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Meghatóan szép ünnepség része-
sei lehettünk a C&A szekszárdi
üzletében a karácsonyi hajrá kez-
detekor. Az üzlet 2000 eurós ado-
mányt nyújtott át a helyi Esőem-
berkék Alapítványnak, ezzel is
némi esélyt adva a halmozottan
sérülteknek. E fon-
tos céljuk mellett
arra is felhívták a
figyelmet, milyen
nagy jelentősség-
gel bír, ha az épek
és a fogyatékkal
élők közelebb ke-
rülnek egymás-
hoz.

Az üzletlánc
egész Európára ki-
terjedő segítség-
nyújtási akciója ke-
retében 16 európai ország 1200 he-
lyi szervezetnek adományoz üzle-
tenként kétezer eurót, összesen 2,4
millió eurót.

Dr. Haag Éva, városunk alpolgár-
mestere elismerő szavakkal mon-
dott köszönetet a támogatónak, s
kiemelte, hogy egy társadalom fej-
lettségét megmutatja, miként visel-
tet a fogyatékkal élőkkel szemben.
Ezután két leányka – Editke és Zsu-
zsi – mondott verset, amit nagy
tapssal fogadott a közönség.

Kacsányiné Varga Gabriella, az
alapítvány kuratóriumának elnöke
kérdésünkre elmondta, hogy a

Hétszínvilág Otthon elnevezésű
bentlakásos intézményükben élő
száz fogyatékos közül harminc kis-
korú és harminc nagykorú súlyo-
san sérült, negyvenen pedig kis-,
vagy közepes mértékben. Külön
említette, hogy vannak olyan gon-

dozottjaik, akik képesek integrált
munkahelyeken dolgozni. 

Kiemelte a munkát biztosító
Tolnatej Zrt.-t és a VIPTEX-et. Meg-
említette, hogy ilyen jelentős ösz-
szegű támogatást még soha nem
kaptak az „esőemberkék”. 

A pénzt jórészt táboroztatásra
fordítják, hiszen – mint fogalma-
zott – a nyaralás nagy örömükre
szolgál az intézmény lakóinak.
Már eddig több helyen töltöttek
egy-egy hetet, mint például Sikon-
dán, Tahitótfalun és a kedvenc he-
lyen, Fadd-Domboriban.

– hm – ná –

Az esőemberkék táboroznak
a C&A támogatásából

A két egykori diák, Harnos Iván
és Tucsni Pál által szerzett Bú-
csúdallal kezdődött a 2007-es di-
áktalálkozó. Az énekkar által elő-
adott kedves diákének sokak sze-
mébe könnyet csalt, visszaperget-
te fiatalságuk éveit, amelyekre
oly szívesen emlékeztek. 

Az évente megrendezett, hangu-
latos délelőtt a múlt és a jelen talál-
kozása, amikor is iskolatársak, ba-
rátok köszönthették egymást és új
ismeretségeket köthettek az alma
mater szellemiség jegyében. 

Megtelt a szekszárdi Garay János
Gimnázium díszterme, a találkozó-
ra érkező egykori garaystákkal, kö-
zöttük egy 35 és egy 45 éve érettsé-
gizett osztállyal és néhány volt ta-
nárukkal. 

A program keretében Babay Gé-
za találkozóra elküldött Álom című
versét hallgathattuk meg, majd az
iskola diákszínpada előadott egy

székely mesefűzért, amelyet a volt
diák, Kóka Rozi állított össze. A da-
rabot rendezte: Báló Marianna ta-
nárnő. Az öregdiákok közül a 72
éve érettségizett Németh László és
az 1943-ban végzett dr. Angyal Fe-
renc korukat meghazudtoló mó-
don emlékeztek vissza a gimnázi-
umban eltelt éveikre, illetve pálya-
képüket tárták elénk. 

Béresné Kollár Éva zenés bemu-
tatkozása is nagy sikert aratott, hi-
szen „örökzöldeket” adtak elő ga-
raysta énekesei, az egykori Tücs-
kök. A folyosógalérián az 1961-ben
érettségizett Bakó Ernő kovács és
az 1986-ban végzett Rács Róbert
népi fazekas szemet gyönyörködte-
tő alkotásait mutatták be.  Mellet-
tük Gwizdala Dáriusz jelenlegi diá-
kunk rajzai, festményei is helyet
kaptak. 

„Édes emlékezés”
Öregdiák találkozó a Garay Gimnáziumban

Folytatás az 4. oldalon.
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
December 19-én 
(szerda) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

(II. sz. választókerület) 
December 11. 
(kedd) 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
(volt 2. számú Általános Iskola)
Szekszárd, Zrínyi u. 78

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

ÁCS REZSŐ alpolgármester
December 17. 
(hétfő) 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 40.
sz. iroda

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület

December 10. 
(hétfő) 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

December 11.
(kedd) 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

December 17. 
(hétfő) 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

December 17. 
(hétfő) 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

December 10. 
(hétfő) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

December 18. 
(kedd) 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képvislő
XII. sz. választókerület

December 11. 
(kedd) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

December 10. 
(hétfő) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

December 10. 
(hétfő) 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, 
Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
December 20. 
(csütörtök) 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon (17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
December 18. 
(kedd)  17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
December 21. 
(péntek) 15–16 óráig
V. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

December 17. 
(hétfő) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
December 18. 
(kedd) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
December 12. 
(szerda) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

1. Szekszárdi Önkormányzat ….2007.(….) rendelete
a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szó-
ló 30/1998. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról
(tervezet) Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

2. Szekszárdi Önkormányzat …/2007.(…) rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.)
szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

3. Szekszárdi Önkormányzat ….2007. (….) rendele-
te az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megálla-
pításáról szóló 12/1994. (IV. 1.) Kt. rendelet mó-
dosításáról (tervezet) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

4. Szekszárdi Önkormányzat …/2007.(…) rendelete
a települési folyékony hulladék – szippantott
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhe-
lyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
2/1997. (I. 30.) Kgy. rendelet módosításáról (ter-
vezet) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

5. Szekszárdi Önkormányzat ….2007. (….) rendele-
te a köztisztaság fenntartásáról és a települési szi-
lárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás-
ról, annak kötelező igénybevételéről szóló
34/2003. (XII. 19.) szekszárdi ör. módosításáról
(tervezet) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

6. Szekszárdi Önkormányzat …/2007.(…) rendelete a
kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igény-
bevételéről szóló 37/1996. (XII. 19.) Kgy. rende-
let módosításáról (tervezet) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

7. Szekszárdi Önkormányzat ….2007.(…) rendelete
a közterületek használatáról szóló 9/1991. (VI.
27.) Kt. rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

8. Szekszárdi Önkormányzat …/2007. (...) rendelete
a vásárok és piacok tartásáról szóló 23/1993. (IX.
7.) Kt. rendelet módosításáról (tervezet), valamint
javaslat a piacüzemeltető 2008. évi bérleti díjára
és a vásár további üzemeltetésére 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

9. Szekszárdi Önkormányzat …/2007. (…) rendelete
a temetőkről és temetkezésről szóló 9/2003. (IV.
30.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

10. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés módosítására 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Javaslat ivóvíz– és csatorna közszolgáltatási szer-
ződés módosítására 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megálla-
podások módosítására Előterjesztő: Horváth Ist-
ván polgármester

13. Javaslat Dunaszentgyörgy Község Önkormányza-
tával kötendő hulladékgazdálkodási megállapodás
jóváhagyására 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fog-
orvosi ügyeleti díjak 2008. évi emelésére 
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

15. Javaslat magasabb vezetői beosztásra kiírt pályá-
zati felhívások közzétételére 
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

16. Javaslat Tolna Megyei Térségi Integrált Szakképző
Központ létrehozására 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Szekszárd Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési
Koncepciója 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Együttműködési megállapodás Mészöly Miklós író
hagyatékának további kezeléséről 
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

19. Szekszárd Megyei Jogú Város Közoktatási Esély-
egyenlőségi Programja 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

20. Javaslat a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati
hetilap főszerkesztői megbízásának meghosszab-
bítására 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Együttműködési megállapodás a Magyar Tartalé-
kosok Országos Szövetségével, a Tartalékos Ka-
tonák Országos Egyesületével, valamint a Honvéd
Hagyományőrző Egyesület szekszárdi szervezeté-
vel 
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

22. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. évi munkaterve 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Külföldi meghívás 
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

24. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határoza-
tok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tör-
tént fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25. Tájékoztató a közoktatási intézmények tanügy-
igazgatási szakmai ellenőrzéséről

26. Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS:
27. Közgyűlési felhatalmazás kötvénykibocsátásból

eredő visszafizetési kötelezettség átvállalására
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

A közgyűlés nyilvános ülésének előterjesztései a
www.szekszard.hu honlapon (Önkormányzat/köz-
gyűlés napirendjei) tekinthetők meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2007. december 13-án (csütörtökön) 9 órakor a tartja közgyű-
lését a Polgármesteri Hivatal konferenciatermében. 
A közgyűlés tervezett napirendje a következő:

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2008. évi fordulójának eredménye

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 154/2007. (XI. 27.) számú határozatával elbírálta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott
pályázatokat, és az alábbi döntést hozta:
Pályázat Támogatottak Elutasítottak Támogatás teljes összege Nyújtott támogatás
típusa száma száma egy félévre átlagos havi mértéke

A 114 fő 86 fő 2 661 000 Ft 4000 Ft
B 9 fő 6 fő 204 000 Ft 4000 Ft
A bizottság a hallgatókat szociális helyzetük és jövedelmi viszonyaik
alapján rangsorolta, és támogatásban részesítette mindazon hallgatókat,
akik családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 160%-át, azaz a 43 408 Ft-ot. 
Az elutasításra került pályázatok esetében:

– az egy főre jutó jövedelem meghaladta a fenti jövedelemhatárt, vagy 
– a pályázat hiányosan lett benyújtva, vagy 
– a pályázó nem a pályázati kiírásban meghatározott nyomtatványon

nyújtotta be pályázatát, vagy 
– környezettanulmány készítése során megállapításra került, hogy a pá-

lyázat nem valós adatokat tartalmaz.
Az intézmény a hallgató számára az önkormányzati ösztöndíjrésszel
megegyező mértékű támogatást biztosít, miután a jogosultságot megálla-
pította. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése „A”  típusú
pályázó esetében március, „B” típusú pályázó esetében október hónaptól,
a hallgatói juttatásokkal azonos rendben történik. A Bursa Hungarica ösz-
töndíjat a felsőoktatási intézmény utalja közvetlenül a hallgató bank-
számlájára. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága

A 2007/2008 telére tervezett, az ostorfá-
kat érintő koronaifjítási munkákra a
Szent István téren, a Bezerédj utcában,

a Mérey utcában, a Bartina utcában és az Arany János utcában kerül
sor. Ugyancsak a tél folyamán tervezzük a lakókörnyezetben lévő
gömbkőrisek koronaritkító gallyazását ismétlődő lakossági kérésre, va-
lamint a villamosvezeték környezetében kényszerből már elvégzett ko-
ronacsonkolások igazítására: az Alkotmány lakótelepen, a Mérey utcá-
ban és a Kossuth Lajos utcában.
A gallyazási munkákat a parkfenntartó Lián Kft. végzi. A munkavégzés
során átmenetileg közlekedési akadályok fennállása várható.

Tájékoztató

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Közhasznú
Egyesületének 

karácsonyi ünnepségét és az egyesület alakulásának 10. évforduló-
ját 2007. december 18-án 13.30 órai kezdettel tartjuk, amelyre sze-
retettel meghívjuk régi és új tagjainkat. 
Helyszín: A szekszárdi kórház kultúrterme

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a Megyei Vöröskereszt

Nyugdíjas Alapszervezete 
értesíti tagjait, hogy december 10-én, hétfőn 7-től 8 óráig 580 Ft/kg-os
áron, tisztított csirkét árusítunk a Hunyadi u. 4. sz. alatt. 
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A Táncsics utca 7. számú társasház
12 lakásában élők nyugalma az el-
múlt években megrendült. Elbi-
zonytalanodásuk, sőt félelmük oka
nem holmi csekélység. Mint
mondják, feltehetően pince – vagy
pincerendszer – van az épület
alatt. Persze, ez nem biztos, ám a
beomlásokból erre lehet következ-
tetni. Hogy miért nem tömedékelik
be a pincét, hogy miért nincs szak-
vélemény a földalatti helyzetről?
Ennek igyekeztünk utánajárni. 

IDŐZÍTETT BOMBA…
Mielőtt ismertetnénk a részlete-

ket, előre bocsátjuk, hogy az érintet-
tek nem egyformán emlékeznek a
történtekre, s ki-ki a maga szemszö-
géből tájékoztatott bennünket a fo-
lyamatról, ami érthető is.

Erdélyi Zsuzsanna, a 12 lakásos
társasház ingatlankezelője (közös
képviselője) elmondta, hogy a közel
negyven éve átadott téglaépület mö-
götti „udvart” a lakók gondozták, vi-
rágokkal ültették be, sőt az aprócska
konyhakert is szépen virult.

Miután a Táncsics utca alatt, a ve-
le párhuzamosan haladó Csonka ut-
cai régi házakat lebontották, az új
tulajdonosok építkezni kezdtek. Er-
délyi Zsuzsanna és a ház lakói azt
valószínűsítik, hogy a munkálatok
során megbolygatott házak alatti
pincék miatt rogyott meg a hajdani
támfal, sőt a lakástulajdonosok, illet-
ve a város által épített vízelvezető is.
Úgy mondják az érintettek, hogy a
szóban forgó Táncsics ház Csonka
utcai alsó szomszédjai új – a ház fa-
laként szolgáló – vasbeton támfalat
építtetett az új vízelvezetővel egye-
temben. A 2005. augusztus eleji fel-
hőszakadás miatt a társasháztól alig
négy méterre beomlott a talaj. Ekkor

az omlás okát kiderítendő a polgár-
mesteri hivatal talajmechanikai
szakvélemény elkészíttetésére köte-
lezte a társasházat és az alsó szom-
szédokat. A szakvélemény ugyan el-
készült, ám nem kapták kézhez, mi-
vel a Csonka utcai épület tulajdono-
sai a költség rájuk eső részét nem fi-
zették ki. Erdélyi Zsuzsanna hozzá-
tette, hogy a 12 lakástulajdonos
ugyan összeadta a pénzt, de a szak-
vélemény készítője „félpénzért”
nem bocsátja rendelkezésükre a do-
kumentációt, „noha időzített bomba
ketyeg a ház alatt”. Ezután jókora
irathalmazt tett elém a közös képvi-
selő. Kiderült, hogy ügyük az elmúlt
bő két évben eljutott már a bírságot
kilátásba helyező városon kívül a
közigazgatási hivatalhoz, sőt a bíró-
ságra is, s természetesen ügyvéd
közreműködését is kérték a lakók.
Mindenképpen meg kell jegyezni,
hogy mivel a 12 lakástulajdonos fele
nyugdíjas, az ügyvéd eddigi munká-
jáért nem fogadott el tőlük pénzt.

Marth Ottília, az egyik lakó úgy
fogalmazott, hogy a város százezer
forint bírságot helyezett kilátásba,
amennyiben nem rendezik a veszé-
lyes helyzetet. Hozzáfűzte, ők ren-
deznék, s ezért is adták
össze a rájuk eső több
mint kétszázezer forin-
tot a szakvéleményre.

– Korábban ez egy kel-
lemes, joviális ház volt,
mára viszont fenyege-
tettség és aggodalom tölt
el bennünket – szögezte
le Marth Ottília.

A szakértő, Batu Ár-
pád, a Geoterv Tervező
és Vállalkozó Kft. ügyve-
zetője lapunknak azt
nyilatkozta, hogy már

tavasszal elkészült a munkával, amit
mindkét megrendelőnek készre je-
lentett. Ám addig, amíg a teljes (a va-
lós árnál alacsonyabb – a szerk.)
összeget nem kapja kézhez, nem ad-
ja át a dokumentációt. Megjegyezte,
hogy a ház lakóival és az alsó szom-
szédjukkal közös szerződést kötöt-
tek a munka megrendeléséről és a
költség kiegyenlítéséről. Ám az
utóbbiak a rájuk eső pénzösszeg egy
részével még adósak a Geotervnek.

