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Városunkban, a Rákóczi utca 20-
as szám ház falán immár emlék-
tábla hirdeti: 1953. január 24-én
itt született Csengey Dénes író,
költő, közéleti személyiség és po-
litikus. 

A táblát az MDF Tolna Megyei

Választmánya állí-
totta városunk ön-
kormányzatának
támogatásával. Mi-
után Horváth Ist-
ván, a választmány
elnöke leleplezte
az emléktáblát, s
elhangzott a Him-
nusz, tisztelgő be-
szédek emlékez-
tették a családtago-
kat, barátokat és
ismerősöket a 38
esztendősen el-
hunyt Csengey Dé-
nesre. 

Horváth István
országgyűlési kép-
viselő, városunk
p o l g á r m e s t e r e
szólt arról, hogy
„ebben a házban
cseperedett fel” az
író, aki szülőváro-
sához mindig hű
maradt, pedig a
Babits iskolában
eltöltött diákévek
után fiatalon a fő-
városba került.

Majd így folytatta beszédét a pol-
gármester:

– A demokrata fórum alapító tag-
jaként – akár csak elmaradhatatlan
cigarettája – izzó lelkesedéssel ve-
tette bele magát a rendszerváltozás
politikai életébe. Bár elsősorban író

volt, politikusként is
meghatározó szere-
pet töltött be.

– Csengey az erő-
szaktól elhatárolódó
szabadságtörekvés
egyetlen esélyét a
nemzeti kultúrában
találta meg, s ennek
jelentőségére szinte
mindig rá is mutatott.
Legtöbb írásában „a
nemzet belső kötései-
nek” helyreállítását,
az értelmiség széthú-
zásának megfékezé-

sét tartotta az egyik legfontosabb
alapkövetelménynek, amely elve-
zethet egy „új európai Magyaror-
szág” megszületéséhez.

Dávid Ibolya, az MDF elnöke úgy
fogalmazott, hogy párttársa egy-
szerre volt költő, tudós és garabon-
ciás diák. „És ebből a garabonciás
diákból lett a politikus.” Különle-
ges volt – és állandó, vibráló – és
megbízható, nyitott volt – és hűsé-
ges. Ő mindig emberként beszélt
az emberhez, s mindig a felelősség-
re figyelmeztetett. 

Gacsályi József könyvtáros, szer-
kesztő így fejezte be emlékező be-
szédét:

– Ha őt magát az alkotót, ezt a
napfényes tehetséget nézem, min-
denképpen beleillik alakja abba az
irodalmi tájba, amelybe beleszüle-
tett. Abba, ahol monumentum őrzi
Garay János, Babits Mihály, Illyés
Gyula, Mészöly Miklós és Baka Ist-
ván nevét, s ahol most tábla örökíti
meg, hogy hol született a bátorság
és meg nem alkuvás okos látnoka,
Csengey Dénes.
Idézet az emléktábláról:
„Ne tagadjunk ki senkit 

a szívünkből,
mert mindannyiunké a nemzet!”

– hm –

CSENGEY DÉNES EMLÉKÉT TÁBLA IS ŐRZI

„A bátorság és a meg nem alkuvás okos látnoka”

Horváth István, a megyei választmány elnökének és Dávid
Ibolya, az MDF elnökének tisztelgése az emléktábla előtt
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

Felhívás  ebtartók
részére

Tájékoztatjuk Szekszárd Város közigazgatási területén élő ebtulaj-
donosokat, ebtartókat, hogy a Polgármesteri Hivatal a városi ebnyilván-
tartás adatainak pontosítását tervezi. 

Az állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM ren-
delet 212. § (1) bekezdése, valamint az állatok tartásáról szóló
23/2003.(XII.3.) szekszárdi ör. 19.§ (10) bekezdése alapján az eb tartó-
ja köteles az eb tartási helye szerint illetékes jegyzőnek bejelenteni:

• ha az állata a három hónapos kort elérte
• elhullott 
• elveszett 
• tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy
• új tulajdonoshoz került.

Felkérjük ezért az érintetteket, hogy a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodájában – a mellékelt bejelentőlap kitöltésével és leadásá-
val 

2008. február 29-ig
szíveskedjenek bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni.

Nem vonatkozik ezen felhívás azokra az ebtulajdonosokra, akik 2007
decemberében a hivatal Hatósági Irodájától névre szóló felszólítást kap-
tak, annak határidőben eleget tettek, és az eb azonosítása céljából a helyi
rendelet által előírt azonosító sorszámmal is rendelkeznek. 
Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Hatósági Iroda

BEJELENTŐ LAP
3 hónapos életkort meghaladó tartott ebekről

Tulajdonos (állattartó) neve:   .................................................................

