egyirányú be- és kihajtás engedélyezett, amely kisebb mérték-
ben befolyásolja a tér forgalmát.

• A Vármegye háza elõtti útszakasz Garay tér felöli részén a jobb kihasználhatóság érdekében
ferde (halszálka) beállású parkolók létesülnek.

A forgalmi rend módosítása az alábbi fõ ütemekre bontva kerül elvégzésre:
• 2007. június 18-tól kezdõdik a meglévõ útburkolati jelek eltávolítása. A forgalmi rend módo-

sítás szerinti új burkolatjeleket június 25. és 30. között festik fel.
• A közúti jelzõtáblák kihelyezése az új burkolatjelek festésével összhangban, azzal párhuzamo-

san (június 25. és 30. között) valósul meg az érintett teljes szakaszon.
• A forgalomirányító jelzõlámpák fázisterveinek módosítása várhatóan június 25-re készül el,

vagyis ezt köven kezdõdhet el a jelzõlámpás csomópontok átprogramozása. Ez idõ alatt a jel-
zõlámpák sárgán villognak, az új programnak megfelelõen mûködésük várhatóan ugyancsak
június 30-án indul. 

A forgalmi rend módosításának ideje alatt kérjük a lakosság fokozott figyelmét és megértését.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Dr. Braun Márton Szekszárd és környéke 
országgyűlési képviselője 

2007. június 29-én (pénteken) 17 órakor
FOGADÓÓRÁT TART a Polgármesteri Hivatal
(Szekszárd, Béla tér 8.) földszinti helyiségében

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala aktuális információkat tartalmazó tájé-

koztatót adott ki „Fontos tudnivalók a nyaralási időszakban legtöbbet
látogatott országokról” címmel. A magyar turisták körében népszerű
desztinációk közül Horvátországot, Olaszországot, Törökországot, Egyip-
tomot és Tunéziát érintő tájékoztatóból az általános tanácsok mellett az
utazással, a biztosításokkal és a személyes biztonságunkkal kapcsolatos
tudnivalók éppúgy megtalálhatók, mint a bajban segítséget jelentő legfon-
tosabb címek, telefonszámok.
A teljes tájékoztató megtekinthető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgála-
tán, illetve letölthető a www.szekszard.hu weboldalról, a „Közügyek, hí-
rek” rovatból.

Tisztelt Szekszárdiak!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szeretne méltóképpen ün-
nepelni augusztus 20-án. A város és a Parrag Sound-Creator Kft. közös
rendezésében a szekszárdi vállalkozások anyagi támogatásával augusz-
tus 19-én, vasárnap, 21 órától a Béla téren Szörényi–Bródy: István, a
király című rockoperája kerül színre a címszerepekben Varga Miklóssal
és Vikidál Gyulával. A nem mindennapi élményt ígérő szabadtéri előadás
megtekintése ingyenes. (Esőnap: augusztus 26.) A rendezvényről a helyi
médiákból és a www.szekszard.hu weboldalon rendszeres tájékoztatást
adunk.

A TOLNA MEGYEI FELNŐTT
DIABATESESEK KÖZHASZNÚ

EGYESÜLETÉNEK
következő összejövetele 2007. június 26-án 14 órai kezdettel lesz a szek-
szárdi kórház kultúrtermében. Szemészeti szövődmények címmel elő-
adást tart dr. Vastag Oszkár szemész főorvos. Az összejövetelre minden
érdeklődőt szeretettel várnak.

FELHÍVÁS!

A polgármesteri, a jegyzői és a képviselői fogadóórák iránt a Polgármesteri Hivatal polgármesteri és
jegyzői titkárságán az 504-102 és 504-103 telefonszámokon kérhető információ.

A FIDESZ TOLNA MEGYEI VÁLASZTMÁNYA
2007. június 20-án tartotta tisztújító ülését. A korábbi választmányi el-
nök, Koltai Tamás mandátuma lejárt. A közgyűlés egyedüli jelöltként Po-
tápi Árpádot választotta a megyei választmány elnökévé. 
A Fidesz Tolna Megyei Választmányának megválasztott elnökségi tagjai:
dr. Braun Márton, Tóth Ferenc, Fehérvári Tamás és Hirth Ferenc ország-
gyűlési képviselők. 
A Fidesz Országos Választmányának területi küldöttei: Potápi Árpád, dr.
Puskás Imre, Fehérvári Tamás, Kapitány Zsolt és Horváth István.



– Csak nem József Attilát?
– De… Balázs, az idősebb fiunk

most fejezi be közgazdász tanul-
mányait Budapesten, a Corvinus
Egyetemen. Feleségem – Dr.
Horváthné Papp Ibolya – adjunk-
tusként környezetvédelmet tanít
itt, a főiskolán.

– A környezetvédelem pedig az ő
„szerelme”.

– S én nem vagyok „féltékeny”,
mert magam is vonzódom a „zöld”
filozófiához. 

– Beszéljünk arról is, hogy főisko-
lai szférából ritkán kerülnek ki
egyetemi professzorok.

– Számomra ez nagyon nagy elis-
merést jelentett. Ez annak a szak-
mai munkának az elismerése, amit
az öt önálló tanulmánykötetem is
jelez. E mellett számos gyűjtemé-
nyes kötetben jelentek meg írásaim.

– Közel 130 publikációja látott
napvilágot.

– Vannak közöttük szakcikkek,
kritikák, szaktudományi folyóirat-
okban megjelent írások.

– Most éppen államvizsgáztat.
Kiket?

– Magyar szakosokat. Sikerült
2004-ben új szakként elindítani a
magyart és a kommunikációt. Most
„futnak ki” az első évfolyamok.
Szeretném látni képzésünk ered-
ményét. Hiszen korábban itt nem
volt tanárképzés, csak tanító- és
óvóképzés. A most vizsgázók má-
soddiplomájukat szerzik meg. Im-
ponálóan felkészültek, s látom,
hogy érettebbé váltak, több van
bennük, mint amikor a tanítói dip-
lomát megszerezték. Látható az
irodalomtudományi és a nyelvésze-
ti – magasabb szintű – felkészültsé-
gük. Ezzel az új – tanári – végzett-
ségükkel felső tagozaton is tanít-
hatnak, tehát mobilakká váltak. E
szak indításával ez is volt a célunk.  

– Tizenegy év hosszú idő sok-sok
eredménnyel. Professzor úr főigaz-
gatósága idején indult a képzés bő-
vítése, s tegyük hozzá, igen gyorsan
reagált a társadalmi mozgásokra.

– A szakstruktúra átalakítását is
jelentő modernizációs programot
2001–2002-ben indítottuk el. Ennek
az volt az ára, hogy a pedagógus-
képzést vissza kellett szorítani, s
annak terhére, valamint a szaktár-
cától kapott létszámbővítéssel in-
díthattuk el a közgazdászképzést.
Ez óriási dolognak számított, hi-
szen a pedagógusképzéssel foglal-
kozó főiskolák közül – talán – egye-
düliként nekünk sikerült kitörni a
korábbi szakrendszer determinálta
helyzetből. Az idő mindenképpen
igazolta az akkori nehéz döntést.
Mint már említettem, utána indítot-

tuk a magyar- és a kommunikáció
szakot, majd 2004– 2005-ben volt a
nagy szakrobbanás, amikor elindí-
tottuk – öt új szakkal – a felsőfokú
szakképzéseket. Tulajdonképpen a
hallgatók kétéves képzését aláépí-
tettük a három-négyéves főiskolai
szintű képzésnek.  

– Közeleg július elseje. E naptól
hivatalosan is a Pécsi Tudomány-
egyetem rektorhelyettese lesz.  Ön
az egyetlen a négy rektorhelyettes
közül, aki nem pécsi illetőségű. 

– Dr. Gábriel Róbert rektor úrral
úgy állapodtunk meg, hogy két na-
pot Pécsett, s két napot Szekszár-
don dolgozom. Rektorhelyettes-
ként az előzetesen megállapodott
munkamegosztás szerint kettős
feladatom lesz. Számomra is nagy
kihívást jelent a feladat, az egyetem
regionális integrációja. A nagy –
határokon is átnyúló – régióba sze-
retnénk jobban beépíteni az ország
legnagyobb egyetemét, a Pécsi Tu-
dományegyetemet. Ez azt jelenti,
hogy az egyetem társadalmi kap-
csolatait bővítjük és erősítjük, s
ugyanezt szeretnénk kialakítani a
munkaadókkal is. Ezzel az egye-
tem tudományos és gazdasági po-
tenciálját növeljük és kiépítjük a
hallgatói karrierutakat. A fejleszté-
sek mellett szeretnénk megszün-
tetni a képzésben mutatkozó pár-
huzamosságokat, azaz a térségben
összehangolt képzési stratégiát ter-
vezünk kialakítani, sőt az eszéki és
a zágrábi egyetemmel képzési ko-
operációt szeretnénk létrehozni. E
feladat menedzselése mellett érte-
lemszerűen segítem a rektor mun-
káját. A másik feladatom a hallga-
tói kapcsolatoknak a fejlesztése.

– Ez összefügg az egyetem kollé-
giumi rekonstrukciójával is?

– Hogyne. Az új kollégiumok
mellé – kicsit amerikai mintára –
sport- és egyéb létesítményeket ter-
vezünk. Tesszük ezt több más mel-
lett azzal a céllal, hogy a gyermek-
létszám csökkenése ellenére az
egyetem hallgatói létszáma ne
csappanjon jelentősen. Ez nagy ki-
hívás, hogy e sokrétű feladatnak
miként tudok majd Szekszárdról
megfelelni. Hisz itt élek, s maradok
is Szekszárdon. Rektorhelyettes-
ként ugyan az egyetemi érdekeket
kell képviselnem, de mindig szem
előtt tartom a szekszárdi karét is…
A jövőmet úgy képzelem el, hogy a
rektorhelyettesi munkámat, a csa-
ládi, illetve tudományos életemet
és a „szekszárdiságomat” jól össze-
hangoljam. Számomra a legfonto-
sabb a család, amit ki kell egészíte-
nie az embernek a munkával, a hi-
vatásával. 

– Őszintén kívánom, hogy így le-
gyen.  V. Horváth Mária

A nyári tanácskozási szünet előt-
ti utolsó ülését tartotta június 21-
én Szekszárd Megyei Jogú Város
közgyűlése. A grémium negyven
napirendet, köztük több széle-
sebb körben is érdeklődést kivál-
tó ügyet tárgyalt.

A közgyűlés elfogadta többek
között azt a rendeletmódosítást,
amely kiemelten foglalkozik a
mozgáskorlátozottak parkolásával.
A számukra kijelölt, korlátozás nél-
kül használható parkoló helyek
számát 60-ról 70-re emelik, továb-
bá részükre a fizetős övezet bár-
mely parkolójában egyórás díjmen-
tes várakozást tesznek lehetővé. A
módosított rendelet augusztus el-

sejével lépne életbe, annak tapasz-
talatait három hónappal később át-
tekintik. A nyár utolsó hónapjában
várható az a fokozott ellenőrzés is,
amelyben a rendőrség és a közterü-
let-felügyelet munkatársai a moz-
gáskorlátozott parkolókártyákkal
visszaélőket igyekszik kiszűrni. A
jogosulatlan használat a kártya
visszavonását és pénzbüntetést is
von maga után.

Ugyancsak elfogadta a közgyűlés
a városi közétkeztetésért felelős
gazdasági társaság megalapítását,
és az intézmények konyhai rend-
szerének átalakítását. A városi
fenntartásban működő intézmé-
nyekben jelenleg öt főző- és hét
melegítő konyha található, a terve-
zet szerint szeptember 1-jétől vi-
szont egyetlen, úgynevezett „Cook
and chill” rendszerű főzőkonyha
üzemelne, a többi melegítő funk-
ciókat látna el. Az intézkedéssel
nem csak a város kiadásaiból lehet
több tíz millió forintot lefaragni, de
a gazdasági társaság működése ré-
vén – a számítások szerint – három

év alatt az átalakítás költségei is
megtérülnének.

A közgyűlés jóváhagyta hónap
elejétől ismét kizárólagos városi tu-
lajdonba került Víz- és Csatornamű
Kft. és ALISCA Terra Hulladékgaz-
dálkodási Kft. alapító okiratát is,
ezek szerint a jövőben mindkét cé-
get az ALISCA Terra jelenlegi ügy-
vezetője, Tölgyesi Balázs irányítja,
a működést pedig öt-öt tagú fel-
ügyelő bizottság kíséri figyelem-
mel. Munkájuk elismerése mellett
két intézményvezető lejáró megbí-
zását hosszabbította meg egyhan-
gú szavazással a közgyűlés: az I.
Béla Gimnázium igazgatója újabb
öt évre Hajós Éva, a Városi Nevelé-
si Tanácsadóé pedig Kovácsné Ka-

szás Beatrix maradt. A közgyűlés is
elfogadta azt a gazdasági bizottság
által már jóváhagyott tervet, hogy a
Béla téren új, a korábbinál széle-
sebb feladatkörrel dolgozó turiszti-
kai információs irodát hozzanak
létre, amely gazdasági társaság-
ként, profitorientáltan működne –
a tervek szerint szeptembertől. A
testület elfogadta az új aljegyzői
pályázatot, amely a korábbinál
„enyhébb” feltételeket szab a je-
lentkezőknek.

Horváth István polgármester be-
jelentette: a hőszigetelő anyagokat,
rendszereket gyártó Austrotherm
Kft. a közeljövőben 2–2,5 hektár te-
rületet vásárol a Szekszárdi Ipari
Parkban, s a tervek szerint még az
idén megkezdi a beruházást. A
több mint 3 milliárd forintos éves
bevételt jegyző cég egy 12 ezer
négyzetméteres csarnokot épít,
ahol információink szerint közel
félszáz embernek ad majd munkát.

A közgyűlés lapzártakor még tar-
tott, a testület fontosabb döntéseire
augusztusban visszatérünk. F. L.

2007. JÚNIUS 24. 3333H É T R Ő L  H É T R E
Júliustól Dr. Horváth Béla

rektorhelyettes
Közgyűlési összefoglaló

Folytatás az 1. oldalról.