– Pedig az idő múlása fontos és
sürgető tényező? – kérdeztem a
szakembertől, aki nyilvánvalóan la-
konikus választ adott:

– Lépni kellene…

KI OKOZTA
A PROBLÉMÁT?

– A két épület közös magánterüle-
téről van szó. Ám az országos pince-
program magánterület rendezésére
nem biztosít forrást – szögezte le
Herr Teréz, a város főépítésze. Hoz-
zátette, azon vannak, hogy kiderít-
sék, ki és milyen módon okozta a
problémát, amit egyelőre egyértel-
műen nem lehetett megállapítani.
De ennek érdekében a kötelezettek
közé bevonták a kivitelezőt is.

A főépítész is megjegyezte, hogy
az idő múlása ront a helyzeten. A pá-
lyázati lehetőségről pedig úgy nyilat-
kozott, hogy a hatósági kötelezettsé-
gek kifizetésére a szaktárca olykor ír
ki pályázatot, amit figyelnek is. De
azt nem tudni, hogy mikor adódik
pályázati lehetőség, de amennyiben
lesz is, a nyerésre sincs garancia. 

Ács Rezső, a gazdasági ügyekkel
foglalkozó alpolgármester sajnálat-
tal közölte, hogy ami a Táncsics ut-
cában történt, nem egyedi eset. Arra
azonban ígéretet tett, hogy az ügy-
ben a város felvállalja a katalizátor
szerepét. Ám hozzáfűzte azt a szo-
morú tényt, hogy a város anyagi
helyzete egyáltalán nem olyan, hogy
támogatást ígérjen, ígérhessen. Vé-
gül azt mondta, újból átvizsgálják az
ügyet, amire majd visszatérhetünk.

Az ügy másik érintettjei is előad-
ták a történteket, bár az imént leír-
takhoz képest eltérően. Miután elol-
vasták a „kéziratot”, több ponton ki-
fogást emeltek, mondván, „nem azt
mondták, mint amit leírtunk”. Java-
soltuk: korrigáljuk az esetleges félre-
értéseket. Ezt oly módon utasították
vissza, hogy a lap főszerkesztőjéhez
fordultak, majd amikor pedig az ő ja-
vaslatára és kezdeményezésére is-
mét szerettük volna megismerni az
álláspontjukat, közölték, az ügy ren-
dezésére más módot találtak. Ügy-
véd közreműködését kérték, tekint-
ve, hogy ők már évek óta milliós ösz-
szegeket fordítottak a házuk mögötti
támfal és a vízelvezető megépítésé-
re, illetve annak karbantartására.
Sajnáljuk, hogy így történt, mivel –
bár a mértéket igaziból nem tudhat-
juk – veszélyben lehetnek a Táncsics
utca 12. szám alatt élők – lakásaikkal
együtt. Tehát a probléma megoldá-
sának még a közelébe sem jutottak
el a felek. S 

tegyük hozzá, hogy az idő múlá-
sával a kockázat egyre nő – teljesen
mindegy, hogy ki hibázott.

V. Horváth Mária
Fotó: Nagy Ági

Tragédia fenyegeti a Táncsics utca
egyik épületét?

„Rendkívül sűrű novemberen va-
gyunk túl” – értékelte az elmúlt
hónap történéseit az önkormány-
zat szempontjából Ács Rezső al-
polgármester és Kerekes Csaba, a
Fidesz-KDNP frakcióvezetője.

Sajtótájékoztatójukon Szekszárd
gazdasági alpolgármestere el-
mondta: a november 9. és 29. kö-
zötti időszakba két közgyűlés, egy
közmeghallgatás, valamint egy la-
kossági és egy vállalkozói fórum is
belefért. Utóbbiakon Horváth Ist-
ván polgármester a „Szekszárd a
jövő városa” programot tárta az ér-
deklődők elé.

A közgyűlésekkel kapcsolatosan
Ács Rezső kiemelte: a munka az
őszi időszak üléseitől kezdődően
pozitív fordulatot vett, hiszen az el-
lenzék MSZP-s része – valóban

konstruktívan állva a kérdésekhez
– támogatja a városvezető koalíció
elképzeléseit. Ennek eredménye,
hogy mind a november eleji, mind
a legutóbbi közgyűlésen – némi po-
litikai felhang mellett – a feszített
tempó ellenére javarészt egyhangú
döntéseket hoztak a képviselők. Ez
jelzi, hogy mindkét oldal által tá-
mogatható, jól előkészített anya-
gok kerültek a plénum asztalára.

November elején ilyen volt pél-
dául a szekszárdi ipari park infra-
struktúra-fejlesztésére megszava-
zott összeg, illetve a társulási meg-
állapodások és a balatonszepezdi
táborban megszerzett újabb tulaj-
donrész szentesítése is. A legutób-
bi közgyűléssel kapcsolatban Kere-
kes Csaba elmondta: a képviselők
elfogadták a 2008–2010-es költség-
vetési koncepciót, amelynek keret-
számai ugyan még nem látszanak,
ám annyi bizonyos, hogy a tovább

csökkenő állami támogatás miatt a
jövő év még nehezebbnek ígérke-
zik. A képviselők megszavazták a
vajdasági testvérvárossal, Óbecsé-
vel kötendő hulladékgazdálkodási
szerződést, mellyel közel 150 ezer
fővel bővülhet a városi tulajdonban
lévő Alisca Terra Kft. szolgáltatási
köre. A közgyűlés elfogadta továb-
bá a Prometheus-park alatt létesí-
tendő mélygarázs tervpályázatá-
nak kiírását is.

A november 29-i közgyűlés előtti
közmeghallgatáson az elmúlt évek-
ben nem látott részvétel és aktivi-
tás volt tetten érhető. A szekszárdi
lakosok elsősorban a közbiztonság
és a közlekedés terén tapasztalnak
hiányosságokat – kérdéseikre dr.
Varga Péter városi rendőrkapitány
a helyszínen válaszolt –, de észre-
vételeikben felmerült a járdák álla-
pota, valamint az uszoda és a sze-
métszállítás helyzete is. 

Tartalmas, sűrű november

Ács Rezső alpolgármester és
Kerekes Csaba frakcióvezető 
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2009–2010-ben megújul a város
legnagyobb, legtöbb gyermeket
befogadó óvodája, a Szekszárdi
Német Kisebbségi Önkormányzat
által fenntartott Kindergarten a
düsseldorfi Hermann-Niermann
Közalapítvány 150 000 eurós tá-
mogatásának köszönhetően –
tájékoztatta hétfőn a sajtó képvi-
selőit Klaus M. Reiff, az alapít-
vány kurátora, aki azért látoga-
tott Szekszárdra, hogy felmérje
az óvodaépület jelenlegi állapo-
tát, a felújításhoz szükséges
munkálatokat. 

Az 1970-es évek végén keletné-
met technológiával készült épület
renoválásának nagyszabású terve
az alapítvány segítsége nélkül nem
lenne kivitelezhető – mondta Jó-
zan-Jilling Mihály, a Szekszárdi
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke. Kisebb lépéseket azonban
teljes egészében önerőből meg tud-
nak tenni, így például 2008 nyarán
az EU előírásai szerint elkészül a
Kindergarten akadálymentesítése.
2006-ban pedig korszerűsítették az
óvoda fűtését. Az udvaron 2008 ta-
vaszára az összes balesetveszélyes
játékot kicserélik, az egész külső
játszóteret felújítják. Ez 4-5 millió
forintba kerül, amit a CDU
bautzeni delegációja ajánlott fel.
Mindenkinek fontos a német kultú-
ra. A német kisebbségi önkor-
mányzat 2010 utáni terve az isko-
lák korszerűsítése.

A Hermann-Niermann Közala-
pítvány fő célkitűzése a német
nyelv és kultúra támogatása, de
emellett segítik a pécsi Ghandi
Gimnáziumot, a soproni evangéli-
kus gimnáziumot, a bajai kéttan-
nyelvű gimnázium vendégtanárai-
nak a 6 lakás építését finanszíroz-
ták, felújították a pécsi Lővei gim-
názium nemzetiségi képzést foly-

tató szárnyát, valamint a budapesti
rabbiképző könyvtárát. 

Rengeteg segítséget nyújtottak a
budapesti zsidó idősek otthonának
is. Eddig egészen előkelő helye volt
Magyarországnak a támogatásokat
illetően, most nyit az alapítvány
más országok, így pl.: Románia fe-
lé is, ahol szintén él németség, de
nem csak őket, hanem a német kul-
túrát támogatják. 

Ösztöndíjat nyújtanak pl. a ger-
manisztikát tanuló diákoknak, to-
vábbképzési lehetőséget biztosíta-
nak a német nyelvet oktató pedagó-
gusok részére, a német nyelv és
kultúra támogatása fontos feladat.
Ennek az alapítványnak volt már
kapcsolata Tolna megyei intéz-
ménnyel, többek között az Illyés
Gyula Megyei Könyvtárnak nyúj-
tott jelentős segítséget az infrast-
ruktúra kialakítását illetően. 

Szekszárdot a színházon kívül,
főleg az óvoda érinti, ahol 12 cso-
portból 1 kizárólag magyar nyelvű
foglalkozásokon vesz részt, a többi
németül tanul, pl. dalokat, mondó-
kákat. Ez az óvoda előkészíti a gye-
rekeket a kéttannyelvű, vagy nem-
zetiségi oktatásra.

Klaus M. Reiff régóta jó kapcso-
latot ápol a Szekszárdi Német Ki-
sebbségi Önkormányzattal. A 90-es
években a magyarországi német
nagykövetség kulturális attaséja
volt. 

1994-ben, a német színház meg-
nyitásakor a Magyar Köztársaság
Lovagkeresztjét kapta a ma-
gyar–német kapcsolatokért. A ki-
tüntetést Göncz Árpád adta át. So-
káig dolgozott Lengyelországban.
Jelenleg az ebben a régióban meg-
szerzett tapasztalatait és rengeteg
kapcsolatát hasznosítja mint nyu-
galmazott diplomata, az alapítvány
közép-kelet-európai referense.

K.E.

2010-re megújul
a Kindergarten

Rideg, komor, sivár, vasból épí-
tett színpadkép fogad a Magyaror-
szági Német Színház (DBU) leg-
újabb előadásán. Csupán a zeneka-
ri árokban bújik meg némi meleg-
ség, a városi zenész Miller (Szalay
Sándor) és családjának tisztes pol-
gári otthonában. Ebbe a kimért, kö-
tött rendbe hatalmas mennydör-
gésként robban be a konfliktus elő-
hívója: Miller Lujza (Alice Müller),
a polgárlány és a főrangú Ferdi-
nánd von Walter (Kispál Gergely)
szerelme. És rettentő robajjal bein-

dul a gépezet. Lehangoló, mono-
ton, a gépek zaját imitáló kortárs
ipari zenét hallunk, ami mellett egy
pillanatra sem szólal meg a zenész
hegedűje.

– Ez a mi életünk – mondta az
Ármány és szerelem (1784), Fried-
rich Schiller (1759– 1805) leghíre-
sebb drámájának
szekszárdi előadá-
sáról egy néző a
szünetben. A rende-
ző, Clemens Bechtel
szándéka szerint
természetesen nem
csak a színpad és a
zene, de a lényeget
kiemelve az eredeti
ötből két felvonásba
sűrített cselekmény
ritmusa, a karakte-
rek megformálása is
igazodik a mai világhoz, miközben
a szereplők az eredeti, archaizáló
szöveget mondják. Schiller több
mint két évszázada írt „polgári szo-
morújátéka” azonban mégsem
csak ezek által válik érvényessé a
mi életünkre. Hiszen a szerelem, a
szenvedély örök. Akárcsak az
egyes társadalmi osztályok közötti
ellentét. Az apai hatalom érvénye-
sítése minden áron, önös célokért
korszakoktól függetlenül gyakran
szül családi tragédiákat, ami után
már késő a feleszmélés, hiábavaló
vágy a megbocsátás. Ez a momen-
tum a DBU előadásának zárójele-

netéből ki is marad, a szerelmi drá-
mára irányítva a figyelmet, amely-
nek hátterében árnyként az egyet-
len gyermeküket sirató, mindenü-
ket elveszített apák állnak. Tompít-
va, vagy a nézők belátására bízva
ezzel a darab erkölcsi példázat jel-
legét. A becsületes, elveit fel nem
adó muzsikus apa tragédiáját lánya
iránti szeretete okozza. Míg a her-
ceg minisztere, a mindenható Von
Walter (Bernd von Bömches) nem
utasítja el szekretáriusa, Wurm,
azaz a Féreg (Rares Hontzu) által

szőtt, és a nevetséges, pi-
perkőc udvarnagy Von
Kalb, a Borjú (Andrei
Hansel) által készsége-
sen segített ármánykodá-
sokat, végül saját kelep-
céjébe esik. Schiller nem
elfogulatlan a polgárság-
gal szemben, amely er-
kölcs és becsület terén
felül kerekedik, felma-
gasztosul, míg az udvar
lealjasul.

A Sturm und Drang, a
Vihar és vágy irányzatá-
nak kiemelkedő színmű-
vében egyedül a két osz-
tály között álló, jelenleg
a főnemesi réteghez tar-

tozó, de múltjában hányattatott
sorsú Lady Milfordnál (Frank Ildi-
kó) figyelhetünk meg jellemfejlő-
dést. A herceg kegyencnője, aki
Ferdinánd szerelme által szeretne
megtisztulni az udvar mocskától.
Miközben a herceg ajándékát a
szegények javára fordítja, erős tár-

sadalomkritikát fejt ki. Mégis az
asszony, aki hozzászokott, hogy
minden vágya teljesül, miután a
miniszter fia elutasította, a lány fe-
lől próbál újra közelíteni hozzá, de
Lujza erénye felébreszti benne
büszke becsületét, ami nem enge-
di, hogy útjába álljon a két fiatal
szerelmének.

Friedrich Schiller fordulatokban
gazdag, a Magyarországi Német
Színház előadásában a nézőket is
bevonó, örökérvényű drámájában
az emberi értékek tisztelete végül,
de túl későn, győz. 

K. E.

Létjátszma korlátok
között

Az iskola alapító igazgatójáról,
Wigand Jánosról, valamint a mél-
tán nagy tiszteletet érdemlő dr.
Pataki József tanár úrról egy-egy
tantermet neveztünk el. Az ő mun-
kásságukat igen szép összeállítás-
ban dr. Töttős Gábor tanár úr mél-
tatta. 

Egykori tanáraink iránti tisztelet-
ből, emlékük megőrzéséért egy ké-
pes emlékkönyvet mutattunk be,
amelyben a szekszárdi temetőkben

nyugvók sírhelyei találhatók meg,
megfelelő eligazítás, térkép segítsé-
gével. A fényképeket Pesti Gyula
tanár úr készítette, az összeállítás-
ban Kertes Lázár és Németh János
tanárok segítettek.

Az ünnepi kedves találkozó foga-
dással, beszélgetéssel és a szek-
szárdi borosgazdák borbemutató-
jával, kóstolójával zárult a 111 éves
iskolában.

Jövőre újra, ugyanitt – gondolat
jegyében köszöntünk el egymástól.