...............................................................................................................

címe:   .....................................................................................................

...............................................................................................................

Tartás helye, ha nem azonos az ebtartó címével: ………....……………………

............................................................................................................... 

Az eb születési ideje:    ....................... év   ................. hó

neve: ......................................................................

ivara: kan   –   szuka   –   ivartalanított

fajtája: ..........................................................................

színe: fekete, fehér, tarka, vörös, barna, szürke, drapp, 
zsemlyesárga, arany, ezüst, rajzos, fekete-cser, 
tigriscsíkos, tricolor, vaddisznószínű, 

egyéb:   ..............................................................

törzskönyvezett: igen    –    nem 

ha igen, jelölési száma:   ...................................................……….

veszettség elleni utolsó védőoltás PONTOS időpontja:

............... év  ............... hó  ……...... nap

az oltást végző orvos neve: ………………………………………….…..

..........................................................
tulajdonos/ebtartó aláírása

HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester

Február 21. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

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

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

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester

Február 21. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda

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

ÁCS REZSŐ 
alpolgármester

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

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN
képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ
POLIXÉNA képviselő
IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

A hónap első 
szerdája 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület 

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA
képviselő
XI. sz. választókerület

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Február   4., és 18. 
(hétfő) 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS
képviselő
XIV. sz. választókerület

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

HALMAI GÁBORNÉ
képviselő

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

SCHOECK KÁROLY
képviselő

A hónap első 
keddje 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN
képviselő

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

HORVÁTH JÁNOSNÉ
képviselő

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

DR. HADHÁZY ÁKOS
képviselő

A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
V. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

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

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

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

A Vakok és Gyengénlátók
Tolna Megyei Egyesülete

Szegénységben élő vak és gyengénlátó emberek megsegítése érdekében a Va-
kok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete szívesen elfogadna jó szándé-
kú embertársainktól vegyes és fatüzelésű kályhát, sparheltet, gáztűzhelyet,
centrifugát, ruhaneműt. 
Címünk: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. (kérésre házhoz is megyünk).
Telefon: 74/512-355 vagy Tel./fax: 74/512-356. 
Bankszámla száma: 71900058-10004074. Adószámunk: 18864858-1-17
Előre is köszönjük a segítségüket! 

* * *
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete farsangi teadélutánt tart
Szekszárdon, a Hunyadi u. 4. szám alatt, 2008. február 8-án, pénteken 13
órától. Vidám műsor, zene, tánc, vetélkedő
Sok szeretettel várjuk kedves sorstársainkat és kísérőiket!

* * *  
Üdülési csekket, telefonos pályázatot 2008. február 1-jétől tudjuk intézni

látássérült sorstársainknak. VGYTME elnöksége

    



Hetven százalékkal emelkedik a
rendkívüli gyermekvédelmi tá-
mogatás, valamint az átmeneti
és a temetési segély összege.
Többek között erről is döntött
január 31-i ülésén Szekszárd
Megyei Jogú Város közgyűlése.

A képviselő-testület ezúttal is
közel félszáz napirendi pontban
taglalt kérdéssel foglalkozott, így
többek között a már a bevezető-
ben említett szociális ügyekkel is.
A közgyűlés döntése értelmében
a negyedévente folyósítható rend-
kívüli gyermekvédelmi támoga-
tás, valamint az átmeneti segély
összege 3000 forintról 5000 fo-
rintra nőtt. Az emelést a még
2001-ben megállapított támogatá-
si összeg vásárlóértékének jelen-

tős csökkenése indokolta. Emel-
kedett a temetési segély összege
is, sőt az eddigi gyakorlattal
szemben a temettetővel később
visszafizettetett költségeket ez-
után méltányossági alapon akár el
is engedheti az önkormányzat.

Miként az előzőeket, úgy ellen-
szavazat nélkül fogadta el a köz-
gyűlés a közterületek használatá-
ról szóló rendeletmódosítást,
amellyel a hirdető-berendezések
és hirdetmények elhelyezéséről
szóló új önkormányzati szabályo-
zásnak teremtette meg a jogi hát-
terét. Teljes volt a városvezető
frakció és az ellenzék egyetértése
utcák, közterületek elnevezésével
kapcsolatban is (így például a fő-
iskola kollégiuma és óvodája, va-
lamint a Mátyás király utca által

határolt terület március 10. után a
Beatrix királyné park nevet vise-
li), de a Mészöly Miklós író ha-
gyatékának további, a megyei ön-
kormányzattal és a Wosinsky mú-
zeummal közös kezelésében is.