A közgyűlés előtt 13, kiemelkedően teljesített szekszárdi sportegyesület
részesült az eredményességi keretből. Képünkön Sáth Sándor (balról),
a Szekszárd AC szakmai igazgatója veszi át az elismerést Horváth
István polgármestertől és Fajszi Lajos sportbizottsági elnöktől
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Június 23. szombat 

9 órától
Nyitott pincék látogatása
11 Garay tér
IV. „DIGI 24” – Digitális
Rövidfilm Játék Startja
„Filmtér”
10–22 Vármegyeháza kertje
Borkóstolás a borkútnál

10–23 óráig
Szekszárdi Irodalmi Zsongás

10–16 Garay tér 
Filléres könyvvásár

10–13 Garay tér/Német Színház 
lépcsõje

• Felolvasás, dedikálás szek-
szárdi szerzõkkel 

• A parnasszus elsõ lépcsõ-
je, ahol bárki felolvashat 

• Ismeretlen szerzõk
debütálása

18–23 Illyés Gyula Megyei Könyvtár
udvara 
• Szent legendárium 
• Felolvasás 
• Fáklyás könyvvásár 
• Irodalmi rejtvények 
• Kertmozi

18–24 óráig
Múzeumok Éjszakája

Szekszárdon

18 Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
• Tárlatvezetések

az Örökségünk – Tolna megye évszázadai
új állandó kiállításban
a Mednyánszky címû idõszaki kiállításban,
ahol a Magyar Nemzeti Galéria jóvoltából
27 képe látható, köztük két fõ mûve: a
Shylock és a Szerbiában

18 Wosinsky Mór Megyei Múzeum
elõtti tér 

Történelmi- és hordós
játékok, dárdavetés 

TOMA és CSAPATA jelmezes
játékvezetõinek irányításával

19–21 Babits Mihály Emlékház 
„Szekszárdi Kadarka” 

Felolvasás Babits verseibõl, írásaiból

21 Babits Emlékház 
kertje és pincéje

Bakó László szobrász kiál-
lításának fáklyás és gyertya-
fényes megnyitója
22 Irodalom Háza 

Mészöly Miklós Múzeum 
Életképek – vetítés fényképal-
bumaiból
23 Vármegyeházi kiállítások 
Vendégségben az alispánnál

Tárlatvezetés A régi vármegyeháza világa
címû kiállításban

18–24 Béla király tér
Szekszárdi Pörkölt és Bor
Ünnepe

19 Garay tér
Filmtér – Koncertek és sza-
badtéri filmvetítés 24 óráig

Június 24. vasárnap 

10–24 Béla király tér, 
Wosinsky Katolikus Közösségi Ház
udvara, Garay tér

Szekszárdi Szent
László Napi Vigadalom
Béla király tér

8.45 Ünnepi szentmise a Belvárosi
Római Katolikus templomban

10.00 Vigadalomnyitó fanfárok
10.10 Bolondvár – a Pécsi Bábovi

Színház zenés élõ-báb mûsora
11.00 Lúdas Matyi – a Budapesti

Utcaszínház elõadásában
12.30 A Szekszárdi Ifjúsági Fúvós-

zenekar délidei térzenéje
Vezényel: Kovács Zsolt karnagy

13.30 Az „Igriczek” (Terény) közép-
kor zenéjét idézõ koncertje

14.00 Szent Sebestyén Számszer-
íjászok (Pócsmegyer–Surány)
fegyverbemutatója és 
gyakorlatozása

15.00 I. András Király Lovagrend
(Mór) fegyveres bemutatója és
viadala

15.50 Pavane Táncegyüttes
Zászlóforgató Csoport (Szeged)
hívogatója a felvonulásra

16.00 Középkori jelmezes felvonulás 
(Béla király tér – Garay tér – Széchenyi u.

–  Szent László u. – Béla király tér)

17.00 Pavane Táncegyüttes Zászló-
forgató Csoport parádéja

17.15 Szent László Vitézei (Hollókõ)
fegyveres harci bemutatója az
Árpád-házi királyok idejébõl 

18.00 „Kocsonya Mihály házassága”
ismeretlen magyar szerzõ vásári
komédiája a Budapesti
Utcaszínház elõadásában

19.00 „Csalóka Péter” székely népi
komédia a Veszprémi Egyetemi
Színpad bemutatásában

20.00 „Üdv, Magyarok üdvös hõse,
angyalok társ örököse!”
zenés, verses, táncos összeál-
lítás a nagyváradi Szent László
Római Katolikus Gimnázium
diákszínjátszóinak szereplésével

21.00 „Mulatságok Szent László
udvarában” 

•  A kort idézõ táncok a Szekszárd
Sportklub Aerobic Szakosztály és a
Ghadah Gharam Hastáncegyüttes
(Paks) elõadásában

•  Vitézek mulatozása – Szent László
törvénykezése
Közremûködnek Szent László Vitézei
és a Pavane Táncegyüttes

kb. 22.00 Máglyagyújtás

Tisztelgés Szent László szobránál,
vigadalomzáró ceremónia 

Római Katolikus Plébánia udvara
(Béla király tér 9.)

17.00 Szekszárdi Kamarazenekar
hangversenye

Mûvészeti vezetõ: Földesi Lajos

18.00 Ungaresca Consort koncertje

19.00 A Szekszárdi Madrigálkórus
szabadtéri hangversenye

Karnagy: Jobbágy Valér

Apátsági romok (Béla király tér 1.)

17.00 A Mondschein Német
Nemzetiségi Kórus szabadtéri
hangversenye

Karnagy: Molnár Márta, har-
monikán kísér Keller Antal

17.30 A Gagliarda Kamarakórus kon-
certje Mûvészeti vezetõ:
Anducska Adrienn

19  Garay tér
Filmtér – Koncertek és sza-
badtéri filmvetítés 24 óráig
IV. „DIGI 24” – Digitális
Rövidfilm Játék eredmény-
hirdetése

A támogatóknak köszönhetõen a 
Szekszárdi Szent László Napok rendezvényei

ingyen látogathatóak!

A támogatásokat ezúton is köszönjük!

A Szekszárdi Szent László Napi Vigadalom tá-
mogatói: Babits Nyugdíjas Klub • Bognár Cecil
önkormányzati képviselõ (Decs)  • Csillag és
Társa Bt. • Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács • E-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató
Rt. • Gellér Sándor • Ghadah Gharam Hastánc-
együttes • Idesüss Pékség • Jelmez-Art Kft.
(Szolnok - www.jelmezart.com) • Magyar Vál-
lalkozói Szalon Szekszárd • Mentálhigiénés
Mûhely • Nemzeti Kulturális Alap • Országos
Mentõszolgálat(Szekszárd) • OTP Bank Nyrt. •
Paksi Atomerõmû Zrt. • Pécsi Nemzeti Színház
• Platán Nyugdíjas Klub • Radenska Ásványvíz
• Római Katolikus Plébánia • Rotary Club
Szekszárd • Schubert Péter grafikus • Sió Mo-
tel • Szálka Mûvészetéért Alapítvány • Szek-
szárd-Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú
Egyesület • Szent László Római Katolikus Gim-
názium (Nagyvárad) • Tolna Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság • Tolna Megyei Önkor-
mányzat • Városi Tûzoltóparancsnokság •
Waldorf Alapítvány • K&H Szekszárdi Vállalati
Fiók • Gemenc Volán Rt. • SZ+C Stúdió Kft. •
Tücsök Klub Zenés Színpad 

Médiatámogatók:
Rádió Antritt és a Tolnatáj Televízió

Forgalom elõl elzárt területek:
2007. június 23. (szombat)
06.00–24.00 óráig Vármegyeháza és a belvárosi templom elõtti parkolók, bíróság,

ügyészség, börtön elõtti útszakasz és parkolók,
2007. június 24. (vasárnap)
00.00–24.00 óráig Béla király téri összes parkoló (Polgármesteri Hivatal, Vármegye-

háza, Vagyonkezelõ Kft., belvárosi templom, bíróság, ügyész-
ség, börtön elõtti parkolók)

05.00–24.00 óráig Béla király tér teljes terület (jármûvel közlekedni csak a Flórián és
Bartina utcákon lehet) Bezerédj utca (Béla király tér–Kisiparos
udvar közötti szakasza) Munkácsy utca (Béla király tér–Kálvária
utca közötti szakasza) Munkácsy utca félpályás útlezárása (Kál-
vária utca–Ybl M. utca közti szakasza)

A Bezerédj utca lakói a parkolásra jogosító kártyájuk felmutatásával az utcába
szabadon behajthatnak! 

SzSzekszárekszárdi Szdi Szent László Nent László Napokapok
RENDEZVÉNYSOROZAT JÚNIUS 22–24.

A vigadalom
kísérõprogramjai

Egész napos történelmi játszóház: népi já-
tékok, korabeli fegyverek kipróbálása, tör-
téneti játékok, versenyek, íjászat, célba lö-
vés • Pénzverés  • Vásári portékák • Kéz-
mûves foglalkozások • Népi kirakodóvásár
• Vesszõkosaras, kézzel hajtott vásári kör-
hinta • Középkori játszótér - Szederinda
Mûvészeti Iskola (Mohács) • Paprika Jan-
csi csúzlizdája • Lovaglás • Toma és csa-
pata, Alisca Nyilai • Középkori jelmezek •
Mûvészek Ligete • Étkesek (középkori éte-
lek) • Borpavilonok, borkóstolási lehetõ-
ség a Borkútnál • Gasztronómiai meglepe-
tések a belvárosi éttermekben • Nyitott
Pince programok a szekszárdi dombok
pincéiben



Június 4-én a Léleképítő sorozat
keretén belül Trianon-előadást
hallhatott lelke épülésére a Babits
színháztermében megjelent há-
romszáz–háromszázötven érdeklő-
dő. Az est kezdetén dr. Tóth Csaba,
a rendezvénysorozat házigazdája
elmondta, hogy a Léleképítő nyári
szünetet tart, hogy szeptembertől
újra jelentkezzen, felhívott a Művé-
szetek Házában megnyílt bélyeg-,
pecsét- és képeslap-kiállítás megte-
kintésére, majd felolvasta Babits
’38 novemberében írott, Áldás a
magyarra című versét. Maga az elő-
adás a magyarság több trianonját
nevesíti, és leszögezi: bár nemzet,
mint olyan nincs már, a magyarság
mégsem hal ki soha, Trianon pedig
nem lezárt történelmi esemény,
hanem egy ma is élő és ható törté-
nelmi tény.

Trianonok után, feltámadás előtt
címmel tartotta meg előadását, me-
lyet közös gondolkodásnak és
megemlékezésnek minősített Taka-
ró Mihály június 4-én a Léleképítő
sorozat utolsó, a nyári szünetet
megelőző estjén. 1920. június 4-e
nem előzmények nélkül való volt,
szögezte le az előadó rögtön beszé-
de elején, kihangsúlyozva, hogy a
külső és a belső ellenség egyaránt
jelen volt, és ez okozhatta, amit
Berzsenyi már korábban megfogal-
mazott: hogy a tölgyfa, a magyar-
ság tölgyfája, jórészt a titkos féreg
fogának köszönhetően – kidőlt.

Takaró történelmi áttekintést is
adott a magyar nemzet e tragédiá-

járól, melyet máig élő eseménynek
nevezett, és kiemelte, hogy hatásai
napjainkban is érezhetők: példá-
nak hozta a Szerbiában és Szlová-
kiában tapasztalható fejleménye-
ket. Cégéres hazaárulók keresked-
tek a honnal, mutatott rá az előadó,
és szomorúan tette hozzá: a ma-
gyar értelmiség a maga árulásával
1867-től folyamatosan hozzájárult
ehhez. Érdekességként rámutatott,
hogy a szabadkőművesség már
több, mint egy évvel a háború vége
előtt, ’17 februárjában a leendő Eu-
rópáról tárgyalt Svájcban.

Az értelmiség egy igen jelentős
része, a Nyugat írói és költői az idő
tájt, mikor magyar katonák százez-
rei haltak meg a fronton, arról fa-
nyalogtak, hogy mennyire borzasz-
tó háborús idők járnak, és hogy,
Adyval szólva, „drágább lett a szi-
var” – hangsúlyozta Takaró Mihály,
közreadva továbbá azt az esetet,
mely a nevezett poéta és egy bizo-
nyos Gyóni Géza közötti küzde-
lemben jól megmutatható, és
amely során a nagy kávéházi dal-
nok, a magát a hadi szolgálat alól
többször felmentetett Ady a har-
cokban részt vett Gyónit ostorozza
méltatlan szavakkal.

Három és fél millió magyar várt
1918 és ’20 között valamiféle csodá-
ra, emelte ki az előadó. Ez a csoda
Magyarországon nem következett
be, és ez a legjelentősebb árulás,
vélekedett Takaró. A világháború
azon vesztes országai, amelyek
nem nyugodtak bele a békediktátu-
mokba, mind hatalmas eredmé-
nyeket értek el, mutatott rá a szó-
nok, citálva Török- és Lengyelor-
szág példáját. Hazánkban nem ma-
radt egyéb lehetőség, mint „mente-
ni a még menthetőt”: ezt tette má-
sok mellett Horthy Miklós, Bethlen
István és Klebelsberg Kuno, húzta
alá Takaró Mihály.

Az értelmiség árulásán túl a ma-
gyar nép trianonjának nevezte az
előadó 2004. december 5-ét, a „ma-
gyar szégyen napját”, ugyanakkor
közölte, hogy soha nem fogunk ki-
halni. Bár „ellopták tőlünk apánk
és anyánk könnyeit”, és „soroljuk
és mondjuk a nemzethalált”, még-
se halunk ki soha. Felolvasta Gyóni
Csak egy éjszakára című versét is,
végezetül álljon itt egy idézet ebből
a költeményből: „Krisztusom, mi
kell még! Véreim, mit adjak / Árjá-
ért a vérnek, csak én megmarad-
jak! / Hogy esküdne mind-mind, /
S hitetlen gőgjében, akit sosem is-
mert, / Hogy hivná a Krisztust,
hogy hivná az Istent: / Magyar vé-
rem ellen soha-soha többet! / Csak
egy éjszakára küldjétek el őket.”

Kosztolányi Péter
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Könyvünnep Szekszárdon

Kornis Mihállyal
Szekszárdon ebben az évben május 30. és június 2. között tartották az
Ünnepi Könyvhét programsorozatát az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
rendezésében. A Garay téren minden nap szabadtéri koncerteket hall-
hattunk. Szerdán a kortárs magyar irodalom kiválóságai érkeztek vá-
rosunkba a teremfocitornára, és író-olvasó találkozóra. A Könyvhét
szekszárdi eseményeit napjaink egyik legismertebb írója Kornis Mihály
nyitotta meg, és a Magyar Író Akadémia szépírói mesterkurzusán el-
hangzott előadásából olvasott fel.