Lemle Béláné

Öregdiák találkozó a
Garay Gimnáziumban

Folytatás az 1. oldalról.
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December 10. (hétfő)
16.30 Garay téri iskola tornacsarnoka

Télapó-műsor a Dienes Valéria Általános Iskola
tanulói előadásában

18.00 Garay téri iskola tornacsarnoka
Vidám karácsonyváró,
fúvószene az Alisca Brass Banddel

December 10-14.
10.00–16.00 Katolikus Általános Iskola udvara 

Adománygyűjtő adventi vásár

December 11. (kedd)
10.00 és 14.00 Babits Mihály Művelődési Ház 

színházterme
Ezüstmackó – gyermekszínházi előadás
Belépőjegy: 650 Ft

December 12. (szerda)
10.00–16.00 Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Karácsonyi ajándékkísérő képeslap
készítése metál kartonból 
Gulyás Éva kézműves vezetésével bejelentkezés
alapján – Belépő: 300 Ft

14.00 Garay téri iskola tornacsarnoka
„Vidám Karácsony” A Szivárvány Általános
Iskola énekkara, bábcsoportja és versmondói
előadása

15.30 Garay téren
Kegye János pánsípművész  
(ingyenes) lemezbemutató koncertje

17.00 Illyés Gyula Megyei Könyvtár
„Angyalok alvó szárnya”
zenés irodalmi délután

18.00 Garay téri iskola tornacsarnoka
„A három királyok”, az I. Béla Gimnázium
zenés irodalmi műsora

December 13. (csütörtök)
14.00 Gyermekkönyvtár

„Játsszunk színházat!” drámajátékok
Karinthy Frigyes műveiből részleteket ad elő a
Gyermekkönyvtár Színjátszó Csoportja

15.00 Babits Mihály Általános Iskola
Karácsonyi kézműves-foglalkozás

December 14. (péntek)
15.00 Garay János Gimnázium díszterme

„Kézenfogva, 
Neked, Érted szól a dalom!”
Peller Anna jótékonysági koncertje az
„Esőemberkék” Alapítvány javára (halmozottan
sérült, súlyos fogyatékkal élők megsegítésére) 

Közreműködik: Varga Lajos zeneszerző. 
Vendégművészek: Karácsonyiné Müller Beáta és
Lang Ottília énekművészek
Műsorközlő: Sas Erzsébet újságíró

16.00 Babits művelődési ház színházterme                  
A PTE IGYFK balett-tagozatának karác-
sonyi műsora

December 15. (szombat) 
19.00 Babits művelődési ház színházterme

„Boldog karácsonyt” 
A Junior Stars és vendégei
jótékonysági karácsonyi koncertje
Közreműködnek: Gagliarda Kamarakórus,
Kajsza Kvartett,  Lányi Péter (zongora) Orbán
György (vers, konferansz)
Belépő: önkéntes adomány

December 16. (vasárnap)
9.00–13.00 Babits Mihály Művelődési Ház

márványterme
Karácsonyi Kincsesház
Karácsonyváró kézműves gyermekjátszó 
Belépődíj: 700 Ft

14.00 Garay tér
Táncos karácsonyváró az Ifjú Szívvel

15.00 Evangélikus templom gyülekezeti terme 
(Luther tér)
Adventi kézműves foglalkozás

15.00 Evangélikus templom
Karácsonyi koncert
Szuprics Edit énekművész és Lozsányi Tamás
orgonaművész közreműködésével

December 17. (hétfő)
15.00 Babits művelődési ház táncterme

„Együtt egymásért” a megyei könyvtár és a
segítséggel élők szervezetének hagyományos
karácsonyi műsora

December 3–23.
Kézműves kirakodó vásár ünnepi ízekkel,
hangulatokkal

December 4–23.  10.00–18.00
Betlehemes Kapualj Lépő Judit óvodapedagógus és

a Siógyöngye Kézműves Alkotóház (Medina) szer-
vezésében, kivitelezésében

ART 999’ Képző- és Iparművészeti Egyesület kiállí-
tása és vására az iskolában

Siógyöngye Kézműves Alkotóház bemutatója és
vására (gyékény, szalma, csuhé, szövés)

Waldorf Óvoda és Általános Iskola adventi kiállítá-
sa és vására

December 10–14. 10.00–18.00
Kadarka és Mérey utcai óvodák 
karácsonyi vására

14.00–18.00 „Társas-játék” – a Mentálhigiénés Mű-
hely játszóháza

December 13. 10.00–18.00
Diákvásár a Bezerédj István Kereskedelmi és Köz-
gazdasági Szakközépiskola vállalkozó diákjai köz-
reműködésével 

December 13. 14.00–18.00
Luca napi ajándékkészítő foglalkozás gyerekek-
nek – a Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény szervezésében (in-
gyenes)

December 14. 14.00–18.00
„Készítsünk együtt ajándékot karácsonyra” Kéz-
műves foglalkozás felnőtteknek és gyerekeknek a
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény szervezésében (ingyenes)

December 4–20. 
Garay téri önkéntes pavilonban naponta
vasárnap–hétfő–kedd–szerda 15.00–18.00: 
Adománygyűjtő teaosztás a Mentálhigiénés Mű-
hely Önkéntes Központ Nyugdíjas Tagozata és a
Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület gondozá-
sában
csütörtök–péntek–szombat 15.00–19.00: 
Jótékonysági program a Rotary Club Szekszárd
szervezésében

Naponta 17.00 órakor
„Karácsonyi csengők és harangok verssel,

dallal, tánccal és igével”
KÖZÖS LÉLEKEMELŐ

a mindenki karácsonyfájánál

December 10. (hétfő) Téli dalok a Dienes Általános
Iskola Grundschule kórusa előadásában

December 11. (kedd) Karácsonyköszöntő a Kolping
Katolikus Szakképző Iskola kórusával és versmon-
dóival

December 12. (szerda) Karácsonyi énekek a Gyer-
meklánc Óvoda óvónőinek előadásában

December 13. (csütörtök) „Adventi hangulatban” a
Garay János Gimnázium énekkara és szavalói mű-
sora

December 14. (péntek) „Mondj el egy imát a sok
szegény emberért” Peller Anna előadóművésznő
karácsonyt és a várost köszöntő dalai

December 15. (szombat) A Tücsök Zenés Színpad
szólistái hangulatvarázsa

December 16. (vasárnap) Ezüstvasárnapi hangulat
a Tücsök Zenés Színpad szólistáival

* * * * * * * *
A SZEKSZÁRDI KARÁCSONYVÁRÓ rendezvényeit
koordinálja: a Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztálya Információ: Pócs Margit (30/632-
3266; 74/504-119)

SZEKSZÁRDI KARÁCSONYVÁRÓ
2007. DECEMBER 2–24. 



Változott a jogszabály, ami sze-
rint január elsejétől már peres
ügyekben sem a bíróság rendeli
ki a pártfogó ügyvédet, hanem a
jogi segítségnyújtó szolgálathoz
kell fordulniuk a rászorultaknak.

Dr. Farkas László, a Tolna Me-
gyei Igazságügyi Hivatal igazgató-
helyettese, egyben a jogi segítség-
nyújtó szolgálat vezetője tájékoz-
tatta lapunkat a jogszabályi válto-
zásokról. Ám előtte kérésünkre
összefoglalta az elmúlt közel négy
esztendő ezzel kapcsolatos törté-
néseit.

Hazánk Európai Unióhoz való
csatlakozásával vállalta azt a köte-
lezettséget is, hogy biztosítja a jog-
hoz való hozzájutást azok számára
is, akik azt önmaguk képtelenek fi-
nanszírozni, illetve képviseletüket
önmaguk ellátni. 2004. április else-
jével nálunk is beindult ez a szol-
gáltatás, ám akkor még egyelőre a
peren kívüli eljárásokban. Mint is-
meretes, eddig a peres ügyekben a
bíróság rendelte ki a pártfogó ügy-
védeket. Ez a feladat január elsejé-
től, a jogszabály változása okán
már a jogi segítségnyújtó szolgálat

feladata lesz, fogalmazott Farkas
doktor. Kiemelte, hogy míg eddig
kijelölték a jogi képviselőt, ezután
őt maga az érintett választhatja ki.

Hozzátette, úgy működik majd a
rendszer, hogy a peres ügyekben a
rászorultaknak a szolgálat adja ki a
felhatalmazást jelentő határozatot,
amely tartalmazza azoknak az
ügyvédeknek a listáját, akikhez az
érdekeltek fordulhatnak. A listán
azon jogi segítők vannak felsorol-
va, akik szerződéses jogviszony-

ban állnak az igazságügyi hivatallal
a jogi segítői munkára, majd az
ügyfél maga választja ki, hogy ki-
hez fordul. De vajon kik részesül-
hetnek e szolgáltatásban?

– A peren kívüli eljáráshoz ha-
sonlóan a szociálisan rászorulók. A
peres eljárásban pedig még további
feltétel, hogy az ügyfél a per bonyo-
lultsága okán önállóan nem tudja
ellátni saját jogi képviseletét, vagy
aki felkészültsége miatt nem alkal-
mas saját képviseletére – közölte a
szolgálat vezetője, majd kiemelte,
hogy rövid időn belül a szóban for-
gó lista nem csak a jogi segítők
névsorát, hanem konkrét szakterü-
leteiket is tartalmazza, ami segíti a
választásban az ügyfeleket.

– A peren kívüli ügyek a régi rend
szerint működnek továbbra is. Vi-
szont a peres ügyek esetében ez-
után miként működik a rendszer?

– Ha az illető már benyújtotta a
bíróságra a keresetlevelet, akkor a
perben a rászorulónak adunk párt-
fogó ügyvédet.

– Mivel kell igazolni a rászorult-
ságot?

– Jövedelemigazolással, vagy
például adóbevallással. De vannak,

akik alanyi jogon jogosultak a szol-
gáltatásra, mint a közgyógyellátot-
tak, a rendszeres szociális segély-
ben részesülők, a hajléktalanok, a
menekültek, a gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak.

– Kérem, mondjon olyan kézen-
fekvő peres eljárásokat, amiből
megérthetjük: milyen ügyekben ve-
hető, illetve nem vehető igénybe az
ingyenes jogi pártfogó segítsége?

– A gyerektartási ügyekben álta-
lában nem szükséges a pártfogó
ügyvéd közreműködése, hisz az
gyakorlatilag matematika. Viszont
egy vagyonmegosztásos bontóper
esetében – ahol vagyonmérleget
kell felállítani, tanúkat kell meg-
hallgatni – szükséges a segítség,
akár a kereset benyújtásában, akár
a perben. 

Végezetül megtudhattam, hogy a
szolgálat forgalma igen nagy. A ta-
valyi ügyfélszámuk meghaladta a
2800-at. Jelentős azoknak a száma,
akik jogi tanácsért fordultak a –
Szekszárdon, a szakszervezeti
székházban működő – jogi segít-
ségnyújtó szolgálathoz, de sokan
vették igénybe – akkor még kizáró-
lag peren kívüli eljárásban – a jogi
segítő ügyvéd kirendelését. Itt je-
gyezzük meg, hogy a szolgálatot
irányító dr. Farkas László mellett
mindössze egy jogász ügyintéző és
egy ügykezelő dolgozik ezen a te-
rületen. V.H.M. – N.Á.
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Januártól a peres eljárásban nem a

bíróság rendeli ki a pártfogó ügyvédet

Felhívás közterületek elnevezésére
Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata kéri a lakosság véleményét
az alábbi szekszárdi közterületek elnevezésével kapcsolatban:

– a Gróf Pál utcai lakótelep és a Wesselényi utca közti park, amelyre
már régebben érkezett is lakossági javaslat „Energia park” néven;

– az Újvárosi ABC előtti, a Kossuth Lajos utca végén lévő tér, melyet a
Rákóczi utca határol;

– a Wesselényi utca–Alkotmány utca és a SZÜV épülete által határolt
belső terek, amelyek jelenleg játszótérként is funkcionálnak;

– a Kandó Kálmán utca–Kőrösi Csoma S. utcai ABC melletti park;
– a Prantner János utca–Kisfaludy utca–Bencze F. utcák által határolt

park, játszótér;
– a főiskola kollégiuma és óvodája, valamint a Mátyás király utcával ha-

tárolt tér, melyre a közgyűlés szeptemberi ülésén a Beatrix királyné-
park elnevezést javasolta.

Továbbá:
– az Otthon utca és az Árnyas utca végén kialakításra kerülő rövid zsák-

utca – a közterület jellege miatt az elnevezés inkább köz legyen;
– a Hosszúvölgy utcában családi házas beépítésre kijelölt telkek és egy

új utca is kialakításra került. Ebből az új utcából nyíló telkek házszá-
mát már csak úgy lehet megoldani, ha a közterület új nevet kap.

Véleményüket, névadó ötleteiket 
elküldhetik levélben (a 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. posta-, vagy a
postmaster@szekszard.hu e-mail címre), vagy 
elmondhatják személyesen (Polgármesteri Hivatal, ügyfélszolgálat) is.

Idén immár harmadik alkalom-
mal támogathatta élelmiszerrel
rászoruló tagjait a Szekszárd-Új-
városi Római Katolikus Társas-
kör.

A november 28-i eseményen 690
kg kakaóport osztottak szét a 280
főt számláló tagságból szociálisan
leginkább rászoruló családoknak.
Az úgynevezett „visszatartott ter-
melésből” származó adomány ez-
úttal is az Európai Unió élelmiszer-
segély programjának keretében ér-
kezett Szekszárdra. 

Horváth Jánosné képviselő, az

újvárosi társaskör elnökségének
tagja, és lánya, dr. Horváth E. Írisz,
a szervezet jogásza még 2006 kará-
csonyán kezdte el írni pályázatu-
kat, amely előbb átment az igen
„sűrű” rostán, majd a társaskör egy
részletes vizsgálaton is megfelelt,
így idén szeptemberben szétoszt-
hatták rászoruló tagjaik között az
első szállítmányt, 820 kg lisztet. 

A program keretében november
7-én közel egy tonna tészta érke-
zett Szekszárdra, december 3-án,
hétfőn pedig egy újabb rakomány
liszt érkezett a társaskör tagjaihoz.

FESTMÉNYVÁSÁR!
DECEMBER 11–13.

Nyitva: 10–17.30 óráig
Szekszárd, Kölcsey ltp. 22.

A Gemenc Természetvédelmi és Sportegyesület, valamint 
a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza

MEGHÍV MINDENKIT,
akit érdekel a természet és annak védelme

dr. Kalotás Zsolt természetfotós Duna-Dráva Nemzeti Parkot 
bemutató fotókiállításának megnyitójára

és az azt követő vetítéses előadásra, melyen Dr. Kalotás Zsolt bemutat-
ja a közelmúltban megjelent „A Kőrös–Maros Nemzeti Park – A ter-
mészet szigetei” című albumának fotóanyagát.
A kiállítást megnyitja Závoczky Szabolcs, a Duna–Dráva Nemzeti Park igazgatója.

A vetítés helye a szekszárdi kórház kultúrterme
(megközelíthető a Wesselényi utcai porta felől),

időpontja 2007. december 21. (péntek) 17 óra.
A rendezvény bárki számára nyitott, a részvétel ingyenes. A kiállítás egy

hónapig lesz megtekinthető munkanapokon 8 és 15.30 óra között.

Újabb élelmiszer-adományt
osztott az újvárosi társaskör
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– Kodály Zoltán örök igazsága sze-
rint a gyermek zenei nevelését szüle-
tése előtt kilenc hónappal kell elkez-
deni. Egyetért?

– Igen. Óriási fontosságúak a vá-
randósság hónapjai. Nem egy kuta-
tás bizonyította, hogy a gyermek
emlékezetében megmaradtak azok a
dallamok, amelyeket pocaklakóként
édesanyjától hallott énekelni, vagy
zongorázni. Amikor öt-hat éves lesz
a kicsi, felismeri azokat a dalokat,
amelyeket születése előtt rendszere-
sen hallott anyukájától.   

– Tehát már akkor megalapozódik
a zene szeretete?

– Biztosan nagy jelentősége van,
ahogyan a szülő zenéhez való viszo-
nyulása a későbbiekben is befolyá-
solja a gyermek zenei érdeklődését.
Hároméves kor után az óvodai élmé-
nyek is nagy jelentőségűek, majd a
tanítók ráhangolása a zenére úgy-
szintén. Amennyiben zeneiskolába
is beíratják a gyermeket, a minden-
napos gyakorlás által még közvetle-
nebb kapcsolata alakul ki a zenével,
s létrejön benne a természetes igény.