A képviselők támogatták, hogy
az önkormányzat induljon egy-
részt „A közlekedés biztonságát
javító fejlesztések az országos
közúthálózat települések belterü-
letét érintő átkelési szakaszain”
című DDOP-pályázaton (a palán-
ki csomópont, valamint a Tartsay
utca két szakasza tekintetében),
valamint a Magura-patak meder-
rendezését és záportározó meg-
építését célzó, 90 százalékos tá-
mogatottságot élvező „tenderen”
is. Ennek elkészültével a keleti vá-
rosrészben élőknek a magas talaj-

vízzel folytatott hosszú küzdelme
végére kerülhetne pont. A város a
régiós „vis major” keretből is pá-
lyázik a Zöldkert u. 6–8. szám
előtt beszakadt útburkolat rend-
betételéhez.

A közgyűlés javaslatot fogadott
el az I. Béla gimnázium és a szed-
resi általános iskola közötti köz-
oktatási intézményfenntartó tár-
sulás egyeztető tárgyalásainak
megkezdéséről, továbbá a nem-
dohányzók védelméről és a do-
hánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályai-
ról szóló 1999. évi XLII. törvény
módosításának kezdeményezésé-
ről.

A képviselő-testület elfogadta
Szekszárd Megyei Jogú Város
2007–2010-es gazdasági program-
ját (amely hamarosan három
nyelven a www.szekszard.hu
honlapon is olvasható lesz), és tá-
mogatta Kajdacs és Fácánkert
községekkel hulladékkezelési tár-
sulási megállapodás megkötését.

(fl)
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Emelkedő szociális juttatások
Szekszárd közgyűlése elfogadta

a város 2010-ig szóló gazdasági programját

Az MDF elnöke, dr. Dávid Ibo-
lya országgyűlési képviselő a múlt
csütörtököt Szekszárdon töltötte.
Kora délután a párt megyei vá-
lasztmányának szervezésében a
belpolitikai helyzetről tartott saj-
tóbeszélgetést. Délután a pártel-
nök is részt vett Csengey Dénes
emléktáblájának avatásán.

A Dávid Ibolya a közelgő nép-
szavazással kapcsolatban kifejtet-
te, szerencsés, hogy a köztársasá-
gi elnök a lehető legközelebbi idő-
pontra tűzte ki az eseményt, így
rövid idő jut a kampányra. Vi-
szont nehezményezi, hogy az
alapvető kérdésekről nem a parla-
mentben döntenek, hanem – hol

fizikailag, hol jogilag – kiviszik a
döntéshozatalt az országházból.
Kifejezte reményét, hogy lesz any-
nyi alázat a politikában, hogy a rö-
vidre szabott kampány legalább
nem lesz harsány.

– A Magyar Demokrata Fórum
álláspontja évek óta az, hogy a
parlamentális demokráciában a
képviselőknek nem csak fizetés,
költségtérítés és mentelmi jog jár,
hanem arra kapnak felhatalma-
zást, hogy az ország fontos dolga-
it a parlamentben, jogalkotási
úton oldják meg – fogalmazott Dá-
vid Ibolya, ám hozzáfűzte, hogy
igen jelentős ügyekben – mint az
EU-hoz, vagy a NATO-hoz való

csatlakozás – pártja tiszteletben
tartja a népszavazás intézményét.
Véleménye szerint viszont a rész-
kérdések ily módon való eldönté-
se lejáratja a népszavazást.

– Az MDF ezért nem kíván sze-
replője lenni a pozíciók csatájá-
nak, hiszen a népszavazás nem
szól másról, mint Gyurcsány Fe-
renc és Orbán Viktor hatalmi har-
cáról, amit még fűszereznek a
kormányváltás kilátásba helyezé-
sével kapcsolatos felhangok. Az
MDF felnőttnek tekinti a választó-
polgárokat, ezért a kampány so-
rán senkit nem kívánunk döntésé-
ben befolyásolni. - hm -

Dávid Ibolya: „A népszavazás a pozíciók csatája” 



Szekszárd Megyei Jogú Város Böl-
csődéjében 2008. január 28-án
délután, az intézmény munkatár-
sai, és a Diákétkeztetési Kft. dolgo-
zói pár percre megálltak, hogy egy
csokor virággal és gratuláló sza-
vakkal köszöntsék vezetőjüket,
Kaltenecker Andrásnét, aki három
nappal előtte a Bölcsődék Egyesü-
letének Választmánya, annak el-
nöke Acsainé Végvári Katalin, va-
lamint a díj névadójának családja
jelenlétében az egész országból
négy kollégájával együtt Budapes-
ten vehette át az „Akócsi Ágnes-dí-
jat”.