„Ellopták tőlünk apánk és anyánk könnyeit…”

Trianon él, a magyar pedig
nem hal ki soha

Takaró Mihály
1954-ben született Budapesten.
Öt testvérével együtt az egyház
szolgálatában áll. Több, mint 20
éve a Pesterzsébet Központi gyü-
lekezet presbitere és énekkará-
nak karvezetője. Felsőfokú ta-
nulmányait a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán végezte.
Az Oktatási Minisztérium háttér-
intézményében, az Országos
Közoktatási Szolgáltató Intézet-
ben főmunkatársként dolgozik.
Tanít a Lónyay Utcai Református
Gimnáziumban, oktat a Károli
Gáspár Református Egyetemen.
Nős, négy gyermeke van.
Választásokkal elnyert tisztsége-
it szolgálati lehetőségként értel-
mezte és értelmezi. Különösen
fontosnak tartja a mostani nehéz
időkben a református egyház
belső egységének helyreállítását.
Elodázhatatlan feladatnak érzi a
magyar református identitás erő-
sítését a Szentírás, valamint a
hitvallások vonatkozásában.

Az írásról, az író és olvasó viszo-
nyáról: a jó író tudja, „hogy ami az
ő szíve mélyén igazán őszinte és
igaz, az mindenkinek a szívében az
lesz, vagy az lenne, ha elolvasná”
az ő írását. „Az írással a valóságot,
a világot, és önmagunkat érdemes

megismernünk, nekünk, íróknak
és nem a közéletben kell jelentős
helyet kivívnunk, hanem az olva-
sók szívében.” Ma a Könyvkiadás,
a kultúra is piaccá vált. Kornis
helyteleníti ezt, de reménykedik.
Úgy gondolja: „a művészet belső
természeténél fogva annyira füg-
getlen, a pénz által valóságos mi-
voltában annyira megragadhatat-
lan, hogy előbb-utóbb – talán ép-
pen az internet segítségével, annak
fejlődésével együtt, vagy más úton
– ki fog bújni ebből a szorításból.”
Ma szinte lehetetlen tájékozódni a
könyvek roppant túlkínálatában, és
kiválasztani a valóban értékeseket.
„A piacot és a tévé képernyőjét el-
öntik a kulturális értéktelenség leg-
olcsóbban létrehozható fajtáival,
hogy azután arra legyen kereslet a
bevásárlóközpontokban.” „Az em-
beriség kulturális válsága nemcsak
a kultúrára, hanem a társadalom
egészére kihat. Lehet a szellemte-
lenségnek egy szintje szerintem,
aminek a beköszöntével maga a
könyvpiac is lepusztul-elpusztul
majd.”

„Az emberiségnek ötven vagy
száz vagy ötszáz olyan könyve van,
amely verhetetlen, pótolhatatlan,
újból és újból el kellene, hogy ol-
vassa őket a földlakó. Camus,

Dosztojevszkij, Gogol, Joyce,
Beckett és a többiek művei, hogy
most csak az idegen írókat említ-
sem, képesek arra, hogy valósággal
formálják a világot és azoknak az
embereknek a tudatát, akik ké-
pesek a műveik befogadására. Ez a
lehetőség pedig akkora kincs,
amivel csak akkor jövünk tisztába,
ha ne adj Isten közel kerülünk ah-
hoz, hogy a fontos könyvek értéké-
nek tudatát majd végképp elveszít-
sük.”

„De nem csak a piac őrli a sem-
mit. Manapság sokan az írók közül
a mesemondó szerepet is csak ha-
misítják. E kaotikus-túlzsúfolt szi-
tuációban az olvasók zöme kétség-
telenül könnyebben olvas el egy
olyan könyvet, amiben állandóan
történik valami, mint egy olyat,
amin érdemes volna sűrűn elálmo-
doznia. Holott mindig az a jobb
könyv, ami felett elálmodozunk.
De ehhez ideje sincs, idegzete
sincs már a fogyasztónak, és össze-
függnek a dolgok.

Aki a piacnak dolgozik, tudja,
történetének krimiszerűen fordula-
tosnak kell lennie, a könyvnek pe-
dig vastagnak, hogy a fogyasztói
társadalom olvasója úgy érezze,
hogy már a pénztárnál, mint mon-
dani szokás, kap valamit a pénzé-
ért. Holott a könyv értéke nem a
pénztárnál dől el a valóságban.” 

„Szerintem azok az igazán jó
könyvek, amelyek – költői vagy
prózai módon, de tanúvallomások.
A szónak abban az értelmében,
hogy az írónak olyasfajta felismeré-
seit tartalmazzák, amelyet ő az
egész életével hitelesít, ahogy Kaff-
ka, vagy József Attila, vagy Radnó-
ti hitelesítette a saját életével azt,
amit leírt. Erről jut eszembe: a le-
geslegmagasabb irodalmi körök-
ben is magától értetődő axióma,
hogy etikátlanul élő művész is lét-
rehozhat nagy és támadhatatlanul
értékes művészi alkotásokat, élet-
művet. Szerintem ez nem igaz.
Nem tudom, igaz volt-e ötszáz éve,
vagy kétszáz éve, de biztosan nem
igaz ma, Sztálin és Hitler kora után.
Az emberiség az ártatlanságát elve-
szítette. A művek nem választható-
ak el az alkotóktól. Tetteink nem
választhatók le rólunk. Egymásra
vallanak. 

Folytatás a 14. oldalon.
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Az e’szencia BORTÉKA ÉS TEASHOP egy hónapja
nyitott meg az Obsitos Udvarház aulájában, a Garay
tér 16. szám alatt, ahol a forgalmazott termékek
mélyreható ismeretével és udvarias kiszolgálással
várja vásárlóit. 

Az üzlet széles választékban kínálja történelmi borvidé-
kek borait, köztük természetesen a szekszárdi termelők
remekeit, számos teafüvet a fekete teáktól a gyümölcs-
teákig, és a kulturált bor- és teafogyasztáshoz elengedhe-
tetlen kiegészítőket. A részleteket az e’szencia BORTÉKA
ÉS TEASHOP tulajdonosa és üzletvezetője, Eszterbauer
Gabriella osztja meg az olvasókkal:

Az volt az alapötlet, hogy minden, ami borral kapcsola-
tos, egy helyen megtalálható legyen Szekszárdon, ehhez

szakszerű kiszolgálás és a lehető legtöbb információ tár-
suljon – hiszen városunkban ilyesmiből hiány van. Elkép-
zelésünk (a férjemé és az enyém) márciusban kezdett el
valóra válni, mikor az Obsitos Udvarházban megvásárol-
tunk egy üzlethelyiséget, és felvettük a kapcsolatot a be-
szállítókkal. A legfontosabb cél a megfizethető, egyszer-
smind jó minőségű áruk kínálata volt, melyhez hozzáértő
kiszolgálás társul. Ennek szellemében alakítottuk ki üzle-
tünket, és május 15-én megnyitottuk az e’szencia BOR-
TÉKA ÉS TEASHOP-ot.

Mintegy 120–130-féle bort forgalmazunk. A szekszár-
di borokat közvetlenül pincészetektől szerezzük be.
Mindemellett más történelmi borvidékek borai is széles
választékban megtalálhatóak nálunk (Eger, Sopron, To-

kaj, Villány, Somló, Bada-
csony). Ezt azért tartottuk
fontosnak, mert úgy gon-
doljuk, hogy egy igényes
borfogyasztó szeretne meg-
ismerkedni más vidékek bo-
raival és azok jellegzetessé-
geivel. Egy igazi, úgymond,
okos bor mesélni tud a saját
történetéről, élményt nyújt,
és arra csábít, hogy legkö-
zelebb is kedvet kapjunk
hozzá. Annak érdekében,
hogy ne csupán borokat és
azok kiegészítőit (dugóhú-
zótól a poháron át a kitűnő
szivarokig minden megtalál-
ható az üzletben) kínáljuk,
és nagyobb eséllyel csábít-
suk be a hölgyeket is, igye-
keztünk bővíteni kínálatun-

kat. Így 24-féle teafű (gyümölcs, zöld, fekete, rooibos és
fehér teák), valamint a teakészítéshez és -fogyasztáshoz
szükséges kiegészítők szintén megvásárolhatók az
e’szencia BORTÉKA ÉS TEASHOP-ban.

Bár még csak egy hónapja nyitottunk, máris vannak
visszatérő vevőink, akiknek számunkra igen kellemes és
jóleső visszajelzései vannak. A vásárlók nagyon különbö-
zőek: van, aki csak annyi támpontot ad, hogy édes fehér-
bort szeretne, ugyanakkor van, aki az általánosan kevés-
sé ismert teafélék jótékony hatásával is meglehetősen
tisztában van. A célunk természetesen az, hogy az ilyen
érdeklődőknek is tudjunk újat mondani. Kedvezőtlenül
érint bennünket, hogy nem helyezhetünk ki megállító táb-
lát az utcafrontra, mivel az üzlet kiemelt övezetben találha-
tó, így kevesen tudják (egyelőre), hogy itt vagyunk, és
akik keresik, nehezen találják meg az üzletet. Reméljük,
hogy e téren előrelépést érhetünk el, és hatékonyabban
tudathatjuk a potenciális fogyasztóinkkal, hogy itt várja
őket az e’szencia BORTÉKA ÉS TEASHOP.

A jövőben szeretnénk különleges mézekkel, exkluzív
kávéval bővíteni a kínálatot, a készletet pedig folyamato-
san hozzáigazítani a vásárlói igényekhez. A terveink kö-
zött szerepel borkóstolások szervezése ismert és kevés-
bé ismert borászok meghívásával. Szeretnénk a szek-
szárdi borvidékhez kapcsolódó internetes honlapokhoz
is kapcsolódni, és a saját honlapunkon is munkálkodunk.
Addig is kellemes környezetben és rendkívül hosszú nyit-
va tartással vár mindenkit az e’szencia BORTÉKA ÉS
TEASHOP!

e’szencia 
BORTÉKA ÉS TEASHOP
Cím: Szekszárd, Garay tér 16., Obsitos Udvarház
Telefon, fax: 74/311–656
Web (fejlesztés alatt): www.szekszard-eszencia.hu
E-mail: borteka@freemail.hu
Nyitva tartás:

Hétfő–szerda: 10–19 óráig,
Csütörtök, péntek: 10–20 óráig
Szombat: 9–12 és 15–21 óráig

Egy hónapja várja vásárlóit az e’szencia BORTÉKA ÉS TEASHOP

Okos borok és hasznos teák
„Egy igényes borfogyasztó legyen kíváncsi; legyen kialakult véleménye!”
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Több mint kétszázan távoznak az élők sorá-
ból évente úgymond vízi baleset következtében
kis hazánkban. Ha visszaosztjuk a szörnyűsé-
ges számot ötvenkettővel, minden hétre jut leg-
alább négy halál. Zöme persze májustól szep-
temberig történik meg. Kilencven százaléka
ezeknek elképesztő emberi hanyagság, felelőt-
lenség, nemtörődömség következménye a „Ve-
lem úgysem történhet meg ilyesmi” jegyében.
Aztán még is megtörténik. Hortai Tamást, az
Óceán Könnyűbúvár Sportegyesület elnökét, a
Karisz nevezetű, mentésre és az áldozatok fel-
kutatására hivatott országos szervezet képvise-
lőjét a belőle áradó humánum okán is többször
elkapja a harctéri idegesség, a tehetetlenség ve-
zérelte düh: miért kell ezeknek menetrendsze-
rűen megtörténnie, miért kell neki a folyók, bá-
nyatavak és egyebek mélyére azért leszállnia,
hogy legalább a szeretett, imádott unokát, nagy-
papát az amúgy is sokkos állapotba került hoz-
zátartozók legalább eltemethessék. Mert a ször-
nyűségben újabb rémség, amikor meg sem lesz
az áldozat. A főbúvárnak elege lett ebből! Hisz
abban, hogy őszinte beszéddel, az esetek előz-
ményeinek fölemlegetésével, érzelmekre ható
tálalásával esetleg eredményeket lehet elérni.
Egyesülete egy jópofa kis könyvecskével rukkolt
ki, még a szünidő megkezdése előtt, amelyben
szöveggel, rajzzal illusztrálja azokat az eseteket,
amelyek a látszat ellenére felettébb veszélye-
sek! Hortai hittel hisz abban, hogy a 2007-es
statisztikák már esetleg jelzik: nem volt hiába-
való az, amit most országosan, de szűkebb pát-

riájában Tolnában, ezen belül Szekszárdon el-
kezdett.

GYENGE ÚSZÓ TUDÁS
– Mire alapozza az optimizmusát? 
– Hadd mondjak két példát, ami azért a hely-

zet hasonlósága ellenére optimizmusomat táp-
lálja. Évekkel ezelőtt felvettük a küzdelmet a
mustgáz mérgezések okozta értelmetlen halá-
lok ellen, melyek a hazai pincékben történtek
meg. Észbontó volt, hogy ebbéli tájékozatlan-
ság, tapasztalatlanság okán szinte minden év-
ben mintegy 15-en meghaltak emiatt. Hiszem,
hogy az ez ügyben tartott fejtágítók, az öszsze-
fogás, a mi prédikációnk iránti fogadókészség
következménye, hogy ma már legföljebb né-
hány ilyen történik meg az országban. Úgy gon-
dolom, az sem a véletlen műve, hogy a vízi bal-
estek jóval kisebb számban fordulnak elő Tolná-
ban, arra gondolok persze, amelyek az életvesz-
téshez vezetnek, mint más megyékben. Szóval
nem adjuk fel! Ezt a kétszázharmincas-negyve-
nes statisztikát rövid távon le kell vinni negyven
alá.

– Ennek egyik eszköze lenne a valós úszni tu-
dás birtoklása! Bár a statisztikák szerint alig
van már gyerek, akinek ne lenne papírja arról,
hogy ő bizony tud úszni...

– Jól mondja, valós úszni tudás. Nekünk e te-
kintetben igen rosszak a tapasztalataink. Na-
gyon sok olyan gyerek van, aki azzal a tudással
merészkedik vizekre, amivel csak éppen át tud-
ja kapálózni az iskolai tanmedencét. Ez a fo-

lyókban, tavakban rémesen kevés. Most hoza-
kodjak elő azzal a megrázó esettel, amikor a kis-
fiú valahogy 23 métert tudott úszni, de 24-et
kellett volna teljesítenie ahhoz, hogy ne történ-
jen tragédia! Szóval, amit magukkal hoznak a
gyerekek, az meglehetősen viszonylagos, vész-
helyzetekben leértékelődik.

SE CSÓNAK – 
SE MENTŐMELLÉNY

– Tekinthető-e vészhelyzetnek Hortay-szem-
üvegen keresztül az, hogy húsz–harminc gyerek
két-három tanárral a Balatonon vagy máshol tá-
borozik, és kétszer strandra mennek? 