– Milyen hatással van a zene a
gyermekek lelkületére?

– Biztos, hogy általában is érzéke-
nyebbé válnak, de a szép iránti fogé-
konyságuk is nő.

– A zenét tanuló mostani középis-

kolások számára más közegben nem
„ciki” az éneklés, a hangversenyláto-
gatás, a kórustagság? 

– Nem hiszem, hogy „ciki” lenne,
ráadásul elég sok diáknak van kap-
csolata a zenével, s aki komolyan
foglalkozik vele, annak nem zse-
nánt. Bár mindez függ a baráti társa-
ságtól, a közvetlen környezettől,
amit számos dolog határozhat meg,
mint például a zene. Összességébe
véve a zene tanulásából és művelé-
séből kizárólag profitálni lehet.

– A Garay kórusának ön a karna-
gya.

– Hetedik osztályosoktól a tizen-
egyedikesekig alkotják a kórust, de
előfordul, hogy a fellépések alkalmá-
val egy-egy tizenkettedikest vissza-
hívok segíteni. 

– Szívesen venném, ha elmonda-
ná, hogy Ildikó otthonról milyen ze-
nei indíttatással indult.

– Az az érdekesség, hogy nekem
ilyen egyszerűen nincs. Sem anyu-
kám, sem apukám nem tud énekel-
ni, sőt nagyszüleim sem. Nálam egy-
szerűen csak úgy jött a zene iránti
érdeklődés, mondhatom, végigéne-
keltem a gyermekkoromat, miköz-
ben mindvégig arról ábrándoztam,
hogy majd felnőttként zenével fog-
lalkozhatom. Már elsős koromban
szerettem volna zongorázni tanulni,

de nem volt rá lehetőség. Családunk
Baranya megyei, vajszlói, s anyai
részről horvát származásúak va-
gyunk. Pécsre jártam a két tannyel-
vű általános iskolába, s kollégista
voltam. Nyilvánvalóan a nyelvre –
horvátra – helyeződött a hangsúly.
Mi hamarabb tanultuk meg a horvát
abc-t, mint a magyart. Anyukám
ugyan beszélte a nyelvet, de a tájszó-
lást, s nem az irodalmit. S éppen
ezért írattak be bennünket a két tan-
nyelvűbe, hogy megtanuljuk az iro-
dalmi nyelvet.

– Hangszeren mióta játszik? 
– Második osztályban tamburicán

– ez egy horvát hangszer – kezdtünk
el tanulni, a zongora így későbbre
maradt. Icuval mindketten tagjai let-
tünk az iskola zenekarának, illetve a
kórusban is énekeltem. Nyolcadik-
ban elkezdtem a Püspöki Énekiskola
négyéves kántorképző tanfolyamát.
Évközben szombatonként, illetve
nyaranként is bejártam Pécsre: orgo-
nálni tanultunk, de súlyt fektettek a
liturgiára is, sőt gregoriánokat éne-
keltünk.

– Később, a felvételi vizsgán ez ko-
moly előnyt jelenthetett. Plusz ponto-
kat is adott? 

– Pontokat ugyan nem, de a ko-
moly előképzettség sokat jelentett,
ahogyan a középiskolai tanulmánya-
im is, hiszen a pécsi Kodály Gimná-
zium énektagozatára jártam, szin-
tén kórusban énekeltem. Ebből az
időszakból is szép emlékeket őrzök,
mert nagyon sok helyen jártunk, s
rengeteget szerepeltünk, ami össze-
kovácsolta az osztályt. Meggyőződé-
sem, hogy hasonlóan éreznek majd
az én diákjaim is…

– A középiskola után Szombathe-
lyen folytatta tanulmányait ének és
egyházzene szakon. Itt adódik a kér-
dés, hogy odahaza hogyan ünneplik
a karácsonyt?

– Szent este meggyújtjuk a gyer-
tyákat, majd átadjuk az ajándéko-
kat. Hagyományosan halászlé a va-
csora, amit a sütemények követnek.
Az éjféli misén mindig részt ve-
szünk. Úgy tizenhét éves lehettem,
amikor én orgonáltam az éjféli mi-
sén. Nagyon izgultam, ahogyan a
szüleim is. De igen büszkék voltak
rám. Később, amikor már kellő ru-

tint szereztem, gyakran orgonáltam
a szentmiséken.

– Ildikónak mit jelent az éjféli mi-
se?

– Számomra töltekezést, ugyanak-
kor számvetést is jelent, szemben
azokkal, akik ezt az esztendő utolsó
napjára hagyják. Nálunk nagy jelen-
tőségű az advent, ami az ünnepre
való rákészülés időszaka. Átgondo-
lom, hogy az eltelt egy év során
mennyiben fejlődtem, más lettem-e,
miben szeretnék még változni.
Mindezt eddig magammal beszél-
tem meg, de most már a férjemmel
együtt is értékeljük közös dolgain-
kat. Vele istenigazából mindent meg
tudunk beszélni.

– Mióta házasok?   
– Idén június óta, úgyhogy még

friss házasság a miénk.
– És az ismeretségük?
– Szívesen beszélek róla. Férjem is

vajszlói, egy óvodába, sőt egy cso-
portba jártunk. Köztünk nagy ovis
szerelem volt. Aztán először én,
majd hetedikes korában ő is elkerült
a faluból szintén Pécsre. Bár szüle-
ink egy utcányira laknak egymástól,
de mi véletlenül sem találkoztunk,
csak az ovis ballagás után húsz év-
vel. Az ismert számítógépes progra-
mon bejelölt engem, én pedig visz-
szaírtam neki. Megbeszéltünk egy
randit. Az első látásra újraszerelem
éledt köztünk. Annyira egy hullám-
hosszon voltunk, mintha el sem telt
volna az a két évtized. Győztük kibe-
szélni magunkat, s mindkettőnk
számára nyilvánvaló volt, hogy egy-
máshoz tartozunk. Alig négy hónap
múlva megtartottuk az eljegyzést. 

– Férje háziorvos Szedresben. A
nagy találkozáskor hol dolgozott?

– Rezidens volt Magyarszéken,
utána licenc-vizsgázott, majd Szed-
resben kezdte el a praxist. Óriási do-
lognak tartjuk, hogy szolgálati la-
kást kaptunk, s azért is szerencsé-
sek vagyunk, mert a kezdésben az
egész falu támogatott, befogadott
minket. 

– Elvárásait illetően mennyire ma-
ximalista a tanárnő?

– Követelményeim vannak. Min-
den órán feleltetek, dolgozatokat íra-
tok a zenetörténetből. A lényeg: az
elméletet számon kérem, ám annak,
aki nem tud énekelni, nem adok
rossz jegyet. 

– Tudom, hogy most a tanítás mel-
lett más munka is folyik. 

– December 21-én, a téli szünidő
előtti utolsó tanítási napon iskolai
ünnepséget tartunk. Erre készül né-
hány művel – köztük a Csendes éjjel
– a kórus. Természetesen a harmó-
nia megteremtése érdekében egyez-
tettünk Báló Marianna kolléganőm-
mel, a színjátszósok irányítójával.  

– Utolsó kérdés: kinek adja át a jel-
képes stafétabotot?  

– Kapfinger András főszerkesztő-
nek. Izgalmasnak tartom, hogy a vá-
rosközpontban borozót nyitott, ahol
remek az étel, s kellemes a hely. Ér-
dekelne, hogy a két különböző el-
foglaltság miként egészíti ki egy-
mást. V. Horváth Mária

Fotó: Nagy Ági

Gyimóthy Zsuzsanna patikus javaslatára a Garay János Gimnázi-
um részmunkaidős ének és egyházzene szakos tanárával, dr.
Vittayné Kovács Ildikóval beszélgettünk egyrészt arról, hogy mi-
lyen kapcsolat fűzi a fiatalokat a zenéhez, illetve ez a kötődés mi-
kor és miként alakul ki. Vajon a zeneszeretet megalapozásában
milyen szerep jut(hat) a szülőknek és a pedagógusoknak? 

BEMUTATJUK!

Éjféli misén tizenhét
évesen orgonált először



2007. DECEMBER 9.8888 MOZAIK

Elment Valaki, aki ismerte a dal
titkát. Ismerte, mert Gerse József
Tanár Úr karnagy volt, ízig-vérig
zenepedagógus. Emlékszem a rég-
múltból, egy – a szekszárdi Művé-
szetek Házában meg-
rendezett szívet melen-
gető hangversenyre.

A Bárdos Lajos emlé-
kére minden évben
megszervezett orszá-
gos, illetve határainkon
túlra is terjedő hang-
versenysorozat házi-
gazda szerepét évtize-
den át Szekszárd töltötte be. Gerse
Tanár Úr, mint a szekszárdi Liszt
Ferenc Pedagógus Kórus karnagya
vállalta ezt a megtisztelő szerepet.
Ő értője és ismerője volt Kodály
Zoltán és Bárdos Lajos életművé-
nek, és karnagyi tevékenységének
fő irányvonalát e zeneszerzők mű-
veinek interpretálása adta meg.

Emlékszem tehát egy ilyen kon-
certre, ahol nyitószámként Bárdos
Lajos Babits Mihály versére kom-
ponált – a ma embere számára is –
örök értékeket közvetítő, „A dal tit-
ka” című művének fülbemászó
dallama csendült fel a Művészetek
Házában. Nehéz leírni azt az ér-
zést, amikor – az általam mindig
megcsodált – gyönyörű csillár „égi
fényében” karnagy, kórus és kö-
zönség a babitsi gondolat és Bár-
dos Lajos zenéje kapcsán egybe-
forrt. „Elmondom én titkát kedve-
sen a dalnak” – ezt az érzést pró-
bálta Gerse Tanár úr elültetni a szí-
vekbe. Vagyis azt – tovább folytatva
a költő gondolatát –‚ hogy „minde-
nik embernek a lelkében dal van” –
a zene tehát Mindenkié!, minden
embernek sajátja, így vagy úgy. Ak-
tívan műveli vagy csak hallgatja.
Azért ültette a lelkünkbe a Terem-
tő, hogy legyen valami érték, ami
minden emberben közös, legyen
akár fekete vagy fehérbőrű, erdők
mélyén élő vagy civilizált. A zene
ősi titka mindenkiben ott van: a ze-
ne egyetemes. Legyen az ősi tam-
tam dob, kürt, hárfa vagy vonós
hangszer, vagy éppen ének – azt
adja hírül a világnak, hogy mi em-
berek, hordozói vagyunk egy „ti-
toknak”, ami túlmutat a világ törté-
nésein és földi létünkön is. Külön-
bözőek vagyunk, sokfélék, a lel-
künkben hordozott dallamok is
mások. De ha a zajos világban né-
ha csendet teremtünk lelkünkben,
meghalljuk annak belső dallamát...

„És akinek szép a lelkében az
ének, az hallja a mások énekét is
szépnek” — fűzi tovább a költő.
Igen, ha megtanultunk figyelni lel-
künk muzsikájára, akkor „fülünk
lesz” a családtag, a barát, a kolléga,
a kórustárs lelki muzsikájának
meghallására – így lesz a zene
egyetemes. Egymás dalát fogni egy-
fajta művészet – de megtanulható!

E művészetnek volt tudója Gerse
Tanár Úr kórusvezetőnk. A Te lel-

kedben mindig szép volt az ének,
és a másokét is szépnek érezted. A
dal egyetemes szépségét, titkát
próbáltad belénk plántálni több év-
tizedes pályafutásod alatt Mi nem

mindig értettük
meg, amit annyira
szerettél volna átad-
ni nekünk. Mintha
valójában nem ér-
tünk volna meg arra,
mi az a megfoghatat-
lan, kottafejekben
testet öltő Valami,
amit minden ember-

nek értenie kellene, mert egyete-
mes. A zenének ezt a titkát hordoz-
tad és adtad át sok nemzedéknek,
tanítványaidnak, kórusaid tagjai-
nak. Mikor egészséged megren-
dült, természetes közegedet, létele-
medet veszítetted el. Zene nélkül
nem tudtad elképzelni életedet. A
karmesteri pálcát letéve a hangver-
senyek szívet melengető érzésének
hiányából eredő űrt nem tudta a
családod maradéktalanul betölteni.
Emlékké halványultak a keszthelyi
Helikonok, a Pedagógus Kórus
fesztiválok, a Bárdos Lajos Zenei
Hetek rendezvényei, bel- és külföl-
di utazások, valamint a hangverse-
nyek utáni vacsorák, közös éneklé-
sek. Elárvultak a szorgalmas mun-
kák elismeréseként kapott okleve-
lek, plakettek, kitüntetések. Mi is –
kései tanítványaid – szegényebbek
lettünk, mert része voltál életünk-
nek... De hiányoddal is tanítasz,
mert éppen a hiány hív életre pozi-
tív folyamatokat, pendít meg lelki
húrokat; és ha későn is, rájövünk
arra, amit valójában mindig mon-
dani akartál. Vagyis arra, hogy éne-
kelni szép és emberformáló egyete-
mes dolog.

Munkádat jól végezted, legyen
nyugodt pihenésed. A Te lelkedben
mindig szép volt az ének, s most,
amikor a Művészetek Házának csil-
lárfénye Számodra kihunyt, ra-
gyogjon fel Neked a mennyei fény,
és kívánjuk, hogy az „égi kórus”
énekét is halljad örökké szépnek.
Munkásságod emlékét őrzi majd a
nevedet viselő „alapítvány”. Kö-
szönjük azok nevében, akiknek
majd ez segítséget nyújthat.

Temetéseden a pedagógus társa-
dalom és a szakma nem köszönt el
Tőled, ez a memoár talán pótolja
ezt a hiányt. Úgyis, mint egykori ta-
nítvány, kollega, kórustag és barát,
ezt becsületbeli kötelességemnek
érzem. És mindannyian így érez-
zük ezt, a Liszt Ferenc Pedagógus
Kórus tagjai, akiknek 17 éven át
szakmai vezetője voltál. A kórus el-
köszön Tőled, de a közelgő kará-
csonyi hangversenyeken „velünk
leszel”, hiszen Tőled tanultuk azt,
hogy a zene egyetemes, titka van,
és túlmutat a földi léten.

Nyugodjál békességben.
Tóth Zoltán,

a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus titkára

Edzőnéni
Teszünk az életben dolgokat,

amiket aztán megbánunk. Van,
hogy későn. Máskor azt bánjuk,
hogy elmulasztottunk valamit. Ez
is lehet jóvátehetetlen.

Itt ez a levél a gépemben és már
nincs akinek elküldjem. 

Épp órára mentem, mikor jött az
sms „Edzőnéni meghalt ...”. Elkés-
tél!! Ez volt a legelső, amire gondol-
tam. Elkéstél a leveleddel, mint ré-
gen az edzésről. Csakhogy, most
nem mondhatod, mint akkor,
„bocs Edzőnéni!”. Most csak sajnál-
hatod, sírhatsz legföljebb, de ő már
nem mondja hogy „nem baj, Ka-
tó!”. 

Pedig a levél itt volt megírva szep-
tember óta. Gondoltam még egy ki-
csit szépítek rajta, hozzáteszek egy-
két humoros történetet a gyerekek-
ről, hadd nevessen kicsit és főleg,
hogy ne gondolja csak azért írok,
mert attól félek, hogy többet nem
találkozunk. Pedig ettől féltem. 

Nem szerette, ha késtünk. Ő min-
dig pontos volt. És maximalista sa-
ját magával szemben. Nem volt a
Pollack pályán senkinek olyan gon-
dosan előkészített edzésterve, mint
nekünk.

Hétfő-szerda-péntek pálya, kedd-
csütörtök konditerem. Télen futófo-
lyosó. Edzésnapló, átmozgatás, fu-
tóiskola, ugróláb, szkippvágta ...
Szavak a múltból. Mindegyik őt
idézi.

Azt írtam neki a levélben, hogy
szerettünk hozzá járni edzésre.