A díjat 1997-ben Akócsi Ágnes
családjának hozzájárulásával alapí-
tották. A fiatalon elhunyt hölgy leg-
főbb munkássága a Bölcsődék Or-
szágos Módszertani Intézetének
létrehozása volt. A díjat évente 4
arra érdemes szakember kapja
szerte az országból, s minden év-
ben a prominens elődre emlékez-
ve, annak születésnapján adják át. 

A Városi Bölcsőde hosszú folyo-
sóján tisztaságillat és cserepes virá-
gok sokasága, valamint a gondozó-
nők keze munkáját dicsérő képek
fogadják a betérőt. Az intézmény
vezetőhelyettese, Rimai Rudolfné

örömmel mesél arról, hogy kollé-
gáival együtt büszkék vezetőjük ki-
tüntetésére, amelyhez ő is hozzájá-
rult, miután Tolna megyében vá-
lasztmányi tag, s munkatársaival
egyetértésben javasolta, hogy a
négy közül az egyik díjat az idén
Kaltenecker Andrásné kapja, ezzel
is elismerve és kiemelve példa érté-
kű szakmai munkásságát. Rimai
Rudolfné rövid áttekintést adott a
Városi Bölcsőde jelenlegi létszámá-

ról, mely szerint a 80 férőhelyen je-
lenleg 107 beíratott gyermek és 5
„játszós” gyermek jár, amely 134%-
os kihasználtságot jelent. 

Az ünnepelt meghatódva fogadta
a szerény, ám bensőséges ünnepsé-
get, s munkásságáról faggatva töb-
bek között a következőket mondta.

Bölcsődei területen 1970 óta dol-
gozom, kezdetben mint gondozó-
nő, majd 1981 óta – amikor a Váro-
si Bölcsőde átadásra került – mint
vezető. Amikor ezt a szakmát el-
kezdtem a városban 6 bölcsőde
működött – a miénk volt a hatodik,
a legújabb – közel 400 gyermekkel.

Az idők során keve-
sebb lett a születés,
valamint a gyes és a
gyed bevezetése, ké-
sőbb a nagyüzemek
bezárása, munkanél-
küliség miatt egyre ke-
vesebb bölcsődére lett
szükség. Ma újra más
helyzet állt elő, hiszen
valamivel több gyer-
mek születik, az
anyák a szülés után
hamarabb mennek
vissza dolgozni, hogy
hivatásukban, szak-
májukban követni tud-

ják a változásokat, valamint sok a
faluról beköltözött fiatal házas,
ahol szintén emelkedik a bölcső-
dés korú gyermekek száma.

Vezetői terveimben, a bölcsőde
imagének, szakmaiságának meg-
tartása, fejlesztése mindig célom
volt, s úgy gondolom ezt a célt si-
került elérni. Természetesen kollé-
gáimmal és a szülőkkel együttmű-
ködve értük ezt el, s ezzel egy
olyan nevelést adva az ide járó
gyermekeknek, amely már európai
színvonalú. A bölcsőde az intéz-
ményes nevelésnek az egyetlen le-
hetséges útja a maga 150 éves
múltjával kivívta magának a társa-
dalom megbecsülését. Elődeink
módszereikkel világszerte elisme-
résre tettek szert, s mi azokat az el-
veket képviseljük, s fejlesztjük to-
vább, amelyeket ők kidolgoztak.
Ahogy a világ változik, úgy kell vál-
toznunk és fejlődnünk nekünk is,
együtt a szülőkkel, a családdal,
hogy egészséges, szellemileg, fizi-
kailag fejlett gyermeket adhassunk
tovább a korban következő intéz-
ménynek. 

Kaltenecker Andrásné a rövid
ünnepség után megköszönte kollé-
gáinak a hosszú évek munkáját –
többükkel a kezdés óta együtt dol-
gozik, ami már több mint negyed
százada – s kitüntetését közös
eredménynek ismerte el. 

A kitüntetéshez a Szekszárdi Va-
sárnap valamennyi munkatársa ne-
vében szívből gratulálunk, a kitün-
tetettnek, valamint munkatársai-
nak további sikeres munkát kívá-
nunk.   