– Nálunk mindenképpen! Mi, búvárok a kép-
zésünk során húsz ember mellé minimum
négy-öt segítőt delegálunk, szóval két felügyelő
ilyen estekben roppant kevés. Főleg akkor, ha a
tanító nénik is egy kicsit nyaralásnak fogják fel
a munkát, a táboroztatást, amit legtöbbjük bün-
tetésként él meg, és beküldik a gyerekeket a víz-
be, ők meg a partról figyelnek. Megnyugodva,
hiszen elmondták, megmutatták, hol a bója,
meddig lehet bemenni. Ha nem ilyen felelőtle-
nek a kísérők, ott vannak a vízben a gyerekek
között, ez is szükséges, de nem elégséges felté-
tel a balesetek megelőzésében. Mert kettőjük
közül az egyiknek, különösen, ha nem jó úszó
és a mentésre képtelen, ott kellene sertepertélni
a mélyvíz kezdetét jelző bójánál és szigorúan
visszaparancsolni minden egyes befelé igyekvő
kalandkeresőt! Ha így történik, minden bajt
megelőzünk, de ez, a ma nem jellemző határo-
zottságot, keménységet, következetességet, szi-
gorúságot igényel a felügyelőtől. További hiá-
nyosság, hogy nem visznek egyáltalán az ilyen
csoportok mentőmellényt. 

Eszembe jut hirtelenjében az pár éves balato-
ni eset, amikor a tanár a vészhelyzetben bement
a gyerekért, valahogy heroikus küzdelemben

Több mint kétszázan vesznek oda évente a hazai vizekben

A szekszárdi főbúvár
„hadüzenete” a felelőtlenségnek

Egy füzet – tele jó tanácsokkal

„Nem tudják elengedni a
régi cimborák kezét?”
címmel nyújtott be inter-
pellációt Gráf József ag-
rárminiszterhez a Parla-
ment június 18-i ülésén
Horváth István Szekszárd
és Potápi Árpád Bonyhád
polgármestere.

„Vajon miért hiszi a szo-
cialista párt, hogy az Unió
tulajdonképpen nem is az ország
felzárkóztatására, hanem párthá-
lózat építésére, pártemberek finan-
szírozására adja a pénzt?” – tette
fel a kérdést interpellációjában
Horváth István fiatal demokrata
országgyűlési képviselő, aki ezzel
a vidékfejlesztési irodák fenntartá-
sát szolgáló pályázatok körüli fur-
csaságokra hívta fel a figyelmet.
Szekszárd polgármestere Tolna
megyei példákkal alá is támasztot-
ta aggályát a kiválasztási módszer-
rel kapcsolatban, hiszen mint
mondta: a tamási, a bonyhádi és a

szekszárdi kistérség-
ben is korábbi
MSZP-s polgármes-
ter vagy polgármes-
terjelölt, illetve köz-
tudottan az MSZP-
hez közeli pályázat-
író vállalkozás kapta
meg a feladatot. Hor-
váth István leszögez-
te: a nyertes pályá-

zók egytől egyig profitorientáltak,
míg a kistérségi társulások non-
profit tevékenységet folytattak és
folytatnak a települések fejlődése
érdekében.

A honatya négy kérdést is inté-
zett a miniszter úrhoz, aki helyett
Gőgös Zoltán válaszolt. Az FVM ál-
lamtitkára a helyi vidékfejlesztési
közösségről, annak jogosultságai-
ról adott kimerítő tájékoztatást, a
példákra azonban nem reagált.
Nem véletlen, hogy Potápi Árpád,
az interpelláció másik szerzője
nem fogadta el a választ.

Uniós pénzből épül a
párthálózat?

Június 14-én a városháza házasságkötő termében dr. Haag Éva alpol-
gármester előtt tett állampolgársági esküt három magyar nemzetiségű
szekszárdi lakos. Lihi József nyugdíjas a Vajdaságban, míg dr. Fekete
Zsombor, a Balassa János Megyei Kórház röntgenosztályának orvosa és
Varga Zsolt, a Geodézia Kft. munkatársa Erdélyben született magyar-
nak, amit immár a köztársasági elnök aláírásával hitelesített okmány is
igazol. A képen balról: Varga Zsolt, Parrag Ferencné anyakönyvve-
zető, Lihi József, dr. Haag Éva alpolgármester és dr. Fekete Zsom-

Három új állampolgár

Folytatás a 14. oldalon.



Jelentős „irodalomtudományi
piknik”-nek adott színteret előző
hétvégén a szekszárdi főiskola. A
konferencia téma- és probléma-
köre sem hétköznapi kérdések-
kel foglalkozott: egyrészt, miként
lehetne megújítani, megrefor-
málni a magyar szerelmi líra lát-
szólag József Attilával lezárt sok-
színűségét.  Új elemként ki mást
is „jelölnének”  folytatólagos al-
kotóként, mint a költőóriás egy-
kori barátját, későbbi riválisát,
Illyés Gyulát. A találkozó további
gondolata az Illyés és József
Attila közti poétikai párhuza-
mokra fókuszált. Az előadás-
sorozat szombat déli zárása
után, azt hiszem, eredmé-
nyes megoldások keresésé-
ben és ésszerű javaslatadás
tekintetében sem maradtak
szégyenben a szakma
képviselői.

A június 7-től 9-ig tartó kon-
ferencia nyitódélutánján Fusz
György, az Illyés Gyula Főis-
kolai Kar főigazgatója, vala-
mint Dr. Puskás Imre, a Tolna

Megyei Önkormányzat elnöke
mondott köszöntőbeszédet. Az
előadók között olyan méltán híres
és elismert irodalmárokat és szak-
mabelieket találunk, mint
Pomogáts Béla, Tverdota György,
Dávidházi Péter, Vasy Géza. De itt
járt Kassai György Franciaország-
ban élő irodalomtörténész is, aki
nem volt rest egyenesen Párizsból
Szekszárdra ellátogatni, s a témá-
hoz hozzászólni. Míg Pomogáts Il-
lyés és Erdély kapcsolatáról tartott
érdekes beszámolót, addig Kassai

Illyés francia stílusát elemezte az
érdeklődők körében. Veres András,
az MTA Irodalomtudományi Inté-
zetének tanára az illyési és a József
Attila-i verspoétika különbségeit
„feszegette”. Hallhattunk még Ju-
hász Andrea főiskolai doktoran-
dusztól a falu motívumról és a for-
manyelvről, mely meghatározások
mentén haladt és különbözött Jó-
zsef Attila és Illyés Gyula közti köl-
tői viszony a harmincas években.
Bókay Antal professzor a Pécsi Tu-
dományegyetemről pedig József

Attila, Illyés és Babits po-
étikai kapcsolatait és tö-
réspontjait vázolta fel a
hallgatóságnak. Különle-
ges témakörök is felszín-
re kerültek, úgymint a
„két költő munkássága
bibliai fénytörésben”
Dávidházi Péter MTA
előadó prezentálásában,
vagy éppen a költőóriás
és Illyés „közös múzsájá-
ról”, Kozmutza Flóráról
és a mindkét művész ál-
tal hozzá fűzött érzelmi

viszonyról, amely problémakör
Valachi Anna kaposvári tanárnő
tolmácsolásában igencsak mélyre-
ható volt.

Tverdota György ELTE profesz-
szor arról tett fel kérdéseket, miért
hatnak szürkébbnek Illyés felesé-
géhez írt versei a korábbi „szere-
tő”, József Attila Flóra-költemé-
nyeihez képest. Emellett elemzően
állt Illyéshez, s egyébiránt az illyé-
si megoldásokban kopogásokat,
szárazságot vélt felfedezni. Ugyan-
akkor rögtön felsorolt néhány vers-
címet, melyekkel az illyési kánont
tovább lehetne bővíteni. Felhozta
Németh G. Béla háromszintű szer-
vezettségéről szóló illyési megálla-
pításait, mely – többek között – ki-
tér a szó- és mondatforma-változa-
tokra, a stilizáltságra, valamint a
szövegmélységi szerkesztés és a lí-
rai kompozíció hiányosságaira.
Mint azt elmondta: a jelen korunk-
ban nincs rendes illyési kánon, s
azon dolgoznak, hogy minél hama-
rabb megszülessen, és irodalomta-
nításunkban új elemként az eled-
dig József Attilával lezárt magyar
szerelmi líránkhoz hozzáadódjon.

Valachi Anna Kozmutza Flóra
gyógypedagógusról fejtett ki elem-
zést.  Elmondta, hogy a költők köz-
ti barátság – Flóra tényének követ-

Bizony ezek után igen eltérő, he-
terogén képet mutatnak a búzatáb-
lák – még egy olyan országosan az
első háromba tartozó megyében is,
mint a miénk. A Minerág Kft szo-
kásos fajtabemutatóján, amelyre
mintegy félszáz gazdálkodó érke-
zett, először dr. Vörös Gézától, a
Tolna megyei Mezőgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal Növény és Talaj-
védelmi Igazgatóságának új igazga-
tójától kértünk egyfajta analízist,
előrevetítvén azt, hogy milyen ter-
més lehet az idei, amikor egy hó-
nap múlva országszerte megkezdő-
dik az aratás.

– Az mindenesetre jó jel – kezdte
a nemrégiben kinevezett új igazga-
tó –, az előző fertőzöttségi értékek-
hez képest javult az állomány. A
sárguló kalászban most már nem
látjuk messziről azt, hogy melyik-
ben van szem, melyikben nincs. A
fehérkalászúság okozta szemhi-
ány, ennek a termésmennyiségre
gyakorolt hatását a későbbiek so-

rán már látni fogjuk. A tavaszi szá-
razság, az, hogy áprilisban például
egyáltalán nem volt csapadék – ki
emlékszik ilyenre? – minden bi-
zonnyal rányomja bélyegét az
egész évre. Befolyásolta a bokro-
sodása szárbaindulást, a tőszámot,
a kalászszám mennyiségét.

AKI KÉSŐN VETETT, 
TÖBBET ARAT

– Ellenben májusban a szeszé-
lyessége ellenére is volt 60–70 milli-
méter csapadék, legalábbis a kimu-
tatások szerint, ami még jókor ér-
kezhetett...

– Igen, de eloszlásában, arányos-
ságában nagyon eltérő értékeket
mutatott ez a csapadékmennyiség
országosan. Volt ahol fél óra alatt
30 mm is lezuttyant, volt ahol két
hét alatt nem volt öt milliméter, saj-
nos a megyében is.

– Kicsit talán későn is jött a má-
jusi eső, mert a tenyészidőszak ele-

je a csapadék szempontjából felet-
tébb kritikus volt...

– Későnek nem mondható, mert
a virágzás szerencsére már elmúlt,
a fuzáriumos fertőzöttséget vissza-
szorította.

– Arról is hallani gazdaberkek-
ben, hogy a júniusi eső már nem
igazán segít a várható termésen.

– Most a szemkiteljesedés idő-
szakában a csapadék még jókor
jön. Azért kell még szurkolni, hogy
az érés utolsó szakaszában ne le-
gyen túl nagy meleg, de még in-
kább ne legyen nagy esőzés, mert
ez tényleg betenné a kaput az idei
búzatermésnek. A már megkezdett
árpa-betakarítások azért mutatják,
hogy a mennyiség az jóval keve-
sebb lesz az átlagosnál, a minőség
szempontjából pedig az elkövetke-
zendő két három hétnek nagy sze-
repe lesz, a jó minőségnek még
azért van esélye.

– Viszont lesznek gazdák, gazda-
ságok, akiknek jó, de legalábbis el-
fogadható évük lesz, mert hektá-
ronkénti négy tonnát is betakarít-
hatnak ebben a szélsőségeket pro-
dukáló évben is. Furcsa módon,
nem elsősorban azért, mert jó jól
gazdálkodtak...

– Akik korán vetettek, vagy ép-
pen a javasolt optimális időben ok-
tóber közepén, nos azoknak a táb-

láiban jobban pusztított a vírusfer-
tőzés, mint azoknál a gazdáknál,
akik valamilyen oknál fogva késlel-
tették, egészen november elejéig az
őszi búza vetését. A késői vetéseket
a levéltetvek betelepedése miatt a
vírusok már nem tudták olymódon
károsítani, mint a koraiakat, s ez a
terméseredményekben is tükrö-
ződni fog

Petróczi István, a Szegedi Gabo-
nakutató Intézet osztályvezetője,
egyetlen évben sem hiányzik a
Minerágos bemutatókról. Aligha
véletlen, hiszen az ő fajtáik – a
matonvásárival együtt – eléggé do-
minánsak a tolnai gazdáknál. A ha-
tárjárás búzaügyben Csongrádban
is eléggé vegyes képet mutat a fen-
tiek okán.

– Ez az öt fokkal melegebb tél, a
csapadékhiány, az agrármeteoroló-
gia nonszensz olyan vírushadjára-
tot indított a búza ellen, amire sze-
rintem nem volt példa. Aki korán
vetett, s a májusi esőből nem any-
nyit és nem akkor kapott, amikor a
legjobban kellett, nos ott a termés-
átlag nem lesz több a hektáronkén-
ti 2 tonnánál. Véleményem szerint
Csongrádban is három tonnás átlag
várható. A minőség nagyon össze-
tett, s ilyen előzmények után nehéz
jósolni is. Én úgy látom, hogy a fe-
hérjével és a sikérrel talán nem lesz
alapvető gond. Bár annál, aki nem
pótolta a talajban a nitrogén-után-
pótlást ott azért a sikérrel lehetnek
gondok. Nagyobb veszély az, ha a
betakarítás időszaka csapadékos
lesz, és az úgynevezett esésszám-
mal lesznek problémák. B.Gy.
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Az enyhe tél okozta vírushatást megszenvedte az őszi búza

A minőség javulására van még esély
Májusi eső mentőövet ért

Az enyhe tél, a fertőzöttség talán sosem látott mértékű megjelenése a
téli hónapokban eléggé vészjósló volt a várható búzatermést illetően.
A kora tavaszra is jellemző szárazság, az ilyenkor szokásosnál maga-
sabb hőmérséklet – minden rosszban van valami jó alapon – nem en-
gedte a rozsdásodás elburjánzását. Nagy-nagy könyörgések közepette
megérkezett a termés minősége és mennyisége szempontjából kardi-
nális májusi eső – persze nem mindenhova, és nem akkor, amikor
még segíthetett volna a növényen. 

Meg kell újítani az Illyés–kánont!
Irodalmi konferencia-sorozat az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán



2007. évi Szomjú-díjasok

Gyertyák a vértanúk
emlékéért

Negyvenkilenc évvel ezelőtt, 1958. június 16-án az ‘56-os forradalmat
és szabadságharcot követő megtorlás mélypontjaként kivégezték Magyar-
ország miniszterelnökét, Nagy Imrét és két mártírtársát, Maléter Pál hon-
védelmi minisztert és Gimes Miklós lapszerkesztőt. Nagy Imre kivégzése
előtti és utáni esztendőkben 228 honfitársunk vált a megtorlás áldozatá-
vá, ötvenhatos vértanúvá. 