Nem azért írtam, hogy örüljön, ha-
nem, hogy tudja nemcsak neki volt
fontos. És hogy megérte. Hogy nem
felejtettük el. Az életünk része volt.
Négy évig, hatig, tízig, kinek meny-
nyi. Akkoriban szinte több időt töl-
töttünk Vele, mint szüleinkkel.
Mindent tudott rólunk: kinek hogy
van a lelke, hogy áll az iskolában,
mikor mennyire fáradt és kibe sze-
relmes. 

Szerettük. Ezt persze nem írtam
meg neki. Mert hát ilyeneket „csak
úgy” nem ír és nem mond az em-
ber. Később meg bánja. Később
megbánja ...

Emlékszem, ahogy állt a domb
tetején, karbafont kézzel, kereszt-
betett lábbal, kicsit hátradőlve, kül-
ső talpélen egyensúlyozva. Emlék-
szem  a pólóira, a bőre színére, a
nevetésére, arra, ahogy futott, hosz-
szú, könnyed lépésekkel, szökellve.
Magasugró volt. Legelső tanítvá-
nyainál alig tíz évvel idősebb.

Péter bátyám decemberben lesz
negyvenéves. Ő talán még ötven
sem volt! 

November tizenhatodika, péntek
délután három óra. Edzőnéni! Azt
a Judit-napi szál virágot, amit so-
sem akartál elfogadni tőlünk, most
teszi Benő a sírodra. Remélem ott
vannak a többiek is! Brajesz, Szabó
Tünde, Boldis úr, Horváth Gyula,
Vilu,Sanyika, a hétpróbázók és a fi-
atalabbak, Benő korosztálya és
Zsófié, akiket már nem ismertem
és akik ma Téged ugyanúgy sirat-
nak, mint én.

Bocs Edzőnéni! Isten Veled! 
Kató

Aki ismerte a dal titkát

Múlt pénteken este a Művészetek
Házában emlékkoncert kereté-
ben idéztük fel Thész László ked-
ves személyét, munkásságát.
1989. november 30-án bekövetke-
zett váratlan haláláig igazgatta az
akkori zeneiskolát; diákok soka-
sága emlékszik azóta is rá, a vele
töltött órákra, a „tőle kapott” ze-
nére.

A Liszt Ferenc Művészeti Iskola
növendékei és tanárai állítottak
össze színvonalas programot, ame-
lyet Főglein Klára szép műsorveze-
tésével hallgathattuk meg. Az esten
több kamaramű is szerepelt, me-
lyekhez a zongorakíséretet Erősné
Máté Éva és Lányi Péter, az iskola
zongoratanárai adták.

Böhm: Sarabande című darabaja
indította a műsort, Balázs Réka
(hegedű) átélt előadásában. 

Őt Erős Ditta Rebeka (zongora)
követte, aki Chopin: Fataisie-imp-
romptu-jét játszotta érett líraiság-
gal. 

Popp: Magyar rapszódia című
művét hallgathattuk Hollósi Bog-
lárka (fuvola) drámai s egyben tü-
zes előadásában. 

Emmert Vanessza (gitár) két da-
rabbal készült: Giuliani: La folia cí-
mű variációjával, s Dimitri Fampas
Görög táncával, melyet kitűnően
mutatott be. Rostási Melinda (kla-
rinét) következett, Kuk: Bolivar de-
rűs, vidám művét játszotta el.

A Művészeti Iskola tanárainak
sorát Morvai Tímea nyitotta. Bach:
d-moll oboaversenyének két tételét
mutatta be szép hangon, hajlékony
könnyedséggel. 

Őt követte Müller Beáta, aki
Händel: Piangero la sorte mia kez-
detű áriáját énekelte el mély átélés-
sel, remek zenei formálással. 

Fauré: Fantázia című fuvolada-
rabját Ágostonné Béres Kornélia
játszotta rendkívül virtuóz techni-
kával. 

Lányi Pétertől Kodály: Ma-
rosszéki táncait hallhattuk emelke-
dett megfogalmazásban, pergő já-
tékmódban; e darabbal emlékezett
egykori jó barátjára. 

Radics Miroslav klarinéton mu-
tatott be egy csokorra valót Kodály
Epigrammái közül; rendkívül szép
hangú, melankolikus játéka méltó
befejezése volt az emlékhangver-
senynek. Lo

Thész László emlékére
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Advent
„Várjad az Urat és őrizd meg az Ő útját...”

Zsoltárok, 37:43
Elfigyelgetem az adventtel kapcsolatos vélekedéseket a médiában,

ahány megkérdezett, annyiféle megközelítés. Van akinek az adventi idő-
szak ez a karácsony előtti négy hét, az amúgy pangó üzletének fellendí-
tését jelenti. A non-stop nyitva tartás, a minél több áru értékesítése, a
készlet feltöltése után való rohangálás lehet, hogy meghozza a várt ered-
ményt, az anyagi hasznot, de közben úgy elfárad a test és a lélek, hogy
karácsonykor az öröm, az igazi ÖRÖM megéléséhez alig marad erő.

Van, aki az ajándékozással van elfoglalva, kinek mit vegyen, ez nem kis
gond, pláne ha nagy a család, vagy a rokonság. Örömet szerezni az aján-
dékon keresztül kedves dolog. Látni szeretteink arcán a boldog mosolyt,
felemelő érzés, de benne van a rizikó is az ajándékozásban, hogy a meg-
ajándékozott esetleg valami mást várt, és akkor nehéz leplezni a csaló-
dást.

Van, akinek lelki feltöltődésre ad sok lehetőséget ez az időszak, annál
is inkább, mert egy új egyházi év kezdődik advent első vasárnapjával. Ha
újat kezdünk, legyen az bármi, azt illik több odafigyeléssel, nagyobb len-
dülettel és képességünk teljes odaadásával csinálni. Minderre akkor va-
gyunk képesek, ha valóban feltöltődik bennünk a lélek, mert csak így van
erőnk dolgaink, feladataink tisztességes elvégzéséhez, családunkban és
környezetünkben türelmünk és szeretetünk megéléséhez.

„Várjad az Urat”! Már eljött kétezer évvel ezelőtt, mondhatja valaki. Így
igaz! Isten az idők teljességében (az általa alkalmasnak tartott időben) el-
küldte az ő Fiát, Jézus Krisztust. Elküldte azzal a megbízatással, hogy tol-
mácsolja felénk szavaival és cselekedeteivel az Ő szeretetét. Ennek a meg-
bízatásnak Jézus Krisztus tökéletesen eleget tett. Ahogy főpapi imájában
elmondta: „Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, ame-
lyet rám bíztál, hogy elvégezzem.”

Ezt a mondatot Isten előtti felelőséggel, nyugodt lelkiismerettel, ember
el nem mondhatja. Amit Ő elvégzett, az több volt, mint a feladatok rá vá-
ró, hosszú sorának maradéktalan teljesítése. A legnagyobb áldozatot mu-
tatta be, élete odaszentelését a golgotai kereszten. Szeretetének kiteljese-
dése volt ez az áldozatvállalás. Feltámadása után azt ígéri: „És ímé én ve-
letek vagyok, minden napon, a világ végezetéig.”

Jézus tehát ígérete szerint ma is úton van, találkozni akar velünk. Lét-
rejött-e már ez a találkozás, ez a személyre szabott, ez a senkire át nem
ruházható, közted és az Úr Jézus között?

Ő el akar érni minden embert, teheti ezt úgy is, hogy megszólít az Igé-
jén keresztül, vagy egy másik ember által, aki felhívja a figyelmedet arra,
rohanásodban állj meg és törődj egy kicsit a lelkeddel.

Ő a nagy ajándékozó, ajándéka csalódást nem okoz, mert nekünk van
szükségünk a békességre, a maradandó örömre, az Ő mértéke szerinti
szeretetre. Ezeket kínálja fel – meg a bűnök bocsánata után az üdvössé-
get, csupa olyan értéket, amit a fenyőfa alá senki nem tehet. Kedves
atyámfiai, gyülekezetünk tagjai, jöjjetek lelki nagy örömmel az Úr házá-
ba, ahol megtapasztalhatjuk a Zsoltár igazát: „Várván vártam az Urat, és
hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.” Isten áldja meg ünneplé-
sünket és adjon boldog új esztendőt.

Balázsi Zoltán
református lelkipásztor

Látszólag mi sem természete-
sebb, mint illendő, kötelességtudó
egyszerűséggel felsorolnunk 16 tá-
mogatót, akiknek neve amúgy is is-
merősen cseng majd. Persze az
ember, ha már olyan íróféle, in-
kább eljátszik a nevek ritmusával.
Tiszta szerencse, hogy a fő támo-
gató Váz-Bau Építőipari Kft. –
Lenkey Imre szinte hibátlan hexa-
meter, akárcsak a támogató Garay
Étterem, Soproni Sörgyár vagy a
Célgép Kft. – Csuprik László, Or-
chidea Virágüzlet, a Szekszárdi Né-
met Nemzetiségi Egyesület. Éppen
ellenkező lejtésű a maga anapesz-
tusaival a Kubanek Videó, a Plotter
Dekoráció, Vida Péter. Költőhöz il-
lően jambikus Babits Mihály, a Mű-
velődési Ház névadója, az Alisca
Regionális Rádió, a Szekszárdi Né-
met Kisebbségi Önkormányzat és
Szabó Kovács János. Magyaros, de

emellett trochaikus a Tolna Tours,
az Agro-Cell Kft., Vesztergombi
Endre. A legnagyobb meglepetés
azonban éppen az, hogy akiért ők
itt képkerettől ínycsiklandó falatig,
csodálatos bortól médiavisszhan-
gig szövetkeztek a jó ügy érdeké-
ben, valamennyi ritmusnak megfe-
lel nevével és alkotásaival. Cseh
Gabi, ahogy szánkra vesszük, szép
daktilus, hexameterbe illik a festő-
művész is, de immár Príma-díjas,
ami magyaros és trocheusi lejtésű,
ám mindezeken felül szerelmesen
szekszárdi ő, ami így leírva jambi-
kus.

Mielőtt végképp verstani tovább-
képzéssé fajulna a bevezető, meg-
állapíthatjuk: jóleső érzés hinni ab-
ban, hogy ennyi minden már nem
véletlenül idézi az élet sokszínűsé-
gét, s nem ok nélkül dobban egy-
be. Mert nem üres ritmusjáték ez,
hanem szívünk riadt dallama,
amellyel – így advent táján – öröm
várakoznunk és reménykednünk.
A remény, ez a különös ízű szó, ér-
dekes módon mindig a jövővel kap-
csolódik össze, s távoli rokona, az
ábrándozás, melyet csak Vörös-
marty nevez ’az élet megrontójá-
nak’, legföljebb a jelennel keres kö-
zösséget, és csupán a merengés az,
amit a múlthoz szoktak társítani.
Akad persze itt alkalom mindezt
hagyományosan megélnünk, de ta-
lán éppen az a többlet, hogy a re-
mény bizakodó, múltbeli remegé-

sét érezzük ezeken a festménye-
ken. Azt a bizalmat, amely meg-
érezteti és megérteti egyűvé tarto-
zásunkat, amely összefog és ide-
vonz minket, akik ajándékként
őrizzük szülő- és lakóhelyünk tit-
kait. 

Nincs abban semmi véletlen, ha
Babits pontosan nyolcvan éve,
1927. december 5-én írott Engeszte-
lő ajándék című költeménye sejlik
föl lelkünkben: „Cukrot, virágot,
gyöngyöt szerettem volna hozni
néked: / nincs gyöngyöm, cukrom,
virágom. / Görnyedve hozom ahe-
lyett s teszem a kezedbe, nézzed, /
keserű életemet, egyetlen terhes
gazdagságom. // Ez ami megma-
radt még, e meztelen is gazdag
élet, / s ezt sem adom, csak vissza-
adom már: / mert jól tudom, ki
vagy? s hogy benned és általad
élek, / kenyerem és levegőm! s rég

nem volnék, ha te nem
volnál.”

Igen, a vallomások
ideje advent, s így tárja
elénk a festő is rejtett vá-
gyait, színekből, for-
mákból és emlékekből
újraálmodott álmait.
Hűvös, de tüzes borral
kínálnak hébérből a
Szekszárdi pincék előtt,
mert tarkónkat csiklan-
dozza a Téli napsütés.

Még pár lépés, és ugrándozó ku-
tyánkkal ballagunk majd a Szur-
dikban, lelkünkben megpendül
egy régi húr Az utolsó év széljárta
deszkái meg az Az utolsó ősz
aranybarnán omladozó tanyája lát-
tán, s már bennünk rezeg a Diófa
árnyéka. Csusszan velünk a szán a
Szekszárdi télben Csatáron vagy a
Bartina utca kies pontján. Mi éljük
át a Találkozás emberi szavait,
előttünk alkudoznak a Szekszárdi
vásár kupecei, hajlanak furcsa ív-
ben A régi sörkert fái, átszaladunk
Bethlen Gábor utcai boltba Egy téli
reggel természetes szépségében,
vagy leballagunk a Bálint-híd ívein
és a Babits utca hídján át, a ked-
vünkért újranövesztett fák mellett
a Volt egyszer egy korzó üzletsorá-
ra. Arcunkat pirosra csipkedi a
Szekszárdi tél – amit de jó is lenne
megnyerni a tombolán! 

Kinek lenne ugyanaz a Kápolna
a temetőben, mikor mindenkiben
másként élnek szerettei, a Kápolna
kertje és a Szekszárdi templom? S ki
ne mondana szívesen nagy, felnőtt
meséket arról, hogy Volt egyszer
egy ház, …egy iskola, … egy udvar?
S persze Volt egyszer egy halászta-
nya is, ahova gyalogkomp húzta a
Sió-toroknál a hajdani horgászt. Ki
ne érezné, hogy lelke áradása a Ge-
menci ártér, s igazából csöndes
merengésének színtere a Gémek
otthona meg az Iccsének is hívott
palánki Feketevíz Téli hangulata?

Az Eső utántól az Az első és Az
utolsó hóig megmarad bennünk
minden Szentgáltól Harcig. A mi-
enk a Lázár Ervin emlékére mesélő
nagy eperfa, s ha megtaláltuk,
örömmel tereljük ménessé a Betűk,
kövek, lovak mind a 14 paripáját.

Van, aki elmosolyodik ilyesmin,
hiszen egyszerű érzések ezek: ra-
gaszkodunk ahhoz, ami a mienk,
közösnek érezzük a múltból idesu-
gárzott emlékek szeretetét, s a köl-
tővel valljuk: „Óh különös hata-
lom! szeretet erős gyengesége / – s
óh gyenge erősség! oly védtelen
benned... / Életem pórázát tartod,
de téged bilincsel a vége / s mégis
én vagyok zsarnok és hóhér, s te
aki enged és szenved. // Letérdelek
s úgy szánom-bánom óráid letörött
virágát, / mint aki barbár talppal
ment át egy drága réten: / óh ki

gyógyítja meg az elrontott örömök
rózsaágát? / ki mondja a tiprott
percnek: »Kelj föl, kis százszorszé-
pem! «”

Ki mondja? Hát Cseh Gábor
mondja, és nekünk mondja, ahogy
majd pár nap múlva a Művészetek
Palotájában – megyénk képvisele-
tében – az országnak is mondja ké-
peivel. Öröm abban hinnünk, hogy
a verssorokból, az olaj- és vízfest-
ményekből ugyanaz a hang szól:
„Órák és percek helyett fogadd el
egész életemet, / virágok helyett
egész mezőt, noha fölégett és nem
virágos: / de virághamvval, s lásd,
könnyel is trágyás, s ha új plántáid
beülteted, / minden szirmot földaj-
kál s neked áldoz.” 

Dr. Töttős Gábor

(Elhangzott a 2007. december 3-án.)