Sas Erzsébet
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Négy évtizedes példaértékű munkáért 

H I R D E T M É N Y
2008. március 9-én (vasárnap) tartandó országos népszavazásról

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI)
Vezetője: Dr. Kilián Orsolya    Helyettese: Dr. Faragó Ágnes

Helyi Választási Iroda (HVI)
Vezetője: Dr. Kilián Orsolya Helyettese: Dr. Faragó Ágnes

Az OEVI és a HVI  címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Telefon: 504-100, 504-120, 504-150, 504-162
Telefax: 74/510-251
E-mail: jegyzo@szekszard.hu, farago.agnes@szekszard.hu

Választási Információs Szolgálat: 
Parrag Ferencné Krémer Katalin igazolások kiadása 
Helye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

Ügyfélszolgálati Iroda valamint fszt. 3-as iroda
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig reggel 8-tól du. 16.30-ig, 

pénteken 8-tól 14 óráig.
Telefon: 74/504-162, 74/504-179 – E-mail: parrag.kati@szekszard.hu

Az alábbi fontosabb jogszabályok határozzák meg az népszavazás lebonyolítási
szabályait

• 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
• 1997. évi C. törvény a választási eljárásról (Ve.)
• 5/2008. (I.22.) ÖTM rendelet a választási eljárásról szóló l997. évi C.

törvénynek az országos népszavazáson történő végrehajtásáról
• 6/2008. (I. 24.) ÖTM rendelet a 2008. március 9. napjára kitűzött országos

népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
• 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendelete a 2008. évi országos népszavazások költ-

ségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Az országos népszavazáson az alábbi választási szervek működnek:
Szekszárdon 39 szavazatszámláló bizottság (SZSZB) a melléklet szerint

• Területi Választási Bizottság (TVB), Szekszárd, Szent István tér 11-13.
• Országos Választási Bizottság (OVB), Budapest

Szekszárdon a 19. számú szavazókörben (Szekszárd, Garay tér 9.) szavazhatnak azok a
választópolgárok,

• akinek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az
adott település megnevezését tartalmazza

• illetőleg akik igazolással rendelkeznek

A népszavazással kapcsolatos legfontosabb határidők: 
A névjegyzékbe történő felvételről szóló 
értesítők kézbesítése 2008. február 22-ig
A választói névjegyzék közszemlére tétele az 
Ügyfélszolgálati Irodán (Béla király tér 8.) 2008. február 20-tól 27-én 16 óráig.
A névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy 
a névjegyzékbe való felvétel miatt 
kifogás benyújtása 2008. február 27-én  16.00 óráig
Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel 
kérelmezése személyesen vagy 
meghatalmazott útján 2008. február 22-én 16.00 óráig
Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel 2008. február 22-ig meg kell érkeznie
kérelmezése ajánlott levélben a levélnek a választási irodához
A választási bizottságok megbízott tagjainak 
bejelentése (népszavazási kezdeményezést 
benyújtók és országgyűlési képviselőcsoporttal 
rendelkező pártok) 2008. február 29-én 16.00 óráig
Szavazatszámláló bizottságok újonnan választott 
és megbízott (pártok által delegált) tagjainak 2008. március 4. du. 17.00 óra
eskütétele, valamint minden SZSZB-tag oktatása Babits műv. ház színházterme
Igazolás kérése személyesen vagy 
meghatalmazott útján 2008. március 7-én 16.00  óráig
Igazolást kérése ajánlott levélben 2008. március 4-ig meg kell érkeznie
Igazolást faxon vagy e-mailben nem lehet kérni!!! a levélnek a választási irodához
A kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg 
kérelmére visszaveszi a névjegyzékbe azt a 
választópolgárt a HVI vezetője, akit igazolás 
kiadása miatt onnan törölt 2008. március 6-án 16.00 óráig
Módosított névjegyzék közszemlére tétele 2008. március 7-én 16.00 óráig
Népszavazási kampány 2008. március 7-én 24.00 óráig tart.
Kampánycsend. Kampányt folytatni tilos! 2008. március 8-án 0.00 órától március

9-én 19.00 óráig  
Népszavazás 2008. március 9-én reggel 6.00 órától

este 19.00 óráig
Szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a h
elyi választási irodában megtekinthető. 2008. március 12-én 16.00 óráig
Kampányplakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek 
az érdekében elhelyezték köteles eltávolítani 2008. április 8-ig
Felhívom a figyelmet, hogy a határidők jogvesztőek.