Nagy Imrét és mártírtársait, vala-
mint egy üres koporsóban minden
ötvenhatos vértanút 1989. június
16-án újratemetett a magyar nem-
zet, azóta ezen a napon emlékez-
nek minden 1956 után kivégzett
magyar vértanúra.

Szekszárd Megyei Jogú Város
önkormányzata nevében Horváth
István polgármester, dr. Haag Éva
alpolgármester, dr. Tóth Gyula a
közgyűlés Szociális és Egészség-
ügyi Bizottságának elnöke és
Berlinger Attila kommunikációs re-
ferens gyújtotta meg az emlékezés
gyertyáit – a kosaras fesztivál miatt
– június 15-én, pénteken a Szent
István téri ‘56-os emlékműnél.
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keztében is – egyre inkább elhide-
gült, rivalizálódásuk szembetűnő
lett. Így kifejtette: míg József Attila
finom, miniatűr képekkel operálva,
addig Illyés Gyula magasba helyez-
kedéssel és árny nélkül „kapta
meg” végleg a szerelmi bizonyos-
ság érzését Flórától.

Vasy Géza a poéták kapcsolatá-
ban a népi–urbánus, valamint a né-
pi–bolsevik törésvonalakat vélte
felfedezni. Mint azt elénk tárta, Ily-
lyésnek „hét főbűne lehetett”, ami
– szerinte – a mai napig kísért. Így
többek közt Flóra elhódítása, hosz-
szú és sikeres életpályája, moszk-
vai költői látogatása, sokak által fel-
vetett, de hiányos alapokon nyug-
vó, érvekkel alá nem támasztott, ál-
lítólagos politikai „kétkulacsossá-
ga”, s József Attila zsenialitásához
nem hasonlítható költészete. Az
utóbbira  egyszerű a válasz: Illyés
sokműfajú alkotó volt, zsenialitása
ebben rejlett. Mindkét ember zseni
volt, a különbség csupán abban
állt, életük tragikusan végződött-e,
vagy szép, kiteljesedett életműben
teljesedett-e ki. 

A főiskola korábbi főigazgatója,
N. Horváth Béla is készült előadás-
sal. Ő a két költőt kettős tükörben –
Attila korábbi szerelméhez, Vágó
Mártához írt versei kapcsán – pró-

bálta összehasonlítani, s
elmérgesült viszonyukat utólag át-
gondoltan így „puhítani” az ezen
művekre „rárakódott” Flóra-költe-
ményeken keresztül. Szerinte is
fontos lenne újragondolni a két
költő kapcsolatát, megszabadulva
az „eleve elrendelésektől”, melye-
ket rájuk aggattak.

Érdekesség, hogy a vasárnap dél-
előtti előadások között volt egy
szentesi középiskolai tanárnő is,
Fábiánné Szenczi Ibolya, aki a
Flóra-ügyben Illyést védelmébe
vette, s azon kijelentését idézte,
mellyel költészetében Flórát József
Attilának hagyta meg: „..az egyet-
len nő, kinek keresztnevét nem ír-
hatom versbe!” Ő volt az, aki a fel-
szólalók között igen élesen kiállt a
magyar szerelmi líra Illyéssel törté-
nő kiegészítése mellett!

A konferenciasorozat vitával és
ebéddel zárult. A témákat, felveté-
seket, s az eredményességet átte-
kintve méltán kijelenthető: az igé-
nyes kánon születése elkezdődött,
s hogy Illyés Gyula és József Attila
kapcsolata – ha utólag is –, de ren-
deződni látszik. Valahogy úgy,
ahogy azt Illyés korábban megje-
gyezte: „Szenvedtünk egymás mi-
att, mégis barátok voltunk!”

Gyimóthy Levente

EVANGÉLIUM

A százados ezt üzente Jézusnak:
Magamat nem tartom méltónak arra,
hogy elmenjek hozzád, hanem csak
szólj, és meggyógyul a szolgám.

Lukács 7,7

A beszéd az az eszköz, amellyel az ember kiemelkedett az őt körül-
vevő világból. Ennek segítségével tanulhat, olvashat, írhat, gondolato-
kat és érzéseket fogalmazhat meg. Kifinomultabban kommunikálhat.
Beszédünkkel mégsem elemivé teszünk dolgokat, hanem kielem-
zünk. Túlbonyolítunk amúgy világos, egyszerű tételeket. Az eredeti-
leg teremtő szó – a láthatatlanból, a láthatókat előhozó – kicsinyes,
parttalan és eredménytelen vitatkozások eszközévé válik. Az ember
szájából elhangzó szó súlytalanná, hiteltelenné vált. 

Mégis a szó, a megszólalás, a megszólítás Isten eszköze arra, hogy
kaput nyisson, utakat megvilágosítson, és kérdéseinkre valós választ
adjon. „Magamat nem tartom méltónak (…) hanem csak szólj…” –
üzeni a százados Jézusnak. Bízik az Ó szavának erejében, annak ha-
talmában. Egyetlen szó, mely életeket, sorsokat fordít meg. Úgy, amint
hívásként hangzik: „Kövess engem!” Akkor, amikor az emberi életet
gyökeresen változtatja meg: „Akarom, láss!” Ahogy súlyos bilincseket
leverve, az életre szabadít fel újból: „Megbocsáttattak a te bűneid.” Ez-
zel a szóval sötétségből világosságot hívott és hív elő ma is. 

Kovács Zoltán
metodista lelkész

„…Az erdőszélről jöttem: bűn honából, 
Sütött a vétek izzón, mint a nap, 
Jöttem a bánat szelíd ösvényén, 
Kezemben reszket a levett kalap,
E mély homályba, e szent fák tövébe 
Teszem le szívemből ma mind a vétket – 
Tölgykoronákban orgonáz a szél.

És szól az Isten: Feloldozlak téged.”

Reményik Sándor

Június 8-án, az Önkéntesek Hete
alkalmából a Szekszárdi Civil
Szervezetek Közössége és a
Mentálhigiénés Műhely 5. alka-
lommal osztotta ki az általa ala-
pított díjat. (E díj névadója
Szomjú György, szekszárdi ko-
vácsmester, akiről köztudott,
hogy életében segítője, támoga-
tója volt embertársainak, és so-
kat tett a városi közjóért.)  A
szép számú javasolt közül az
idén egy személy és egy közös-
ség kapta meg a civil szféra jeles
kitüntetését.

Binder János az 1995-ben ala-
kult Tolna Megyei ILCO Egyesület
egyik alapítója és elnöke. Tengeli-
cen él, és 12 éve önkéntes munká-
ban vezeti a megyei hatókörű
szervezetet. Aktivitásának kö-
szönhető, hogy egyre több érintett
csatlakozik e közösséghez, amely
az egészségügyi ismeretterjesztés
mellett erősíti az összetartozás ér-
zését, a szolidaritást, mindezzel
együtt hiánypótló lelki támaszt
nyújtva a sorstársaknak, egymás-
nak.

Fontosnak tartja e viszonylag
zárt közösség nyitogatását kifelé.
Tagja a Szekszárdi Civil Szerve-
zetek Közösségének, a Szekszárdi
Civil Kerekasztalnak, és alkal-
manként részt vesz Szekszárd vá-
ros közösségi rendezvényein (pl.

városi örömünnep, civil majális
stb.)

15 éves a közhasznú minősítés-
sel rendelkező Tolna Megyei
Egyed Antal Honismereti Egye-
sület, amelynek hatása kisugárzik
az egész megyére. Alapítója, és
kezdetek óta vezetője Kaczián Já-
nos népművelő, levéltáros. 

Hasznos együttműködést alakí-
tott ki úgy a civil szervezetekkel,
mint a helyi önkormányzatokkal a
különböző honismereti, hagyo-
mányőrző területeken. Tevékeny-
ségei közé sorolható az utcák név-
adása, az évfordulók jelzése, meg-
emlékezések, konferenciák és más
kulturális rendezvények szervezé-
se, emléktáblák állítása, helytörté-
neti írások és kiadványok készíté-
se. Kezdeményezéseinek célja,
hogy a megye és a város lakói, va-
lamint az ide érkező vendégek
megismerhessék, őrizhessék és
ápolhassák a szülőföld helytörté-
neti emlékeit, hozzájárulva ezzel a
helyi identitás erősítéséhez és a
megye történelmi, honismereti ér-
tékeinek ápolásához. Az egyesület
a helytörténeti munkán kívül más
közéleti szerepet is vállal, tagja a
Szekszárdi Civil Szervezetek Kö-
zösségének és a Szekszárdi Civil
Kerekasztalnak.

Gratulálunk a díjazottaknak, és
további munkájukhoz jó egészsé-
get kívánunk.
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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

Elektrolit Kft.
Szekszárd, Tartsay u. 4.

Tel.: 74/418-117

VILLANYSZERELÉSI
SZAKÜZLETÜNKBEN
mennyezeti lámpatest 

ventilátorral,
asztali és álló ventilátorok,

lámpatestek
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK 

a készlet erejéig.
Üzletünk nyitva tartása:

H–P: 7–17.30; Sz: 8–11.30 óráig

MAGYARORSZÁGON 
AZ ELSÕ ORIGINAL

BACCARDI MOJITO BÁR
SZEKSZÁRDON!

NYITÁS HAMAROSAN!

Hitelre van szüksége?
SZABADON FELHASZNÁLHATÓ

JELZÁLOGHITELEK
BAR-lista, APEH-tartozás,
végrehajtás nem akadály!

Céges hitelek, 

Széchenyi-kártya kiváltás,

átváltása!

20/994-98-86

20 éves jubileumra készülünk
idén. 1987-ben kezdtük a vállal-
kozást társammal, Pesti István-
nal, aki lehetne a testvérem is, de
csupán névrokonom – kezdte a
cég bemutatását Pesti Lajos.

– Minden ott kezdődött, hogy
húsz évvel ezelőtt ketten vettünk
egy teherautót 65 ezer forintért.
Felújítottuk és elkezdtünk dol-
gozni. Nem volt könnyű dol-
gunk, hiszen akkoriban nem
volt divat vállalkozónak lenni.
Nem volt egyszerű magán-meg-
rendelésekből megélni, ugyanis
állami megbízásaink nem vol-
tak. Ennek ellenére a szabad-
időnk nagy részét a munkára ál-
doztuk. Volt, hogy én vezettem,
István rakodott és volt ez fordít-
va is. És ugyanígy dolgozunk
össze azóta is. Egy életre szóló
barátság a miénk.

És a vállalkozás szépen haladt
előre. Mindehhez persze az kel-
lett, hogy a megkeresett pén-
zünk nagy részét fejlesztésre
költsük. Már 3 rakodógépünk és
3 teherautónk van. Mi Istvánnal
megmaradtunk a „kemény mag-
nak”, de ma már több alkalma-
zottunk is van.

– Milyen munkákat vállalnak?
– Csak belföldön dolgozunk,

elsősorban a régiónk területén.

Foglalkozunk építőanyag-nagyke-
reskedelemmel, gépi földmunkák-
kal, de szállítunk sódert, betont és
homokot is például az útépítések-
hez.

Gépparkunk inkább kisebb fel-
adatok elvégzésére elég. Többször
volt már rá példa, hogy össze kel-

lett dolgoznunk más cégekkel egy-
egy beruházásnál. Elmondhatom,
hogy szerencsénk van, mert a
szakmán belül inkább az jellemző,
hogy segítjük egymást. Az elmúlt
húsz év alatt kitapasztaltuk kinek
mi a profilja, tisztában vagyunk a
társaink lehetőségeivel. Tudjuk,

hogy egy-egy munkára kit
fognak hívni, éppen ezért
nincs okunk arra, hogy
keresztbetegyünk egy-
másnak. Másrészt pedig
mindenkinek megvan a
saját ügyfélköre is.

– Ön szerint mi a titka
annak, hogy két évtizede
sikeresen a fuvarozó pá-
lyán vannak?

– Arra törekszünk, hogy
az ügyfelek mindig maxi-
málisan meg legyenek elé-
gedve velünk. Ez a záloga
annak, hogy újra minket
fognak majd választani.
Jó érzés, amikor elmond-
ják, hogy azért döntöttek
mellettünk, mert pár év-
vel ezelőtt dolgoztattak
már velünk és minden
rendben volt. Betartottuk
a határidőket, rugalmasak
voltunk és a minőséggel
sem volt gond. Úgy gon-
dolom, hosszú távon csak

így lehet eredményes egy fuvarozó
vállalkozás.

– Hogyan tervezik a jövőt?
– Mint már említettem, folyama-

tosan törekedtünk és törekszünk
most is arra, hogy fejlődjünk. Na-
gyon lényegesnek tartom, hogy ha-
ladjunk a korral. Annyi új teherau-
tót és munkagépet gyártanak ma-
napság, hogy aki nincs tisztában az
új lehetőségekkel, az lemarad. És
azt sem szabad elfelejteni, hogy
ezekkel a korszerű gépekkel már
dolgozni is könnyebb, elviselhe-
tőbb. Ha pedig munkatársaink is
meg vannak elégedve, gyorsabban,
pontosabban, lelkiismeretesebben
végzik a munkájukat.

– A fuvarozás területén dolgozó-
kat az utóbbi időben fenyegeti a
körbetartozás veszélye, önnek mi a
véleménye erről?

– Én úgy gondolom, hogy az ál-
lam nem igazán tud mit tenni ezzel
a jelenséggel. A vállalkozón múlik,
hogy annyi géppel, munkással dol-
gozzon, akiket még biztonsággal ki
tud fizetni. És az sem árt, ha jól
megnézi kivel is dolgoztat az em-
ber. Ezért jó, hogy itt a megyében
mi fuvarosok már elég jól ismerjük
egymást. Nekünk is volt már több
teherautónk, de az elmúlt 20 év
alatt rájöttünk, hogy a mostani
gépállomány az, amivel gazdaságo-
san tudunk dolgozni.

– Ha valaki önökkel szeretne fu-
varoztatni, hogyan teheti ezt meg?

– Telefonon bármikor elérhetőek
vagyunk a 20/942-8989-es szá-
mon, vagy a 74/410-463-as faxon,
és a déli városkapu közelében, a
Skoda-szalon melletti telephelyün-
kön is felvesszük a megrendelése-
ket.  (x)

„Folyamatosan törekszünk arra, hogy fejlődjünk. 
Nagyon lényegesnek tartom, hogy haladjunk a  korral.”