Meghitt ritmusok dobbanása
Cseh Gábor képei elé
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A Tolna Megyei Mezőgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgató-
ságának vezetőjével dr.
Korzenszky Emőddel beszél-
gettünk a hivatal idei évének
eredményeiről. Az igazgató
elmondta, egy éven belül két
nagyobb változás történt,
egyrészt 2007. év elejétől
megváltozott az intézmény
neve, és az FVM szakigazga-
tási intézményrendszerébe
tagolódott, másrészt az év
második felétől az ÁNTSZ
élelmiszer-biztonságot érintő feladatait
átvette, és ezzel a kormányzat egy
szervhez összpontosította az élelmi-
szer-biztonság hatósági felügyeletét.

– Így igaz, az intézmény szerkezet kibő-
vült és most már három feladatkört is köte-
lesek vagyunk ellátni – tájékoztatott dr. Kor-
zenszky Emőd. Működünk, mint állategész-
ségügyi és -takarmányozási hatóság vala-
mint élelmiszer-biztonsági intézmény is. 

– Nézzük részletesen, mit is takar ez a
széles körű ellátási és ellenőrzési feladat-
kör?

– Az igazgatóság feladata Tolna megye
állatállományának, állategészségügyi hely-
zetének, járványvédelmi munkáinak irányí-
tása, a fertőző állat-megbetegedések meg-
előzése, felszámolása, az állati hullák meg-
semmisítésének, elszállításának irányítása,
az ellenőrző, monitoring vizsgálatok szerve-
zése, az állatnyilvántartások vezetése, az
állatszállítások és az állatvédelmi feladatok

ellenőrzése, az ál-
latgyógyászatban
használt gyógysze-
rek szakszerű fel-
használásának, ke-
zelésének kontrolá-
lása. A lakosság
leginkább a fo-
gyasztásra levágott
állatok vágási, hi-
giénés körülménye-
inek, húsvizsgálatá-
nak ellenőrzése so-
rán találkozhat az
intézmény dolgozói-
val. Itt térnék ki arra

– folytatta a főállatorvos –, hogy a kormány-
zati intézkedés következtében az alkalma-
zottaink 10%-át el kellett bocsátanunk, ami
a kibővült feladatkör ellátását igencsak
megnehezítette.

– Mi a helyzet a takarmányok bevizsgá-
lásának területén?  Úgy tájékozódtam,
hogy az élelmiszerek biztonsága szem-
pontjából is nagyon fontos láncszem az a
takarmány, amely tejjel, tojással, hússal
és az ezekből készült termékekkel köz-
vetve kerül az emberi szervezetbe? 

– Intézményünk rendszeresen ellenőrzi
a takarmányok alapanyagait, a gyártását és
a forgalmazását biztonsági (szennyezett-
ség, mérgező anyagok, fertőző források
stb.), valamint minőségi (a címkének meg-
felelő beltartalom, összetevők, tiltott anya-
gok stb.) oldalról. Az élelmiszerek előállítá-
sának legújabb kori szemléletünk szerint a
termőföldtől a fogyasztó asztaláig követhe-
tőnek kell lennie. Elmondhatjuk, hogy a
magyar állati termékek a szigorú ellenőrzés

és a jó termelői hozzáállás miatt igen jónak
tekinthetők. 

– Nagyobb nyilvánosságot kaptak az
utóbbi időben az élelmiszerekkel kapcso-
latos botrányok. Tudunk lejárt és romlott
húskészítményekről, napvilágra került a
fűszerpaprika-botrány és több vegyszer-
túladagolásról is hallottunk. Önök ho-
gyan ellenőrzik mindezt?

– Igazgatóságunk egyrészt továbbra is
végzi eddigi munkáját: felügyeli az élelmi-
szer-előállító üzemekben és az élelmiszer-
boltokban az előállítás-forgalmazás körül-
ményeit, valamint vizsgálja a kész élelmi-
szerek biztonsági és minőségi jellemzőit
függetlenül attól, hogy hazai, EU-tagállami
vagy harmadik országból származó-e. Az
állati eredetű élelmiszert előállító üzemek
csak engedélyünkkel működhetnek a nem
állati eredetű élelmiszerek előállítói számá-
ra pedig regisztrációs számot adunk ki.
Két éve a kistermelők élelmiszer előállítását
is ellenőrizzük, nyilvántartásba vesszük
őket és részükre is regisztrációs számot
adunk ki. Csak ennek, és az évenként fris-
sítendő hatósági állatorvosi „Igazolás”-nak
a birtokában állíthat elő a kistermelő élelmi-
szert, és otthon, vagy a piacon, vásárban
csak így árusíthatja, amit a tőle vásárló szá-
mára be kell tudnia. Ennek előnye lehet –
hangsúlyozta dr. Korzenszky Emőd, hogy a
megyeszékhely piaca – ha a város is meg-
teremtené az ehhez szükséges feltételeket
– szélesebb áruválasztékkal csalogathatná
a vevőket. Gondolok itt a biotermékek áru-
sítására, kecske és juhsajtokra, frissen vá-
gott baromfira és minden egyébre, amely a
lakosság jobb ellátását szolgálhatná.

Ezen felül azonnal kivizsgáljuk az élelmi-

szer-biztonságot érintő fogyasztói panaszo-
kat, igyekszünk felderíteni az élelmiszer-ha-
misításokat és ellátjuk a genetikailag módo-
sított élelmiszerek előállításának és forgal-
mazásának felügyeletét is.

2007 októberétől ellenőrizzük az élelmi-
szerek előállításához felhasznált ivóvizet, a
megbetegedést okozó élelmiszert, továbbá
szükség esetén korlátozó intézkedéseket
foganatosítunk, hogy a további megbetege-
déseket megelőzzük, ebbe beletartozik,
hogy a vendéglátásban és közétkeztetés-
ben felhasznált alapanyagokat is felügyel-
jük.

– Úgy tudom, a Paksi Atomerőmű kö-
zelsége miatt – a lakosság megnyugtatá-
sa érdekében – mérik az élelmiszerek ra-
dioaktivitását is?

– Így van Tolna Megyei MgSzH Élelmi-
szerlánc Radiokémiai Laboratóriuma az
FVM Radiológiai Ellenőrző Hálózatának
tagja, ezért feladatunk, a termelt és forgal-
mazott élelmiszerek és a nyersanyagok
monitorozása. Az ez évben történt fejlesz-
tés eredményeként a gammasugárzó izotó-
pokat félvezető-detektoros mérőrendsze-
ren mérjük, ami lehetővé teszi a mintákból
nagyon alacsony radioaktív szennyezettség
kimutatását is. A műszerezettségünk és a
kiképzett személyi állomány biztosítja, hogy
mind az élelmiszerekből, mind a környezeti
mintákból a természetben előforduló szin-
tek minimális emelkedését is ki tudjuk mu-
tatni. 

Összefoglalásként elmondhatom, hogy
az élelmiszerek minősége jelentősen javult,
köszönhető mindez a szakhatósági vizsgá-
latok szigorításának, valamint igazgatósá-
gunk hatékony működésének.
7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.
Tel.: 74-529-080; fax: 74-312-423; 
E-mail: tolna_megye@oai.hu (x)

Felelősség – emberért állatért

10 éves a Nyitott Világ Alapítvány
Megalakulásának 10 éves évfordulóját ülte a Nyitott Világ Alapítvány
november 24-én. A szervezet egy évtizede nagy sikerrel oktatja az if-
júságot az idegen nyelvekre. Az eredményeket, a mozgalmas éveket
egy jubileumi rendezvénnyel ünnepelte az alapítvány Szekszárdon, a
Művészetek Házában.

Nyitás a világ felé, ez volt a jelmondata Tóth Lászlóné Mártának 10 év-
vel ezelőtt, amikor megszületett az alapítvány gondolata. A szervezet a
korát megelőzve indította útjára a Garay János Gimnáziumban a 0. évfo-
lyamot. Ezzel a képzéssel, mely kiemelt óraszámban oktatta az ifjúságot
az idegen nyelvekre, a Nyitott Világ megalapozta jövőjét, egyben szüksé-
gességét. A három évig tartó eredményes munka a 0. évfolyam megszű-
nésével válaszút elé állította a szervezetet. A kuratórium átszervezte az
alapítvány működését. Ma már három fronton zajlik a nyelvoktatás: a
mindennapokat jelentő kiscsoportos foglalkozások, a külföldi utak és a
mára tradíciót öltő nyelvtáborok, ahol anyanyelvű tanárok közreműködé-
sével mélyíthetik angol és német tudásukat a diákok, akik zömében Szek-
szárdról, de az ország szinte minden szegletéből érkeznek. A kitartó és jól
szervezett munka meghozta eredményét. Az elmúlt évtized alatt több
száz sikeres középfokú és ötven felsőfokú nyelvvizsga született. Mint
ahogy azt a jubileumi eseményen is megtudhattuk: nem csak a megmé-
rettetéseken történő sikeres szereplés az, amit köszönhetnek ezek a fiata-
lok az alapítványnak. A közösségi szellem, az emberi értékekkel bíró sze-
mélyes jelenlét adja a többletet mind a diákok, mind a tanárok részéről. A
volt és jelenlegi diákok a szoros kapcsolatokat, a közösségi élményeket is
kiemelték. De nem csak a tanítványok, szüleik, hanem dr. Say István, a
szervezet kuratóriumának volt elnöke, jelenlegi tagja, valamint dr. Gaál
Zsuzsanna elnök is pozitívan szólt az alapítvány ténykedéséről és az ott
dolgozó tanárok munkájáról. A köszönet nem csak szavakban öltött for-
mát: Farkas Judit a zongora, Palkó Zsófia a gordonka, Lozsányi Soma az
orgona muzsikáját hívta mindehhez segítségül. A köszönetek sora a ze-
nével nem ért véget. Tóth Lászlóné is kifejezte háláját mindazoknak a
szülőknek, alapító tagoknak, az oktatásnak helyt adó iskolák, intézmé-
nyek vezetőinek, akik a kezdetek óta támogatták az alapítványt. 

Bencze Diána 
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Ha Európa bármely városa azzal
büszkélkedhetne, hogy ott mutat-
ták be először működés közben a
telefont a nagyközönségnek, bizto-
sak lehetnénk benne, ezt a tényt
nemcsak fényes gránittábla hirdet-
né, hanem kiállítások, konferenci-
ák kísérnék. Mindenütt, kivéve me-
gyeszékhelyünket, amely pedig e
ténnyel dicsekedhetne, ám nem
teszi…

Kevés olyan találmány akad,
amit a fővárost megelőzve vidéken
mutattak be. Az 1876-ban föltalált
telefon, amely mai életünket már
sokszorosan korszerűsített formá-
ban határozza meg, mégis Szek-
szárdon szerepelt először, méghoz-
zá vendégcsalogatóként 1877 de-
cemberében. Az akkori Szegzárd
Szállót bérlő Tóth József az emele-
ten nyitotta meg kávéházát, ahol a
később Amerikát járt Garai Ferkó
cigányzenekara szórakoztatta a
nagyérdeműt, a földszinti szűkös
vendéglőt pedig éppen e napokban
bővítette az élelmes vállalkozó. A
kitűnő ételek mellett különleges
szórakozásról is gondoskodott,
amikor a nagyközönségnek – Euró-
pában először – itt kívánta bemu-
tatni működés közben az új szen-
zációt, a telefont.

Az ötletet az adta ehhez, hogy
Geisz László képviselő amerikai út-
ja során beszerzett két készüléket –
noha hivatalosan még nem árusí-
tották, hanem csak kölcsönözték
azokat! –, s a szállóval szomszédos
polgári iskolának adta. Ilyen előz-
mények után hirdette meg a
Tolnamegyei Közlöny: „Kálmán
Károly tanár úr a telephont, mely a
legutóbbi időkben annyi port vert
fel, karácsony másnapján délelőtti
10 órakor fogja a közönségnek be-
mutatni. A készülék délutáni 3 órá-
tól egész hat óráig a közönség

használatára fog állani s a nagyven-
déglő emeleti és földszinti éttermét
fogja összekötni. Belépti díj 20
krajcár lesz, melyből a tisztajöve-
delem megfelelő részét a tűzoltó-
ságnak ajánlotta fel.” Ha meggon-
doljuk, hogy
akkoriban 40-
50 krajcár egy
napszám díja,
viszonylag ma-
gas a belépő
ára, másrészt
az is érdekes,
hogy a telefont
később éppen
a tűzoltók al-
kalmazták elő-
ször.

A nagy ese-
ményről a de-
cember 30-i új-
ság tudósított.
„A telephon
bemutatása a
nagyvendéglő-
ben uralkodó
folytonos zaj
miatt csak
részben sike-
rült, s a közön-
ség nagy közö-
nyösséget mu-
tatott az új találmány iránt.” Kál-
mán tanár úr – a Vasárnapi Ujság A
beszélő távirda című cikkét is föl-
használva – rövid előadásban is-
mertette a készüléket, mely „igen
egyszerű, legfontosabb része mint-
egy deciméter hosszúságú mágnes
darab, alsó végén egy centiméter
nagyságú lágyvas darabbal, mely
utóbbi finom selyemmel ellátott
sodronnyal van bevonva. A lágyvas
alatt s kissé távol tőle van egy ko-
rong alakú vaslemez, legföllebb pa-
pírvastagságú s könnyen mozogha-
tó. Ez az egész egy faburkolatban

van, melynek súlya alig egy font s
zsebünkben kényelmesen el lehet
helyezni.”

Ha ma már csak mosolygunk is a
félkilós készüléken, annak ekkor
felismert jelentősége beigazoló-

dott: „Bell Gra-
ham geniális ta-
lálmánya magát
a természetet
lopta meg, sőt
azt tökéletesíté
is. Ugyanazon
telephon legki-
sebb változtatás
nélkül egymagá-
ban pótolja a fül
és száj szere-
pét… Az új cso-
da: a telephon.
Ú t o n - ú t f é l e n
halljuk most e
nevet, vitatkoz-
nak fölötte, fej-
tegetik, s bon-
colgatják, elíté-
lik, majd ismét
taglalják a gya-
korlati hasznot,
mely alkalmazá-
sától várható, s
sokan anélkül,
hogy látták vol-

na, pálcát törnek fölötte, nem nagy
fontosságot tulajdonítanak neki, s
azt hiszik, hogyha majd szűnt az
újság ingere, nem foglalkozik vele
többé senki. S lehet, hogy igazuk
lesz. Hisz hány fontos találmány,
ha nem bizonyult azonnal gyakor-
latinak, ejtetett el így, hogy később
főniksz gyanánt új életre ébredjen,
de a tudós, ki valamely eszmét föl-
karolt, s azon csügg feláldozva
nappalát, éjjelét, dolgozóasztala
előtt ülve fárad, találmányát foly-
ton tökéletesíteni igyekszik, míg
végre sikert arat. Részemről hi-

szem is, hogy amaz aránylag cse-
kély nehézségek, melyek a telep-
hon gyakorlati alkalmazásának
még eddig útját állották, eloszlat-
ván, még a távírón is túl fog tenni
egykor.”

Melyek ezek a nehézségek? A
legfőbb, hogy még nincsen szén-
mikrofon, ezért „úgy hallgatóknak,
mint a beszélőknek igen közel kell
állaniok a csőhöz… A hangot a
hallgatódzó úgy veszi észre, mint-
ha szomszéd szobából, vagy éppen
pincéből hallaná. (Ezt persze Szek-
szárdon mindenki értette.) Ki mer-
né tagadni, hogy pár év múlva ezen
bámulatos találmány csak oly min-
dennapi leend, mint ma a fényké-
pek.” Kálmán tanár úr kitűnő jós-
nak bizonyult…

Hosszas szervezés, évek óta
eredményesen működő a tűzjelző
telefon és előfizető-toborzás után
végül 1904-ben kapcsolódott be
Szekszárd a hálózatba, amelyen A
jó hír legkülönösebb formában
mégiscsak Babits versében érke-
zik... 