Két évtizede a pályán a Pesti és Társa
fuvarozási vállalkozás

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TERÜLETI ÉRDEKSZÖVETSÉGE
ÉS A TOLNA MEGYEI VÖRÖSKERESZT

NYUGDÍJAS TERÜLETI ALAPSZERVEZETE 
értesíti tagjait, hogy június 25-én (hétfő) 6.30–10 óráig akciós, kedvező
áron füstölt áru árusítását tartja a  készlet erejéig a Hunyadi u. 4. sz. alat-
ti épületben. Árak: füstölt kolbász 750 Ft/kg; füstölt szalámi 900 Ft/kg;
darabolt sonka 950 Ft/kg; füstölt csülök 600 Ft/kg; füstölt tarja 950
Ft/kg; nyers kolbász 650 Ft/kg; hurkák és disznósajt 350 Ft/kg; angol-
szalonna 950 Ft/kg; kolozsvári szalonna 850 Ft/kg; zsír 200 Ft/kg; tö-
pörtyű 500 Ft/kg.
Az árusítás alatt az elmaradt tagdíjakat is lehet rendezni. 
Szeretettel várjuk minden nyugdíjas és nagycsaládos vásárlóinkat.
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Azt mondják az okosok, hogy ré-
gente sem volt másképp, mert ha
nyár, hát legyen nyár, az ő hőségé-
vel, csakis uborkaszezonban hasz-
nálatos híreivel. Ezekbe pillantunk
most bele.

Kiválóan indult például 1882-ben
a július, mert 9-én bejelen-
tették: vegytanilag megvizs-
gálták a Csörge-tó vizét, s
megállapították, hogy a
benne található kén miatt
fehérítő hatása van. Ennek
akkoriban ugyancsak örül-
tek a hölgyek, hiszen leg-
szebb éküknek tartották – a
szokásosakon kívül – a fe-
hér bőrt.

A véletlen úgy hozta,
hogy előző nap a hivatalból
barna bőrűekről írtak. A
központi járás szolgabírája
– nem tudni, miért – megle-
pődött azon, hogy a bekí-
sért 70 teknővájó cigány
„születési helyéül erdőket,
határfákat, dűlőutakat, falu-
szélet jelölt meg”. S ez ugye
még korántsem a mostani
egészségügyi körzetesítés
miatt volt így.

Az államot tíz év múlva
azért joggal korholták. A
Szekszárd Vidéke 1892. júli-

us 7-én az akkori lottó, a kis lutri
megszüntetését ellenzőket bírálta.
„Azzal érvelnek a lutri mellett,
hogy eltörlésével sokat vesztene az
állam. Gyönyörűséges elv! Menje-
nek miatta tönkre ezren és ezren
az állam polgárai, csak maga az ál-

zet helyett hordanak – vagy van,
vagy nincs. A füvet meg nem sze-
dik, inkább szívják…

Akkoriban, de még harminc év-
vel előbb nem ilyesmi ellen küz-
döttek, s hoztak létre egyesületet.
A Tolnamegyei Közlöny 1877. júli-
us 15-én Az égető kérdéshez című
cikkében indítványozta: „alakít-
sunk vasárnap-védő társulatot,
vagy ha ezt nem tennők is, hasson
oda minden lelkész szószéken és
életben egyaránt, hogy a vasárna-
pot, amennyire csak lehet, meg-
szentelje a nép, s ne tegye már egé-
szen hétköznappá”. Milyen igaz,
de azért manapság irigyeljük az ak-
kori gondokat.

Sok minden múlt el, s nemcsak
az egykori, hanem már hatvan éve
esett dolgok sem hasonlítanak mai-
akra. Mi tagadás, az, amit a
Tolnamegyei Néplap 1947. július
16-án megírt, nem akármilyen
szenvedélyről tanúskodik. Néhány
nappal előbb valaki – röviden és tö-
mören – kedvesének zongorával
adott szerenádot. 

Ha jól meggondolom, az esetle-
ges eredményes udvarlás gyümöl-
cse már kortársunk. Így meg vég-
képp hazaértünk – térben és idő-
ben. Lanius Excubitor

lam húzzon belőle hasznot. Szatur-
nusz, mely megeszi saját gyerme-
keit.” 

Mennyivel megértőbb volt a
szomszéd lapja már régen is. A
Bonyhád és Vidéke ismerős szö-
veggel védte 1907. július 21-én A
magyar társadalom című vezér-
cikkében a fölötte állókat. „A ma-
gyar állam véres verejték között
dolgozik. De a félszeg helyzetek, a
kedvezőtlen pénzügyi helyzet, a

parlamentáris államszer-
vezettel járó óriási terhek
eddig megakadályozták
abban, hogy kötelezettsé-
geinek mindenben eleget
tegyen.” Ugye, hogy el-
röppent az a száz év, szin-
te bele lehet bolondulni.

Az imént idézett lutris
vezércikk címe is A szá-
mok bolondjai volt. Akadt
persze másfajta bolond
is. Székelyföldről elég
hosszú utat tehetett meg
idáig az 1907. július 11-én
bekísért Boga Bálint. A
csíktormási cipész azért
lett a tébolyda – vagyis a
most épülő áruház helyé-
nek – lakója, mert éjnek
évadján a sétakertben ru-
hátlanul füvet szedett, s
azt virágként kínálta a já-
rókelőknek. Manapság a
ruhátlanság nem tűnne
fel: azaz egy-két sebta-
pasz, amit magukon öltö-

ÓDON DERŰ 211.

Régi nyarak hírei

A miniszterelnök (Tisza Kálmán) fürdőzik
(Jankó János rajza)

ÓDON
IDŐBEN

Június 25-én 120 éve, 1887-ben
elkészült T. Nyitray Lajos pol-
gári iskolai rajztanár Garay Já-
nost ábrázoló olajfestménye,
amelyet oly sikerültnek talál-
tak, hogy a szoborbizottságnak
megvételét javasolták. 

Június 26-án 95 éve, 1912-ben
minden idők legrosszabb érett-
ségije zajlott a helyi gimnázi-
umban: 22 jelentkezőből csak
14 érett, 9 kettessel, s jeles nem
akadt.

Június 27-én 105 éve, 1902-ben
Wosinsky Mór plébános ezüst-
miséjét, akárcsak az elsőt,
Máriacellben mondta. 

Június 28-án 105 éve, 1902-ben
áhítattal hallgatták az akkor
még orosházi főrabbi, Rubin-
stein Mátyás itteni próba-hit-
szónoklatát.

Június 29-én 110 éve, 1897-ben a
megyebajnoki kerékpárverse-
nyen a Szekszárd–Bonyhád–Bá-
taszék–Szekszárd közti 60 kilo-
métert a győztes 97 perc alatt
tekerte le.

Június 30-án 95 éve, 1912-ben
tízévi fennállás után megszűnt
a helyi fürdőegyesület.

Július 1-jén 105 éve, 1902-ben
Szekszárdon Molnár Mór szer-
kesztésében indult a Nyomda-
ipar Magyarországon című fo-
lyóirat.

– Nem küldtem vissza határidő-
re az adatbejelentő lapot a szolgál-
tatónak, most nem fogják elvinni
a szemetem?

– Először is kérjük, hogy az adat-
bejelentő lapot, majd a kiküldött
szerződést aláírva az ALISCA Terra
Kft.-nek szíveskedjen a leghama-
rabb visszajuttatni. A hulladékot to-
vábbra is elszállítjuk, sőt számlát is
küldünk az elvégzett szolgáltatás-
ról, hiszen – a törvény értelmében –
kötelezően igénybe veendő köz-
szolgáltatásról van szó, amely alól
egy lakos sem vonhatja ki magát.
Fontos még megemlíteni, hogy ha

valaki ezután sem pótolja a hiá-
nyosságát, automatikusan a na-
gyobb, 110/120 literes edény ürítési
díját számlázzuk ki.

– Mi történik, ha nem vagyok
hajlandó kifizetni a szolgáltatás
díját?

– A közszolgáltatás díjának nem
fizetése esetén a szolgáltató átadja
az adósok névsorát az önkormány-
zatnak, aki a törvény értelmében
adók módjára behajtja azt. Ez azt
jelenti, hogy ha felszólítás után sem
fizet valaki, a tartozása a fizetésé-
ből levonásra kerülhet, vagy akár
ingatlanját, családi házát is megter-

helhetik az összeggel. Természete-
sen ilyen esetekben már a késedel-
mi kamatok és az eljárás költségei
tovább növelik a követelt összeget.

– A szelektív hulladékgyűjtő szi-
getek túl vannak terhelve, főleg a
nyári időszakban. Nem lehetne
növelni az ürítések gyakoriságát?

– Valóban, főleg a meleg nyári
hónapokban a műanyag üdítős,
vizes palackok miatt gyorsan meg-
telnek az edények. Jelenleg heti két
alkalommal ürítjük őket, de július
1-jétől, azokon a helyeken, ahol
szükséges, heti háromszor fogunk
gyűjteni. Kérjük is a tisztelt lakos-
ságot, hogy ezután is jelezzék ügy-
félszolgálatunk 528-853-as telefon-
számán, ha valahol telített, túlcsor-
duló szigeteket látnak! Hosszú távú
megoldást majd csak a szigetek
számának növelésével fogunk tud-
ni elérni, az ötven darab gyűjtőszi-
get már elégséges kell, hogy legyen
ahhoz, hogy Szekszárd város teljes
lakossága kulturált környezetben
gyűjthesse szelektíven a hulladé-
kát, és ez által óvhassa környezetét. 

Tölgyesi Balázs
ügyvezető igazgató
ALISCA Terra Kft.

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a
Szent László napi ünnepségsorozat keretében

2007. június 24-én egész nap a Béla király tér teljes lezárásra kerül oly módon,
hogy a Flórián utca – Bartina utca útvonalon lehet csak közlekedni.
Az autóbuszjáratok ekkor az alábbi terelő útvonalon közlekednek.
1-es vonalon: a járati útvonalon közlekednek, de a Béla király tér helyett a Szent

László utcában állnak meg.
6-os vonalon: a 815, 1030 órakor Tót-völgy – Autóbusz-állomás. és a 1000, 1200

órakor Autóbusz-állomás – Tót-völgy között közlekedő járatok is a
Nyomda – Kórház útvonalon közlekednek.

10-es vonalon: Autóbusz-állomás – Gimnázium – Nyomda – Béri Balogh Á. u. –
Május 1. u. – Fűtőmű – Csatár – TESCO Áruház és ugyanezen
vissza.  Gemenc Volán, Szekszárd

É R T E S Í T É S

Lakossági kérdések, észrevételek a
szemétszállítással kapcsolatban (2.)
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Néhány napja megszólalt az utol-
só csengő, elkezdődött a diákok
által annyira várt vakáció. A
hosszú hónapok óta tartó bezárt-
ság után – letudva az évvégi vizs-
gák feszültségeit – gyermekek, fi-
atalok sokasága élvezi a szabad-
ságot. Az érzés mindannyiunk
számára ismerős, hiszen valami-
kor mi is átéltük ugyanezt.

Ugyanakkor az is köztudott,
hogy a felhőtlen játék, kikapcsoló-
dás közepette a gyerekek sokszor
még a legalapvetőbb közlekedési
szabályokat sem tartják be, mely-
nek következtében balesetek oko-
zóivá, részeseivé, vagy áldozatává
válnak. 

Ezúton szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet azokra a veszélyekre, ame-
lyek a szünidő alatt leselkednek
gyermekeinkre:

Sok éves tapasztalatok mutatják,
hogy a vakáció alatt megnő a köz-
úti balesetet szenvedők száma, és
az évszak sajátosságaiból fakadóan
sajnos, a vízi tragédiáké is. Szeret-
nénk, ha azok, akik most elhagyták
az iskolapadokat ősszel ugyanoda
visszaülhetnének. Ahhoz, hogy ez
így legyen, sok mindent kell tenni
és tudni.

Mindenek előtt a szülők szakít-
sanak időt gyermekeikre, és mond-
ják el, miként kell közlekedni. A
leggyakoribb tragédiaokozó a roha-
nás, a körültekintés nélküli úttestre
lépés, a tömegközlekedési eszkö-
zök megállóiban álló jármű takará-
sából való kilépés, és a kerékpáro-
zással összefüggő szabályszegő
magatartás. Önmagában azonban
az a körülmény, hogy egy gyermek
meggondolatlan, szabályszegő,
még nem szükségszerűen eredmé-
nyezi sérülését, vagy legrosszabb
esetben halálát. Közös felelőssé-
günk gondoskodni azok védelmé-
ről, akik ma még nem képesek úgy
cselekedni, ahogyan azt elvárjuk,
vagy szeretnénk.

Beszéljük meg a gyerekkel a gya-
logosközlekedés alapszabályait pl.
hol van elsőbbsége a gyalogosnak

az úttesten való átkeléskor, mit kell
tenni,  mielőtt lelépünk az úttestre.
A szabályos kerékpározás elsajátí-
tásához az alapokat gyakran át kell
ismételni. 

Ha már tudja a gyerek, hogy hol
szabad kerékpározni, melyek a kö-
telező biztonsági felszerelések stb.,
illetve be is tudja tartani ezeket a
szabályokat, még mindig nem biz-
tos, hogy célszerű elengedni önál-
lóan kerékpározni. Felnőtt gépjár-
művezetőinket pedig arra kérjük,
figyeljenek a gyalogos és kerékpá-
rozó „csemetékre”!

Tudjuk-látjuk, hogy egyre több a
nyakában kulccsal „lődörgő” gyer-
mek, aki – az említett veszélyeken
túl – könnyen válhat különböző
bűncselekmények áldozatává. Cél-
szerű tehát elmondani: tartózkod-
janak az ismeretlen felnőttek társa-
ságától, ne kössenek ismeretsége-
ket akkor sem, ha még oly színes
programot is ajánlanak nekik.

A gyerekek elhelyezésére a leg-
biztosabb, a legkedvezőbb megol-
dás a táborozás. Ilyenkor gyakran a
megszokottól eltérő tevékenysé-
gekkel is találkoznak. A tábor előtt
mindenképpen figyelmeztessük
őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi
utakon való közlekedés eltérő sajá-
tosságaira.

Fontos, hogy fürdőzéskor, vízi
biciklizéskor, csónakázáskor tart-
sák be a rendszabályokat. Azok,
akik nem tudnak úszni, feltétlenül
vegyék fel a mentőmellényt. Kerül-
jék a bányatavakat, csak a kijelölt
helyeket vegyék igénybe fürdőzés
céljából. Felhevült testtel soha ne
ugorjanak be a vízbe, hiszen a vízi
tragédiák nagy része az ilyenkor
fellépő izomgörcs, illetve szívelég-
telenség miatt következik be. 

* * * * *
Bízva abban, hogy a fent leírtak-

kal sikerül hozzájárulnunk a szün-
idő kellemes és biztonságos eltölté-
séhez mindenkinek jó pihenést és
balesetmentes közlekedést kívá-
nunk.  

Tolna Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Sajtóiroda

A nyári szünidő veszélyei
A szekszárdi Szivárvány Általá-

nos Iskola sportolói 10 arany-, 6
ezüst- és 15 bronzérmet nyertek a
közelmúltban Dombóváron a sajá-
tos nevelési igényű tanulók számá-
ra megrendezett megyei atlétika-
bajnokságon. Iregszemcsei, báta-
széki, faddi, bonyhádi, tolnai, pak-
si, gyönki, dunaföldvári és dom-
bóvári diákokkal versenyeztek, és
négyen közülük jogot szereztek ar-
ra, hogy részt vegyenek a Zánkán
megrendezett országos atlétika di-
ákolimpián, ahol szintén eredmé-
nyesen szerepeltek elsősorban az
ugró- és dobószámokban. 19 me-
gye és a főváros versenyszámon-
ként összesen 20 lány és 20 fiú ver-
senyzője közül Csurár Szintia ma-
gasugrásban a 3. helyen végzett,
Fejes Károly pedig magas- és távol-
ugrásban is bronzérmet szerzett.
Szili Jusztina kislabdahajításban és
súlylökésben is 8. lett, akárcsak
Száraz István kislabdahajításban.

Az atlétikaversennyel egy időben
rendezték a Zánkai sportcentrum-

ban az asztalitenisz diákolimpiát
is, ahol megyénként és a főváros-
ból 2-2 lány, illetve fiú vett részt. A
Szivárvány iskola diákjai közül Szi-
li Jusztina a 6., Béndek Krisztina
pedig a 20. helyezést szerezte meg.

A sportolókat érmek és okleve-
lek mellett a verseny emblémájával
díszített pólókkal is jutalmazták.

K. E.

A Szivárvány iskolások
sportsikerei

Fiatal, szakmailag fejlõdni vágyó

ÁCS SZAKMUNKÁST
KERESEK.

Fizetés megállapodás szerint.

TTeell..::  0066  2200//335544--22339977

APRÓHIRDETÉS
6 HETES ír szetter és kuvasz keverék
kiskutyák ajándékba elvihetők. Tel.:
06 30/609-9416

BÜKFÜRDŐN három személy elhe-
lyezésére alkalmas apartman au-
gusztusban olcsón kiadó. Telefon:
20 /94-67-111
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A rejtvény megfejtését 2007. július 3-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8. Június 10-i rejtvényünk megfejtése: Határ János,
Lóvásár. Nyerteseink: Horváth Nándorné, Arany J. u. 16. és Budai György, Rákóczi u. 90. 
Június 17-i rejtvényünk megfejtése: Martinek József, Paksi temető. Nyerteseink: Krasznavölgyi
Ferencné, Gróf Pál u. 18. és Szabó Kornél, Barátság u.14. 
A helyes megfejtők között könyveket sorsolunk ki, melyeket postán küldünk el a nyertesnek.

Kádár János
utolsó beszéde

Egy írásműnek nem a címe a fontos,
mert például lehet zseniális regényt írni
Egerek és emberek címmel is… Ennek elle-
nére én például nem írtam volna könyvet
(regényt?) Kádár utolsó beszédéből, mint
ahogy széttéptem “Az orvos is lehet orvosi
eset” című kis dolgozatomat is, mert feles-
legesnek tartottam megjelentetni egy olyan
dolgokról szóló írást, amely olyasmikről
szól, amiket mindenki tud, de mégsem szól
érte, nem tesz panaszt, mert „okos” ember
nem vitatkozik a játékvezetővel, gyermekei
pedagógusaival, az orvossal, de a hóhérá-
val sem. Én nem tartom magam „okos” em-
bernek, de olyan butának se, hogy úgy le-
gyen igazam, hogy hamis tanúvá váljak sa-
ját igaz pörömnél. (JÓZSEF ATTILA ezt
másképpen írta le a versében.) Az emberi-
ség mentalitása az őskor óta alapvető dol-
gokban nem változott, és nagyon nagy a
valószínűsége annak, hogy nem is fog meg-
változni belátható időn belül, így aztán az
ért, hogy a világ olyan, amilyen, mindany-
nyian felelősek vagyunk.

Kornis Mihállyal, a könyv írójával sem vi-
tatkozom azon, hogy Kádár János utolsó
beszéde voltaképpen az első beszéde lett
volna, ha Kádár még értelmesen el tudta
volna mondani, amit mindig is el akart
mondani, de még a feleségének som mond-
hatta el. Továbbá, az sem lehet értelmes vi-
ta tárgya, hogy Kádár János zavaros, önkí-
vületi állapotban elmondott összefüggéste-
len szavainak, mondatfoszlányainak tárgyi-
lagos és hiteles bizonyítékokkal alátámasz-
tott elemzése és értelmezése sokszorosan
lehetetlenebb feladat, mint Nostradamus
ugyancsak zagyva, minden értelmet nélkü-
löző jóslataira épeszű magyarázatot találni.

Én (ha írnék), akkor a rendszerváltozás-
tól a mai napig eltelt kb. 17 évről írnék, ez-
zel a címmel: „MIÉRT HAGYTUK, HOGY
ÍGY LEGYEN?”

Bálint György Lajos
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

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

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Június 21–24. 16, 18, 20 órakor
Június 25–27. 18, 20 órakor

HARMADIK SHREK
Színes, szinkronizált amerikai animációs 
családi film 

Június 28–június 4-ig 
18 órakor A FEDŐNEVE: PIPŐ

Színes szinkronizált amerikai–német 
animációs film

ART TEREM
Június 21–27-ig 

18 órakor BAZI NAGY FILM
Színes feliratos amerikai kalandfilm (16) 

20 órakor A HALOTT LÁNY
Színes feliratos amerikai thriller (16) 

Június 28–június 4-ig 
16 órakor A FEDŐNEVE: PIPŐ

Színes szinkronizált amerikai–német 
animációs film

18 órakor 
AZ ÁLOM TUDOMÁNYA
Színes feliratos francia-olasz vígjáték (12) 

20 órakor A ZODIÁKUS
Színes feliratos amerikai krimi (16) 

ZUG PROGRAM
FILMKLUB  Kezdés: 20 órakor
26. Fekete Péter R.: Milos Forman

JAZZKLUB 27. Diana Krall
KERTMOZI 28. Dekameron
ROCKKLUB 29. Dream Theater

Azoknak az íróknak, akik elbúj-
nak a műveik mögött, nem elég jó-
kat írniuk ahhoz, hogy egyszer ne
tűnjenek el olvasóikkal együtt a
semmiben. Igazat kell írni, és igaz
módon is kell élni. Vagyis csak így
érdemes. Az íróhoz az méltó. Más-
különben az illető nyerészkedője
csak tehetségének és hivatásának,
nem a szerzetese.”

Mindennek bizonyítására Kornis
Mihály felolvasott egy rövid fejeze-
tet a várhatóan a Téli Könyvvásárra
megjelenő Lehetőségek könyvéből,
amely a Vigasztalások könyve
(Tericum Kiadó, 2005) folytatása.
Mint mondta, ebben egy
általánosabb szinten fog-
lalja össze mindazt, ami-
ről eddig beszélt. Életha-
zugságainkról és ezzel
szemben a becsületesség-
ről, valamint a mindent
átszövő látszatról szólt.
Néhány kiragadott gon-
dolat: „Futtomban ma-
gam elől senkivé leszek,
de letagadom.” Merjünk szembe-
nézni önmagunkkal, találjuk meg a
lelkünk mélyén rejtező őszinte kis-
gyermeket! „Tiszteld magad és tisz-
telhetővé válsz!”—hallottuk a záró-
gondolatok között.

Ezután pár mondatban bemutat-
ta könyveit, köztük a Könyvhétre
megjelent legújabbat, az Egy cse-
csemő emlékiratai címűt, amely
két, korábban megjelent kötet után
egy többrészes családtörténet első
darabja. Hallhattunk a „meglehetős
port kavart” Kádár János utolsó be-
szédéről is. „Valahogy engem igye-
keznek kisatírozni az egész problé-
mából mint figurát, de engem ez
egyáltalán nem zavar. Ez egyszerű-
en egy gyerekkori fogadalom betel-
jesítése. Én nyolcéves koromban,
amikor a forradalmat elkezdték el-
lenforradalomnak nevezni, és Ká-
dár János pedig lassacskán népsze-
rű lett, holott olyasfajta árulója volt
az ’56-os forradalomnak, mint az
Egri csillagokban Hegedűs a várla-
kóknak. Én akkor olvastam ezt a
könyvet, addig Kádár volt a kedvenc
figurám a forradalom vezetői közül.
Tehát nekem akkor az egy akkora
élmény volt, hogy én esküt tettem
magamban, ha én egyszer felnövök,
és még lesz módom rá, akkor el fo-
gom mondani az igazat, azt, amit
én akkor átéltem. Nem sejtettem,
hogy addigra se apám, se anyám
nem él, sőt tulajdonképpen senki
abból a nemzedékből, aki tanús-
kodhatna mellettem, és elmagya-
rázhatná azoknak, akik engem tá-
madnak, hogy ez a könyv nem vád-
beszéd, egyáltalán, inkább védeni

igyekszik ezt az életünkre olyan ha-
talmas befolyást gyakoroló embert
a tekintetben, hogy ő legalább meg-
próbált szembenézni a múltjával,
míg az azóta eltelt 17 évben egyet-
len politikus, és egyetlen magánem-
ber sem. Pedig kötelességük lett vol-
na, nekünk pedig lehetőséget kellett
volna adni rá, hogy elmondhassuk,
mit vétkeztünk saját magunk, első-
sorban saját magunk ellen, szük-
ségképpen és kényszer hatására.
Annál tragikusabb, annál sírni va-
lóbb, hogy úgy nézzen ki az ország
ma, ahogy kinéz, és úgy nézzenek
ki a közállapotok, és úgy nézzen ki
a morális szintje ennek a vidéknek.
Ezért írtam meg ezt a könyvet. Ja-

vaslok benne egy konfliktusmegol-
dó terápiát, klubhálózatot, ahol az
elmúlt 70–80 év történetével foglal-
kozhatnának olyan ember, akik
jobboldalinak, és olyan emberek,
akik baloldalinak érzik magukat, de
ezek az emberek ne sértegessék
egymást, hanem beszélgessenek
egymással, és próbáljanak a másik-
nak bocsánatot adni arra, amiért ő a
bocsánatukat kéri, vagy fordítva,
követeljenek bocsánatot azért, amit
ők tettek. Ez az utolsó politikai
megnyilatkozásom az én terveim
szerint, hacsak valami rendkívüli
szörnyűség nem jön közbe. (…) Az-
zal, hogy a kádárizmusról szóló tár-
sadalmi vita, ha rendkívül nyögve
is, de megindult, úgy gondolom,
hogy elvégeztem azt, amit ebből én-
nekem el kellett végezni, a többi
nem érdekel.”

Éppen a múlt megbeszélésének
és ezáltal lezárásának szükségessé-
géről szóló részt olvasott fel a könyv
65. oldaláról Gacsályi József író,
könyvtáros, miután elmondta véle-
ményét a könyvről. Majd dedikáció
következett mindenkinek egyedi,
személyre szóló. Ha szeretnének
szövegeket olvasni Kornis Mihály-
tól, vagy mp3-as felvételeket hall-
gatni, esetleg írni az írónak, akkor
látogassanak el a www.kornismi-
haly.hu honlapra. Végül a Spanyol-
nátha internetes irodalmi és művé-
szeti hálóterem mutatkozott be.

Pénteken helyi szerzők, Töttős
Gábor és Kis Pál István mutatták be
új könyvüket, szombaton pedig ta-
lálkozhattunk A Paddal. 

Kovács Etelka

Folytatás az 5. oldalról.

Könyvünnep Szekszárdon
Kornis Mihállyal

kimentette, de ő maga veszett ott!
Dráma a köbön. Ha én lennék egy
iskola vezetője, biztos, hogy csak
olyan kísérőket küldenék, akik
minden kétséget kizáróan tömeg-
sportszinten jó úszónak számíta-
nak, a búváruszonyt használni is
tudja, ami a vészhelyzetben óriási
segítség. De sajnos, ennek éppen
az ellenkezője a jellemző.

– Persze, a versenyszerűen is
úszó, és triatlonozó gyerekeket nem
lehet ilyen esetben beskatulyázni...

– Na igen! Ekkor kell egy kis csó-
nak, amivel a felügyelő ott van a
közelükben mentőmellényekkel
fölszerelve, elegendő biztonság ez. 

– Annak már azért van némi fo-
gantja, hogy a Dunát a maga sod-
rásával, kiszámíthatatlan örvényei-
vel nem célszerű átúszni, fürdőzni
sem, ám a bányatavak, annak elle-
nére, hogy hivatalosan tiltott fürdő-
helynek számítanak, a reneszán-
szukat élik. Több száz ember talál-
ható itt kánikulai napokon, köze-
lünkben az Őcsény-Beach a legelhí-
resültebb. Nekik aztán szövegelhet
az országos tisztifőorvos, de a
Hortay is!

„ŐCSÉNY-BEACH” IS
VESZÉLYFORRÁS

– Az egy dolog, hogy itt a szom-
szédunkban még nem történt sem-

Néhány perc szívünk egészségéért
Pénteken gördült be a szekszárdi vasútállomásra, és vasárnap estig várta
a közönséget az Egészségvonat. A szerelvény négy, speciálisan átalakított
vagonjában orvosok és szakápolók végeztek ingyenes méréseket (vér-
cukor, koleszterinszint, vérnyomás), de a vonat látogatói egy interaktív
kiállítás eszközeit is kipróbálhatták. A Sanofi-Aventis gyógyszervállalat az
elhízás okozta szív- és érrendszeri betegségek elleni harc jegyében tavaly
szeptemberben indította el az Egészségvonatot, amely június végéig
összesen 22 várost látogat meg.

Folytatás a 7. oldalról.

Egy füzet – tele jó tanácsokkal

Felhívjuk tisztelt látogatóink figyelmét, hogy JÚLIUS 23-TÓL 
AUGUSZTUS 5-IG a Babits Mihály Művelődési Ház ZÁRVA TART. 
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Taxizás szempontjából Szek-
szárd sok-sok éve kirí a többi vá-
ros sorából. Most például az egy-
re lejjebb tuszkolt tarifával „vív-
ták ki” a közfigyelmet a taxisok.
Míg a fővárosban fuvarozók a dí-
jak emelését szeretnék elérni, ad-
dig nálunk, városon belül bárho-
va el lehet taxizni potom 350 fo-
rintért. Igen, háromszázötvenért!