Dr. Töttős Gábor

A telefon bemutatása (Az Amerikai
Tudomány című folyóirat

1877. október 6-i címoldalán)
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A telefon első bemutatása hazánkban

ÓDON
IDŐBEN

December 10-én 160 éve, 1847-
ben született De Gerando Atti-
la, aki Szekszárdról írt francia
cikket. 100 éve, 1907-ben pol-
gármesterré választották dr.
Szentkirályi Mihályt.

December 11-én 105 éve, 1902-
ben a szekszárdi vásár- és híd-
vám bérletét a tolnai Perler Er-
nő nyerte el 7777 koronáért.

December 12-én 115 éve, 1892-
ben Bezerédj Pál megkezdte a
népkonyha szervezését. 105
éve, 1902-ben a Styrum-Lym-
burg Alapítvány ösztöndíját
„Babits Mihály joghallgató”, a
jövendő költő kapta.

December 13-án 190 éve, 1817-
ben elhunyt Kitaibel Pál bota-
nikus, aki nálunk is járt kuta-
tóúton. 90 éve, 1917-ben saj-
tónk megírta: nyomdánk 130
munkása közül alig 20 maradt.

December 14-én 110 éve, 1897-
ben a pécsi újság szerint Szek-
szárd a sajtópörök városa.

December 15-én 100 éve, 1907-
ben a Közérdek a „gummi
puska”(csúzli) újbóli elterjedé-
séről írt.

December 16-án 185 éve, 1822-
ben Garay Antal ’48-as tiszt
született. 60 éve, 1947-ben
Kunszery Gyula verskötetet je-
lentetett meg városunkban.

Babits Mihály

A jó hír
Mikor megszólalt éjjel a telefon,
az álmok zsúfolt hadseregein
zavar futott át, nem lehetett tudni,
mi történt a különös mezőkön? villám
ütött-e le? tengerek áradtak
s megbokrosodtak a paripák, fények
hintáztak szerte, óriás fálánkszok
hátráltak, tüntek, itt-ott valami
iszonyú lövedék szórta föl a földet és
emberi tagokat szökőkút módra, s ilyen
kutaktól bugyborgott a csatatér.
A vitézek fejeiket keresték
és lovaik sörényébe csimpaszkodtak.
Hullámzott a sötétség, mindenfelé
betört az ijedt valóság, a szoba
hidege, az ablak keresztje, forogva
mint egy roppant Kapisztrán kezében,

kimutatott a megfagyott téli
utakra ahol soványan integettek a fák.
A holdvilág a tócsa jegén
úgy villogott mint az ezüstkanál
melyet az ómód hipnotizőr
kábítva tart a beteg elé.
Néhány kövér rémmé bugyolált
alak bandukolt lámpással, farkasok
vonítottak messzi a pusztán.
Hideg volt, szörnyű józan és hideg
s az alvó vacogott amint kikelt az ágyból
félig már ébren, fejéből jobbra és balra
az álmok apadó tengerei
húzódtak vissza a rejtelmes szögletekbe.
Úgy ment, imbolygott mint fehér kísértet,
fölkapta a kagylót, beleszólt rémült hangon,
s a messzeségből világos zengéssel
csapott vissza kitáruló
fülébe a hír: „Megszületett a gyermek!”



Ha valami kevésben egyetérthet
a másik klub – a Szekszárdi Kerék-
páros Szabadidős Sportegyesület
alapító mindenese Schneider Kon-
rád és a szakmai munka érdemi ré-
szét végző fia, az egykori verseny-
ző Schneider Gábor – a régi klub
szakmai vezetőjével, Steig Gábor-
ral – aki legutóbbi számunkban
mondta el a véleményét –, abban
mindenképpen, hogy bizony töb-
bet érdemelne a várostól a kritikus
időszakban magára hagyott, önerő-
ből produkáló sportág. Amely a két
klub létezése, elszántsága, a sport-
ág városi fennmaradásáért végzett
tevékenysége, a személyi ellenté-
tek kiváltotta versenyhelyzet okán
is maradt fönn, és teremtett szak-
mailag perspektivikus jövőképpel
kecsegtető mai alaphelyzetet. A hi-
degháborús, beszólásos időszak
úgy tűnik már a múlté. Mindkét
formációnak el kell fogadni a mási-
kat, sőt azzal is számolni kell, hogy
alkalmasint rászorulhatnak egy-
másra, a szakmai szempontú köl-
csönös segítségnyújtás időszaka is
eljöhet.

Eredményességi különharc, per-
sze, hogy létezik, bár a támogatók,
a szponzorok megszerzése jórészt
inkább személyes kapcsolatok, a
szerencse kérdése, nem feltétlenül
a pillanatnyi eredményesség domi-
nál. Persze, arra mindenképpen
kényesek mindkét klubnál, hogy a
saját vagy éppen a másik klub ered-
ményei pontosan jelenjenek meg.
Legutóbbi számunkban – sajnos –
nem így történt... A régi klubról, a
Szekszárdi Kerékpáros SE-ről szóló
elmúlt heti riportunkban, egy
olyan bajnoki címmel is fölruház-
tuk az amúgy háromszoros orszá-

gos első Kis Mátét, amit nem nyert
meg. Így utólag elnézést kérünk az
érintettektől. Az évadzáró hegyi
versenyről volt szó a cikkben, ame-
lyen nem az ezen is induló Kis Má-
té, hanem – s ettől pikáns a baki –
az SZKSZSE egyik feltörekvő, hala-
dó korcsoportú versenyzője, Fodor
Ákos győzött. Schneiderék több
szempontból is előnyösebb hely-
zetben vannak mint valamikori
versenyzője, Steig Gábor fémjelez-
te klub. De ezt nem ajándékba kap-
ták a Fortunától, ezért a közelebbi,
de legfőképpen a távolabbi múlt-
ban – és a jelenben is! – kőkemé-
nyen megdolgoztak. Az alapító ne-
ve, edzői múltja, eredményessége,
országos elismertsége még mindig
vonzza a sportág iránt érdeklődő
gyerekeket, másrészt Schneider
Konrádék jóval korábban, lassan

egy évtizede, léptek önálló útra,
a régi klubnál pedig csak az el-
múlt években konszolidálódott a
helyzet.

Négy versenyző 16 bajnoki cí-
met kerekezett össze

Schneiderék az ezredforduló
után a hozzájuk érkező jó adott-
ságú, szorgalmas gyerekekből
már felépítettek egy, a felnőtt kor
küszöbén álló korosztályt, akik-
nek a neveivel a győztesek, a do-
bogósok között is találkozhat-
tunk az elmúlt években, akik
megint a pénzhiány, az itteni le-
hetőségek hiánya miatt nem
szekszárdi színekben folytatják
ígéretes pályafutásukat a jövő-
ben. Tóth Dánielről, Dévai Dáni-
elről, Vörös Vincéről, a Világ Ku-
pát is megjárt Walkó Andrisról
van szó, de ide soroltatik
Bischop Bálint is. Schneider Kon-

rád egyébiránt egyáltalán nem szo-
morú amiatt, hogy tanítványaikkal
erkölcsi és anyagi értelemben eset-
leg mások aratják le a babérokat,
mert ez komoly klub hiányában –
sajnos – objektív helyzet Szekszár-
don. 

– Jó érzés, hogy látjuk a mun-
kánk értelmét, ezek a mi új egyesü-
letünk első generációs versenyzői-
nek legtehetségesebbjei nagy való-
színűséggel bent lesznek – leg-
alábbis négyen – abban a 8 orszá-
gosan kiválasztottban, akiket leiga-
zol a működését Magyarországon
hamarosan megkezdő vegyes tulaj-
donú magyar–olasz sportegyesület,
amely az U23-as korosztályban
foglalkozik fiatal tehetségek felké-
szítésével – mondta Schneider
Konrád, a Szekszárdi Szabadidős
Kerékpár Sportegyesület vezetője –
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nem éppen szokásos idényt sejtet-
ve az egyesület életében. – Prant-
ner Anita a serdülőknél, Dévai Dá-
niel az ifiknél, Gyenes Dávid és Fo-
dor Ákos a kezdőknél az idén
mindösszesen TIZENHAT orszá-
gos elsőséget szerzett, ami rekord
az egyesületünk történetében! El-
ső számú versenyzőnk, Prantner
Anita az ifik között is háromszor a
legjobbnak bizonyult a legjelentő-
sebb hazai versenyeken, a tizenhat
bajnoki címünkből egymaga 12-t
(!!!) gyűjtött be. Érdemes volt neki
a triatlonistáktól átjönni a kerékpár
sportba, ha ő is akarja, és nem jön
közbe semmi, akár nemzetközi
szinten is jegyzett versenyzővé vál-
hat. Úgy tűnik, jövőre jelentősen
emelkedhet a versenyzői létszá-
munk is, tíz új gyerek leigazolása
éppen folyamatban van, akiket már
jövőre versenyeztethetünk a kez-
dők korosztályában, és közülük
többen is az átlagnál nagyobb te-
hetségről árulkodnak az eddigi
edzések során.

Mi sajnos nem tudtunk szerződ-
ni, amatőrök a versenyzőink, így
ingyen oda mehetnek, ahova akar-
nak. Mi anyagi értelemben nem
tudtunk nekik semmit nyújtani,
sajnos. Ez azért legközelebb már
nem fordulhat elő, ennek a szerző-
déses hátterét azért ki fogjuk dol-
gozni a közeljövőben. Igen, ehhez
is támogatók kellenek, remélem,
hogy előbb-utóbb sikeresek le-
szünk ezen a téren is, mert csak
magunkra, a pályázatokra, a szű-
kös városi támogatásra és a gyere-
kek sikerességéért áldozatot hozó,
anyagilag is a zsebükbe nyúló lel-
kes szülőkre számíthatunk jelen-
leg. Több terhet már nem tehetünk
a vállukra. 

Fontos az edzőkérdés is, hiszen
Gábor egyedül már kevésnek tű-
nik, többen is volt kerékpáros ver-
senyzőink közül jelezték, hogy be-
segítenének nekünk. Az új kezdő
csoportnak Balogh Sándor lesz az
edzője, a dolgok jelenlegi állása
szerint. Szeretnénk legalább ilyen
eredményes évet zárni, mint az
idei. B. Gy.

Utánpótlás Hegyi Ob. Mind a három
fiú szekszárdi: 1. Fodor Ákos

(SZSZKE), 2. Kis Máté (SZKSE), 3.
Gyenes Dávid (SZSZKE)

Új tehetségek garmadája a megosztott szekszárdi bringában (2.)

Schneiderék változatlanul vonzzák és kinevelik a tehetségeket!

Húszéves 
az AC Szekszárd

Városunk atlétikai klubja, az AC Szekszárd idén ün-
nepli fennállásának huszadik évfordulóját. A jubile-
um alkalmából az egyesület és a Sportélmény Ala-
pítvány atlétatalálkozót tart december közepén, me-
lyen a 2007-es esztendő legjobbjai mellett visszaem-
lékeznek az elmúlt 20 év legjeire is.

Az atlétika Szekszárdon közel 110 éves múltra te-
kint vissza – akkoriban még a tornaversenyek, bemu-
tatók közben rendeztek egy-két atlétikai versenyt –, s
a sportok királynője a mai napig meghatározó szere-
pet tölt be városunk életében. Húsz éve a széthulló-
ban lévő Szekszárdi Dózsa egyesület szakosztályai –
kosárlabda, labdarúgás, cselgáncs, súlyemelés, úszás
és atlétika – jövőjük biztosítása érdekében úgy dön-
töttek, hogy önálló klubokat hoznak létre. A szakosz-
tályokat a kilátástalannak tűnő helyzetben a bázis-
vállalatok – ma szponzornak neveznénk őket – men-

tették meg. Így alakult meg – többek között – 1987
őszén a BHG 4. számú gyárának patronálásával az
Atlétikai Club Szekszárd. A szakosztály munkáját
Bien János társadalmi elnök és id. Tamás István ügy-
vezető elnök irányította. A ma is regnáló elnök, Ta-
kács László 1992. január 30. óta tölti be tisztét.

Az eltelt két évtized alatt a klub atlétái 84 alkalom-
mal húzhatták magukra a címeres mezt világ- és Eu-
rópa-bajnokságokon, valamint különböző korosztá-
lyos válogatott viadalokon Marakeshtől Isztanbulon
és Amszterdamon át Rigáig. A szekszárdi atléták 137
országos bajnoki címet hódítottak el, s emellett nyer-
tek 112 ezüst- és 143 bronzérmet. A legszorgosabb a
Németh Gyula által irányított Németh Máté, Kovács
Krisztián, Csillag Balázs középtávfutó trió volt. Utób-
bi nevéhez fűződik a legkiemelkedőbb eredmény is:
az ötezres magyar csúcstartó hetedik lett a 2002-es
müncheni kontinensviadalon.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak
a találkozóra: december 15-én 18 órától a Gemenc
Hotel éttermében! 

Érdeklődni lehet Knieszné Jéhn Katalinnál (30/91-
66-987), vagy a scherer.tamas@sportelmeny.hu e-
mail címen.
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A rejtvény megfejtését 2007. december 19-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A november 25-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Korcsmárné Pirk Márta, Ernyős
akác. Nyerteseink: Forster Helga, Kölcsey ltp. 2. és Czank Imréné, Cserhát u. 9. 
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Egy (nagyon) laikus
testvér prédikációja
Drága testvéreim! Örül az én szívem (a lel-

kemről már nem is beszélve) a ti sunyin ha-
zug szenteskedő orcáitok láttán, mert ha ti
nem lennétek, valószínűleg én lennék a legal-
jasabb gazember ebben az országban. De sze-
rencsére ti itt vagytok, és ráadásul még olyan
disznó szerencsétek is van, hogy az ÚR
(áldassék az Ő szent neve!) végtelen irgalmá-
ban és szeretetében, ha a kellő bűnbánatot si-
kerül megjátszanotok előtte és meggyónjátok,
megbánjátok vétkeiteket, Ő megbocsát nek-
tek. Az ÚR végtelen szeretetével és türelmével
ti álnok kéjsóvár és pénzsóvár gonosztevők
visszaéltek! De az én halandó testemben nem
lakozik – hogy is lakozhatna? – ilyen végtelen
türelem és szeretet, ami már-már a megbo-
csájthatatlan bűnöket is képes megbocsátani,
bűnbánó képeteket látván, már csak azért
sem, mert én tudom, ahogy akár csak egy pil-
lanatra is hátat fordítok nektek, ti rögtön gú-
nyosan és szánakozva kiröhögtök engem,
hogy már megint – jóságos ég!, de hányszor,
de hányszor már? – sikerült jól átvernetek. 

Pedig nekem jobban kellene ismernem
benneteket, mint az Úristennek, aki a végte-
len messziségből figyeli minden lépéseteket,
mert az az én súlyos keresztem, hogy kényte-
len vagyok közvetlen közeletekben élni, amíg
csak élek… ezért aztán nem is szaporítom to-
vább fölöslegesen a szót, hanem kertelés nél-
kül a szemetekbe mondom, ha fél órán belül
nem rakja vissza valaki szűk cellám kőpadjá-
ra az egy év óta immár a huszadik ellopott ró-
zsafüzéreim egyikét, akkor fél óra múlva egy-
gyel több aljas gazember tolvaj lesz köztetek.
Elvégre senki se várhatja el tőlem, hogy éle-
tem végéig rózsafüzérekre költsem minden
összekoldult filléremet!

Nagyon remélem, hogy az ÚRNAK sikerül
fél óra alatt még a ti nagyon sötét elméteket is
megvilágosítani, és ti is belátjátok, legalább
egy tisztességes, becsületes, istenfélő ember-
nek feltétlenül kell lennie egy kolostorban,
máskülönben semmi értelmi sincs ennek az
egész szenteskedésnek, meg aztán az ÚR vég-
telen türelmének hosszúságát se ismeri senki.

Bálint György Lajos



Szekszárd-környéki
Foltvarrók adventi kiállítása
a márványteremben 
december 14-ig látogatható 
a ház nyitva tartási idejében. 
A kiállított tárgyak megvásárolhatóak.