A középkorú hölgy szeme kike-
rekedett, amikor kórházi felülvizs-
gálatra igyekezve megpillantotta a
személyszállító autó oldalán a 350
forintos tarifát. Mivel a kórház
domboldali épületébe igyekezett,
komoly megterhelést jelentett vol-
na számára a felcaplatás. Ezért is
sokan veszik ilyen alkalmakkor
(is) igénybe a taxit.

– Percek alatt a hegyen voltunk.
A kocsit vezető fiatalember még ar-
ra is ügyelt, hogy kettőt sem kelljen
lépnem. Egészen a liftes bejáratig
tolatott – meséli a hölgy, s hozzáte-
szi, valóban 350 forintot kellett fi-
zetnie.

– Az unokám segít a bevásárlás-
ban. Amikor mindent megvettünk,
taxival utazunk hegyoldali háza-
mig – meséli lelkesen a nagymama.
– Eléggé odavan a térdem, nehezen
megyek föl az emelkedőn, különö-
sen pakkokkal a kezemben… Néz-
ze, két autóbuszjegy ára 270 forint.
A taxi csak 80 forinttal kerül többe,
s a ház előtt szállunk ki.

Szigeti Júlia, a polgármesteri hi-
vatal közterület-foglalási főelőadó-
jától megtudom, hogy a 35 ezer lé-
lekszámot alig meghaladó váro-
sunkban 54 taxi van. E számot a
közgyűlés harmincra akarja le-
csökkenteni. Ezért idén januártól
új taxisoknak nem adnak ki közte-
rület-foglalási engedélyt. Másrészt
pedig ugyanezt a célt szolgálja az
engedélyek díjának jelentős föl-
emelése. Míg korábban egy taxi
éves díja 13 ezer forint volt, most

már százezer forintot kell fizetni-
ük.

A taxi árháború azzal kezdődött,
hogy két dunaszentgyörgyi vállalko-
zó néhány hónapja Szekszárdon
kezdett fuvarozni „fix-taxi” néven.
Szórólapokon értesítették a lakókat,
hogy városon belül 500 forintért
bárkit bárhova elvisznek. Válasz-
képpen egy helyi cég már 450 forint-
ban határozta meg a viteldíjat, majd
a „négyszázasok” léptek színre, vé-
gül pedig azok, akik 350 forintos vi-
teldíjat határoztak meg. (Mondják,
rövid időre „harcba szálltak” a pia-
cért a 330 forintért taxizók, de ők
hamar eltűntek a színről.)

– Ez a piac nem tudja önmagát
szabályozni, tehát külső beavatko-
zásra van szükség – szögezi le
Werner Jenő, az EURO Fuvarszer-
vező Bt. tulajdonosa, egyben a Tol-
na Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara közlekedési osztályának elnö-
ke. Sok évvel ezelőtt Werner cége is
foglalkozott személyszállítással, de
már felhagyott vele. A cégtulajdo-
nos szakember is soknak találja a
közterület-foglalásért fizetendő évi
százezer forintot, ám mint mondja,
ez az összeg hozzájárulhat a meg-
oldáshoz. Szerinte is 30, sőt 25 taxi
ki tudná elégíteni a városlakók igé-
nyét, miközben megszűnne a hábo-
rúsdi. A 350 forintos tarifával kap-
csolatban az az álláspontja, az
nemigen hoz a konyhára. Aki az el-
lenkezőjét gondolja, az nem tud

számolni, vagy „összekeveri a napi
bevételt a napi jövedelemmel”.

– Hatalmas luxus, amit a szek-
szárdi személyfuvarozó cégek tar-
tanak fönn. Többen 24 órás diszpé-
cserszolgálatot működtetnek, ami
jelentős költségnövelő tényező.
Nem képesek megoldani – hason-
lóan más városokhoz – a közös,
koncentrált irányítást – közli Wer-
ner Jenő, s hozzáteszi, hogy a tár-
saságok nehezen kerülnek egy-
mással beszélő viszonyba. Pedig
szerinte is érdemes lenne leülniük
és megtárgyalniuk a helyzetet,
hogy változtassanak rajta – például
akár önös érdekből.

Európában általában a taxik egy
liter üzemanyag árán indulnak. Vi-
szont Szekszárdon a „hasraütéses
módszer” dívik. Vannak, akik több
kilométeren át kocsiznak a kun-
csafttal alig több fizetségért, mint
egy liter benzin ára.

Piegl Ferenc, a Gábriel Taxi Egye-
sület ügyvezetője elmondja, taxisa-
ik száma 16, s négy főállású mun-
katársuk 24 órás diszpécserszolgá-
latot lát el. Ők 350 forintért fuva-
roznak a várostáblákon belül, s
egyelőre marad ez az ár, amiből
„kijönnek”. Nagy forgalmuk okán
éppen létszámbővítést határoztak
el. Majd megjegyzi:

– A két vidékről érkezett taxis
úgy hitte, sikerül nekik ötven kolle-
gát térdre kényszeríteniük. Téved-
tek! 

Ezzel szemben az egyik „fix-ta-
xis” arról szól, hogy reggel hatkor
indul a műszak, hétvégeken pedig
éjjel-nappal dolgoznak. Hozzáfűzi,
bizony sokat kell menni, hogy az
ötszáz forintos összegek elfogadha-
tó bevételt termeljenek.

A 6x5 társaság kilenc kocsival
hajt a versenyben. Kaszás Zoltán, a
cég tulajdonosa arról számol be,
hogy ők a régi áraknál maradtak. A
taxaméter 200 forintról indul, s ki-
lométerenként 180 forintot kell le-
szurkolnia az utasnak. Kedvez-
ményt – kilométerenként 99 forin-
tos díjat – a hipermarketben vásár-
lóknak adnak. A már többször em-
lített 100 ezer forintos közterületi
engedély szerinte megfizethető, hi-
szen „a havi 8300 forintos költség-
től senki nem megy tönkre”. 

– Bennünket mostanában el-el-
kerülnek az utasok, de átvészeljük
ezt az időszakot… Azt érzékelem,
hogy ezekben a vetélkedős hóna-
pokban alig keresnek valamit a
szekszárdi taxisok. Ha kevesebben
lennénk, kiegyenlítődne a piac. 

A kóbor pletykák szerint szinte
folyamatosan ellenőrzik a város ta-
xisait, s mondják azt is, hogy so-
kukra rónak ki büntetést. Ezt hatá-
rozottan cáfolja dr. Varga Tibor, a
fogyasztóvédelem Tolna megyei
vezetője. Nem is régen több ható-
sággal közös – próbautazással egy-
bekötött – ellenőrzést tartottak. A
22 vizsgálat során csak kettőnél ta-
láltak hibát. Egyik esetben nem
volt egyértelmű az ártájékoztatás,
ezért ötvenezer forint bírságot
szabtak ki. A másik esetben a taxi-
engedély nem a gépkocsi vezetőjé-
nek a nevére szólt. Amúgy minden
esetben adtak számlát a taxisok,
bekapcsolták a taxamétert, szóval
minden rendben találtatott. 

Más autósokkal egyetemben el-
gondolkodom: érdemes-e a város-
ban nyűni a saját gépkocsit, amikor
350 forintért bárhova elfuvarozzák
az embert… Mert ez a polgároknak
jó. Vajon a taxisoknak…?

V. Horváth Mária

Taxi (ár)háború az utasok javára

mi, de ami késik, az nem múlik. A
tények roppant makacs dolgok,
nincs olyan elhagyatott bányató,
ahonnét ne hoztunk volna föl áldo-
zatot! Borzasztó rossz látótávolság,
általában sötét víz, nem lehet látni
semmit. Tipikus eset, megérkezik a
család, a gyerekek azonnal ugra-
nak egy fejest. Néha hordóra, tus-
kóra, hegyes karóra, gyors eszmé-
letvesztés, elsüllyedés és megint
mi, a búvárok vagyunk a végállo-
más. A bányatavak széle általában
csábítóan homokos, fövenyes. A
térdig érő vízből meglepetésszerű-
en szinte kivédhetetlenül be lehet
csúszni a 3 méteresbe, aminek a
veszélyeit a vízjártasággal nem
rendelkezők esetében aligha kell
ecsetelni. A mi egyik konkrét ese-
tünkben azon a bizonyos rézsűn
lecsúszott a nagypapa és a kis uno-

ka, s mindjárt négy-öt méter mély-
ségben voltak, itt a nagypapa volt
az áldozat, mert egyáltalán nem tu-
dott úszni.

– Fiatalos hév, a virtuskodás is
hozza az áldozatait, akár egészen
kis vízben is... Ismeri az egytüdős
meccseket biztosan.

– Ajaj! A gyerek a feltűnési visz-
ketegségtől vezérelve olyan ala-
csony szintre le tudja nyomni a
széndioxid szintjét a szervezeté-
nek, hogy előfordulhat nem fog je-
lentkezni légzési inger a víz alatt.
Az ember behajtja a fejét a víz alatt,
úgy fogja érezni, hogy még bírja-
bírja, miközben már nincs is
oxigén a szervezetében és egyik
pillanatról a másikra el fog ájulni.
Ilyenkor nincs körülötte egyetlen
épp eszű sem, mert a gyakorlat ezt
nem egy esetben már megmutatta,

aki felismerte volna azt, hogy ez az
ember már ájult, s abban a pil-
lanatban két kis pofonnal kiemelte
volna, ezzel és a mellékelt két
kis pofonnal megmentette volna az
életét, hanem ott a szemük láttára
25 centire fulladt meg a fiatal fiú. 

– A közepesen részegeknek még
csak a lábmosásra alkalmas 25
centis vizet sem ajánlja.

– Ami azt illeti a magatehetetlen
ember még ennél kisebb vízben is
megfulladhat, ha nem tud felállni,
és senki sincs a közelében, mert
ilyen is elfordulhat.

– Aki a Dunát mondjuk Paksnál,
vagy Bajánál ellenőrzött körül-
mények között átússza, és ezek
után vállalkozik, mert tényleg
profi, magányos vagy társas
úszkálgatásokra a folyóban, és az
örvényektől sem ijed meg, őket

mivel rettentené el ettől a kaland-
tól?

– Ad egy: ha ő egy Michail Pelps
vagy egy Darnyi Tamás, abban az
esetben sem biztos, hogy minden
örvényben, hirtelen jött áramlat-
ban ő az úr és nem a víz. 

Ad kettő: például a Duna nagyon
sok hordalékot tartalmaz. Mi pél-
dául nem éppen vicces kedvünknél
fogva kutatunk sisakban a Duná-
ban. Kemény sisakban. Nem egy-
szer előfordult már, hogy farönkkel
ütköztünk a víztérben. 

Egy 150 kilós rönk 6-7 kilométe-
res sebességgel érkezve kapásból
az ember gerincét eltörheti, lever-
heti a veséjét, ettől kezdve nincs
miről beszélgetni, illetve van, csak
megint fölöttébb szomorú a törté-
net. 

B. Gy.
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F E L H Í V Á S !
Családi napközi indul 2007 szeptemberétől a
Kálvin téren, melyre szeretettel várjuk bölcső-
dés és óvodás korú gyermekek beíratását.
Mire jó a családi napközi: 
Akinek fontos munkahelye megtartása érde-
kében a gyermekelhelyezés, annak biztonsá-
gos és otthonos környezetet kínál ez a bölcsődénél és óvodánál kevésbé zsúfolt
nevelési–oktatási és gyermek-felügyeleti lehetőség, melyre az utóbbi néhány évben
ad lehetőséget a törvényi előírás.

Óvodai és bölcsődei gyermekfelügyeletnek megfelelő szolgáltatást nyújt. 
Fontosnak tartjuk, hogy a napközi a gyermekek számára derűs, jó hangulatú időtöl-
tést jelentsen.
A gyermek családias körülmények között nevelkedik.
Fokozottan figyelünk a minél nyugodtabb, harmonikusabb gyermekcsoport összeál-
lítására.
Napközinkben heti rendszerességgel életkorhoz kötődő fejlesztő-, illetve iskola-elő-
készítő foglalkozásokat: zenei előképzést, logikai készségfejlesztést, beszédkész-
ség-fejlesztést, kézműves foglalkozásokat, mozgáskultúra fejlesztését tartunk gya-
korlott pedagógus szakemberekkel.
Valamint játékos idegennyelv-oktatást (angol, német) is folytatunk.
A kedvezőbb körülmény (jóval alacsonyabb létszámú csoportok) a fertőző betegsé-
gek továbbterjedését is nagyban gátolja.
A napközi időtartama: reggel 7 órától du. 17 óráig tart.
A teljes napi ellátás és foglalkoztatáson kívül játszóházra, időszakos gyermekfel-
ügyeletre is lehetőség nyílik. 

Érdeklődni lehet a 74/511-165-ös, valamint a 20/569-7430-as telefonszámokon

EGYPERCES KRIMI

Nyaralókártya az ingatlanok
védelméért

Az egyre elszaporodó családi ház- és lakásbetörések megelőzése érde-
kében mindent megtesz a rendőrség: ellenőriz, tájékoztat, felhívást intéz
a lakossághoz… Most azt találta ki a Szekszárdi Rendőrkapitányság, hogy
máris, a nyári szabadságok előtt bevezeti az úgynevezett nyaralókártyát –
a városlakók érdekében.

Király Balázs főhadnagy, a kapitányság sajtóreferense közölte, hogy ez-
zel is a fent említett betörések megelőzését és visszaszorítását akarják el-
érni. Mi is a teendő? Aki hosszabb-rövidebb időre elutazik, az töltse ki a
kártyát és akár személyesen, akár postán küldje el a kapitányságra. Ter-
mészetesen azt is fel kell tüntetni a kártyán, hogy a ház, illetve lakás tu-
lajdonosai mettől meddig lesznek távol ingatlanjuktól. Ez idő alatt a rend-
őrjárőrök rendszeresen ellenőrzik a ház, a lakás bejáratát, ablakait és az
épület környékét, majd a külső vizsgálat időpontját rögzítik, amit bedob-
nak a lakáshoz tartozó postaládába. A rendőrségi szolgáltatás ingyenes.

Amennyiben a lakások biztonságát szolgáló „védőkártyával” kapcsolat-
ban bárki további információhoz szeretne jutni, az hívja az 501-100-as te-
lefonszám 3652-es mellékét. Most viszont egy, a sokakat érdeklő kérdés-
re Király Balázs máris megadja a választ. Hol lehet beszerezni a kártyákat?

– A városi, illetve a megyei kapitányságon, az ügyészségen, az APEH
ügyfélszolgálati irodájában, a kórházban, a polgármesteri hivatalban és az
okmányirodában. Kérjük, hogy minél többen éljenek az általunk kínált le-
hetőséggel önmaguk érdekében! – hm –