Cseh Gábor festőművész 
kiállítása  
Megtekinthető: december 22-ig,
naponta 10–19 óráig

December 11-én, kedden Óvodás-bér-
let 10 Micimackó, 14 Süsü 

EZÜSTMACKÓ 
gyermekmusical, a Budapesti Fogi
Színház előadása
Jegy: 650 Ft

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

December 15-én, szombaton 19 órakor
a színházteremben  

JUNIOR STARS ÉS VENDÉGEI
JÓTÉKONYSÁGI
KARÁCSONYI KONCERTJE   
Közreműködnek: Gagliarda Kórus
fesztiváldíjas énekegyüttes
Anducska Adrienne vezetésével;
Kajsza kvartett; Lányi Péter zongo-
ra; Orbán György vers
A Junior Stars művészeti vezetője
Molnár Ákos
Belépődíj nincs, támogatásokat a
helyszínen az előadás előtt gyűjtik a
Speciális Óvoda „Hétköznapi kis-
csodákért” Alapítványa javára.
Mindenkit szeretettel várunk!

December 12-én, szerdán 14 órakor 
a táncteremben „Babits” Népfőiskola 

Lady Diana élete
Előadó: Tóth Zsanett Ifjú Tudor, az
I. Béla Gimnázium tanulója.
Belépés díjtalan.

December 16-án, EZÜSTVASÁRNAP
9–13 óráig 

KARÁCSONYI KINCSESHÁZ
Újra várjuk kézműves foglalkozásra
a családokat, gyerekeket és a szülő-
ket. Készítsünk együtt egyedi, sze-
mélyre szóló, szép karácsonyi aján-
dékokat! Lesz foltvarrás, ajtókoszo-
rú és textilfenyőfa-készítés, origami
díszek, szalmacsillagok készítése,
tükörfestés, mézeskalács-sütés és
díszítés. A foglalkozások mellett a
legkisebbeket babajátszóval várjuk.
Belépődíj 700 Ft, 2 éves korig ingye-
nes. Minden belépő mellé egy fi-
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

nom illatos teát adunk ajándékba.
Az elkészített tárgyak természete-
sen elvihetők. 

December 21-én, pénteken 19 órakor 
a színházteremben  

KIÁLTS A SZERETETÉRT! 
musical–opera Kalkuttai Teréz anya
életéről, a budapesti Rock és Musi-
cal Színház előadásában
Jegy: 1800 Ft

MŰVÉSZETEK HÁZA
December 15-én, szombaton
11 órakor

CSUHAJ TÜNDE tojásdíszítő
és SZATMÁRI JUHOS
LÁSZLÓ szobrászművész
KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA
A kiállítás megtekinthető: 
2008. január 26-ig
Belépőjegy: 200 Ft, diákoknak,
nyugdíjasoknak: 100 Ft
Csoportos látogatás esetén diákok-
nak díjtalan.

December 20-án, csütörtökön 
19.30 órakor

KARÁCSONYI  DALFŰZÉR 
Közreműködik: 
KERTESI INGRID énekművész
(szoprán), NÉMETH JUDIT ének-
művész (mezzoszoprán) 
Kísér: DALLOS ERIKA zongora- és
csembalóművész 
Belépőjegy: 1000 Ft 
Zenebarát bérlettel: 500 Ft

2008. január 1-jén, kedden 
16 órakor

ÚJÉVI KONCERT 
Közreműködik: 
BUDAPEST RAGTIME BAND 
Belépőjegy: 1000 Ft 
Zenebarát bérlettel: 500 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
December 6–12. 

15.30 és 17.30 órakor MÉZENGÚZ
20 órakor INVÁZIÓ

December 13–19. 15.30 és 17.30 órakor 
AZ ARANY IRÁNYTŰ 
20 órakor ÉBREDŐ SÖTÉTSÉG

December 20–26. 15.30 és 17.30 órakor
MACSKAFOGÓ 2. 
– A SÁTÁN MACSKÁJA
20 órakor BEOWULF –

LEGENDÁK LOVAGJA
KISTEREM
November 29.–december 5. 

17 órakor VALAMI BOLDOGSÁG
December 6–12. 

17 órakor OFF HOLLYWOOD
19 órakor NEXT – A HOLNAP A

MÚLTÉ
December 13–19. 

17 órakor DOLINA 
19 órakor A CSAPDA

December 20–26. 
17 órakor LÁNYOK  
19 órakor FORRÓ ZÁPOR 

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

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

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA
Szekszárd, Szent
István tér 10.

INGYENES KORREPETITOR
SZOLGÁLAT!
Folyamatosan lehet jelentkezni!
Várjuk, olyan 5–8. osztályos diákok je-
lentkezését, akik igénybe vennék szol-
gáltatásunkat!
Elsősorban angol nyelv és matematika,
a többi tantárgyat megfelelő számú je-
lentkező esetén indítjuk (magyar, né-
met nyelv, történelem stb.)
Érdeklődni: a 74/529-612 telefonon
vagy személyesen a Szekszárd, Szent
István tér 10. szám alatt lehet.

Tolna megye ifjú tudora című verseny
keretében Németh Nóra az I. Béla Gim-
názium és Informatikai Szakközépis-
kola tanulója előadást tart 2007. de-
cember 13-án 14.30 órai kezdettel.
Az előadás címe: Anorexia és bulémia
Az előadás helyszíne: 
Polip Ifjúsági Iroda – Diáktanya
Szekszárd, Szent István tér 10. (a mozi
mellett)
Szeretettel várunk minden kedves

érdeklődőt!

L É L E K É P Í T Ő
2007. december 10-én, hétfőn

este 18 óra
a Kárpátaljáról érkező 

C R E D O  együttes
bemutatkozása dalban, zenében
A Trianon utáni magyar kisebb-

ségi sors, az Isten háta mögöttiség
megélése, megénekelése. 
Helyszín Babits Mihály

művelődési ház
BELÉPÉS  DÍJTALAN.

AZ ILLYÉS GYULA MEGYEI
KÖNYVTÁRBAN

2007. december 12-én
(szerdán) 16 órakor

nyílik meg

Szatmári Juhos László
szobrászmûvész

SZOBOR-RAJZOK
címû kiállítása

Bevezetõt mond: Póla Károly

JAZZ, KARÁCSONY, TURNÉ
2007. december 20-án 

19 órakor
a Német Színházban

All Stars-koncert

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
11. Rocky Horror Picture Show

R.: Jim Sharman
13. A skorpió megeszi az ikreket

reggelire R.: Gárdos Péter
18. A graffiti királya 

R.: Julian Schnabel
20. Passió R.: Mel Gibson
JAZZ KLUB 
12. Közkívánatra a kedvenc 

jazzgitárosaitok
19. Közkívánatra a kedvenc 

jazz-zongoristáitok
ROCKKLUB 
14. Deep Purple
21. Metallica
28. Monsters of Metal
A programok ingyenesek.

KONCERTEK
12. Rózsaszín Pitbull
29. Évzáró buli!!! 

Közreműködik: 
Riff-Raff, Force Feedback

A koncertek kezdési ideje 21 óra.

N Y Í LT  N A P  
AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS

ISKOLÁBAN!
Szeretettel várunk minden 
nagycsoportos óvodást és

szüleit
az 5. Sz. Általános Iskolába

2007. december 
15-én (szombaton)

9–11 óra között!
A nyílt napon bemutatjuk a

• leendõ tanítókat
• iskolánkat
• számítógépes termeinket
• könyvtárunkat
• tornatermünket

(tornacipõ szükséges)
• osztálytermeinket

A program meglepetéssel
zárul!

Iskolavezetés

A Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskör

2007. december 9-én, 
vasárnap délután 3 órakor

a SZENT ISTVÁN HÁZBAN 
(Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

Mikulás-ünnep-
séget tart.

Az ünnepi mûsort a szekszárdi Szent József
Katolikus Iskola diákjai és a

társaskör tagjainak gyermekei, unokái adják.
Örömmel vennénk, ha egy kis süteményt

hozna magával és így segítene abban, hogy
a jelenlévõk egymást megvendégeljék. A

gyermekek megajándékozásáról a társaskör
gondoskodik.

A Mikulás-ünnepséget a hamarosan meg-
nyíló Szekszárd, Arany János utcai TESCO

szupermarket támogatja.
Szeretettel várjuk gyermekeivel, unokáival!

Gyurkovics János, 
a társaskör világi elnöke

FUVOLÁS KARÁCSONY
A Szekszárdi Liszt Ferenc Társaság
szeretettel vár minden kedves

érdeklődőt klubestjére,
december 19-én, szerdán

17.30 órai kezdettel
a Liszt Ferenc Művészeti Iskola

nagytermébe.
Karácsonyváró műsorukkal

közreműködnek az iskola
FUVOLISTA NÖVENDÉKEI,
Ágostonné Béres Kornélia

tanárnő és Lányi Péter tanár úr



14. feladvány
Irodalomtörténészek körében mai napig vitatottak József Attila halálá-
nak körülményei. Szándékosság vagy véletlen hajlította testét az
éppen induló tehervonat kerekei alá? Ha fellapozzuk a halál évében,
tehát az 1937-ben írott Íme, hát megleltem hazámat… című versét,
nem kevés utalást találunk az öngyilkosságra vonatkozóan. 

„Ime, hát megleltem hazámat, 
a földet, ahol nevemet
hibátlanul írják fölébem, 
ha eltemet, ki eltemet.
(…)

Szép a tavasz és szép a nyár is, 
de szebb az ősz s legszebb a tél,
annak, ki tűzhelyet, családot
már végképp másoknak remél.” 

Feladvány: József Attila több ismert versében találunk képet, mely
a befogadó földről szól, s a közelgő vagy elképzelt halált vetíti
elénk. Egy verscímet kérünk megfejtésként a vonatkozó sorokkal!
Megfejtéseiket (az előző feladványokét is) szerkesztőségünk címére
várjuk: Szekszárd, Béla tér 8., Polgármesteri Hivatal, aljegyzői titkár-
ság. Kérjük, hogy a választ beküldők saját nevük mellé írják oda az
iskola nevét is, ahová járnak, s a borítékra a „LITERÁTOR” jeligét! 

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

Minden hónap végén a helyes megfejtést beküldők között sorsuljuk ki
azt az értékes ajándékcsomagot, melyet a Babits Kiadó ajánlott fel.
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Na! Valaki nekem jött. Jé! Te vagy
az? Mi újság? Van munkád? A töb-
biek rajtad szórakoznak, mert te
vagy a legidősebb, legfiatalabb,
mert gondolkozol, mert békepárti
vagy és inkább hallgatsz? Családod
van? Egy keresetből éltek? Nahát,
nem is tudtam, hogy írsz, festesz,
zenét szerzel, filozófiából dokto-
ráltál. De hát minek? Nem értelek.
Mindig olyan különc voltál…

December 3-án volt József Attila
halálának hetvenedik évfordulója. 

Mi lenne, ha ezentúl az élőkre is
figyelnénk, ha igyekeznénk ismer-
ni, érteni, netán elfogadni őket? Ily
módon próbálnánk elkerülni múlt-
béli hibáink ismétlődését. Posztu-
musz díj és posztumusz kötet sem-
mit nem adott élőnek. Megbecsü-
lést, támogatást, munkát, hajlékot,
ételt-italt, barátságot, szellemi cin-
kosságot, a hovatartozás érzését
sem. Díjazni persze díjazunk, de
én nem a hivatali kötelezettségek-
ről beszélek. 

József Attilának mi szerzett vol-
na örömet életében?

Illyés Gyula a Nyugat 1937. évi
12. lapszámában a következőképp
emlékezett barátjára, író társára:
„Nem tudok most róla irodalmi
szempontból beszélni. Félórája
kaptam halála hírét, rögtön azzal,
hogy emlékezzem meg róla itt a
Nyugat hasábjain, azonnal, mert a
lapot már nyomják. Még el se hit-
tem, egész valómmal még meg
sem érthettem s máris képvisel-
nem kellene a gyászt. Félóráig
csak álltam az ablaknak dőlve, a
végén vettem észre, hogy a
könny végigfolyt az arcomon.
Még nem a költőt sirattam,
másként fogjuk azt megsirat-
ni. A barátot? Ifjú korunkban
jó barátok voltunk, aztán eltá-
volodtunk egész mostanáig,
mikor vidékre utazása elő-
estéjén magához kért s déltől
estig, feloldva s feledve min-
den ellentétet, félreértést, is-
mét úgy voltunk, mint hajda-
nában. A szenvedő embert si-

ratom? Vagy a keserűség buggyan
ki, az önvád, hogy rajta sem segít-
hettem, a tehetetlenség keserve,
hogy most már sose segíthetek?
Nem az irodalom gyászát fejezhe-
tem ki, nem egy folyóiratét, hanem
a csak enyémet. S ezt is csak úgy,
hogy egy szörnyű hír hatása alatt
az első pillanatban.

Kortársak, bajtársak, eszmetár-
sak voltunk, s mégis, szinte ke-
gyetlen szántszándékkal, mennyi
kínzó ellentétet vetett közénk a
sors; a legszörnyűbbet, melyről
még beszélni sem tudok, épp az
utolsó esztendőben. Szenvedtünk
egymást miatt s mégis barátok vol-
tunk. De mit jelentett ez, mi értel-
me volt ennek? Most majd teljes
egészében átérezhetem, most,
hogy ő már semmit sem érezhet
belőle. Minden halál vád az élők
ellen, akik még bírják az életet.

Ő kezdettől fogva csak lázzal
bírta, a gyermek vad makacsságá-
val, dühkitöréseivel, elragadottsá-
gával, azzal, hogy nem fogadta el,
semmibe vette az életet, a saját
magáét is. A költő őbenne annyira
megvetette a világ ál-valóságát,
hogy ez az eredendően költői
szemlélet végül érzékszerveit is
meghódította. Beteg volt, de én be-
tegségét átmeneti állapotnak tar-
tottam, olyasfélének, mint az ihle-
tet, ezt mondtam neki utolsó talál-
kozásunkkor is. Orvosai menthe-
tetlennek mondták – hölderlini
sors vár rá – gondoltam ekkor, még
mindig önzően az irodalomra gon-
dolva, arra, hogy mit adhat még az
embereknek ez a rendkívüli, a fáj-
dalom legmagasabb csúcsaira ju-
tott lélek.

Rendkívülit adott eddig is. Mind-
ezt a korai, ifjú halál fényében még
tisztábban látjuk. Most láthatjuk
majd, hogy mindig milyen mere-
délyen járt. Vibráló, nyugtalan

műve hirtelen kerek egész lett, a
halál zománca, mely szivárványló
burkot von köréje, egységesnek
mutatja, minden darabot a helyére
tesz benne s mindent világosan ki-
emel. – Mennyi érték – mondjuk
majd, mikor az egészet számba
vesszük, amikor majd a költőt is el
tudjuk siratni.

De én hasztalan akarnám, hogy
mást sirassak benne, mint az em-
bert; ez volt a legfontosabb. Hogy
eltörpül minden veszekedés, harc,
ellentét, még az elv is, ami
mindennek célt adott, amellett,
hogy ő meghalt. Még a vitára is őt
becsültem legjobban – minek a szó
már? «– Meg fogok halni» – mond-
ta, mikor elváláskor könynyezve
összeölelkeztük. «Ördögöt halsz
meg» – feleltem vigaszul neki, tré-
fásan, de magam is könnyezve.
Hozzátehetném most, hogy művei
révén lelke sohasem fog meghalni.
De ez sem vigasz.”

Panyi Zita

Mért nem az életben…?! (1.)

KARÁCSONYRA VÁSÁROLJON
KÖNYVET, ÉRMÉT

A BABITS KIADÓTÓL!
Könyvvásár nemcsak gazdagoknak!

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

A  Szép szó szerkesztőjeként – 1936

József Attila – a lánglelkű
költő

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

INGYENES átvétele 
– már Bátaszéken is!
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.
KT-Dinamic Kft.

Rehabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 74/315-103
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