Dr. Kilián Orsolya
OEVI és HVI-vezető

Kaltenecker Andrásnét kollégái virággal köszöntöt-
ték kitüntetése alkalmából



2008. FEBRUÁR 3. 5555H É T R Ő L  H É T R E

Már a Márton-nap jelezte, nagy
anyag van a borászok kezében
2007-ből. A mediterrán éghajlati
behatás, a nyári forróság 2003-at
idézően, de arra még több lapáttal
rátéve megtette – mint utólag kide-
rült – igen jótékony hatását. Ez tet-
ten érhető volt a Vince-napi borün-
nepre érkező gazdák arcán is.
Örömmel tettek eleget a hegyköz-
ség, a kertbarátkör azon kérésé-
nek, hogy ezúttal a kékfrankosból,
a Szekszárdon oly hálás új kékfran-
kosból hozzanak egy-egy palackot,
amit majd annak módja és rendje
szerint kielemeznek. Mélybíboros
szín, illatfelhő a poharak fölött.
Ilyen izgalmas gyümölcsösséget
még egyik jó évjárat sem hozott –
állapítják meg egyöntetűen a kós-
tolót végző rögtönzött zsűri tagjai,
köztük van egyébként a januári
szekszárdi bormustrát programjá-
ba mindig beiktató Kozma Pál, a
pécsi illetőségű szőlészeti és borá-
szati kutatóintézet igazgatója, aki a
jelekből ítélve hasonlóan nagy ba-
rátai az itteni boroknak, mint előd-
je Diófási professzor volt. Némi
költőiességet is kölcsönözve pró-
bálták meg többen is szavakba ön-
teni, amit láttak és éreztek: „Olyan
töppedt mazsolás, csokoládés ízre
leltem” – adja közre élményeit Mé-
száros Pál, a hegyközség elnöke,
előrevetítve, hogy eme illat- és ízor-

gia, a laboratóriumban is már tet-
ten érhető beltartalmi értékekkel
párosulva újabb híveket szerezhet
az itteni boroknak határon belül és
kívül is.

Több mint mediterrán
gyümölcsösség

Módos Ernő, az Alisca Borrend
nagymestere is a rá jellemző mimi-
kával és gesztusokkal, no és az el-
maradhatatlan bölcs, szemléle-

tes retorikájával olyan évjáratot su-
gall, ami überelheti az eddig csúcs-
nak mondható Bordeaux-ból ez

idáig már fél tucat szekszárdi ara-
nyat hozó 2003-as évjáratot. „Ilyen
édes tanninokat ez idő tájt még
nem éreztem, no és ez a színvilág
is az eddigiekhez, a kiemelkedő
évekhez mérten is különleges.
Mintha egy kis likőrbomba lenne
előttem – mondta azok után, hogy
a Sebestyén-pince Iván-völgyi kék-
frankosát vizslatta, majd kóstolta.
A borász újhullám jeles képviselő-
je Sebestyén Csaba a rá jellemző
szerénységgel fogadta a gratuláció-
kat, rögtön megjegyezte: „Lesz

gondom rá. A borkezelés során fe-
lettébb kíváncsi vagyok arra, mivé
érik, fejlődik ez a kékfrankos, és
azokra az eredményekre is, ame-
lyeket majd a különböző borverse-
nyeken elér. Például a kékfrankos
fesztiválon, amely az idén újra
lesz. Azon pedig újra azt várjuk,
mint két évvel ezelőtt: olyan egyér-
telműen győzze le a soproniak által
előállított más karakterű kékfran-
kosokat, mint akkor. Ha megint
toppon leszünk eme hungarikum-
nak is nevezhető, leginkább ná-
lunk honos közép-európai tájfajtá-
ban, akkor már is dörzsölhetjük a
tenyerünket: micsoda bikavérek
születhetnek ebből az évjáratból.
Mert a már nagyjából elkészült bi-
kavér-rendeletben is megfogalma-
zódik: a szekszárdi eme speciális
cuve-ben ötven százalékot kell
kapnia a testes-karakteres gyönyö-
rű színű kékfrankosnak.

Az eső is 
a legjobbkor jött

Az összejövetelen megállapítta-
tik ilyen forró nyári napok után,
legalább is Szekszárdon, nem kell
feltétlenül a szeptemberben a régi
értelemben vett vénasszonyok nya-

rának bekövetkeznie, sőt! Kővári
László, az agrárkamara elnöke
mondja, és mutatja is (képünkön),
hogy ez a szeptember 2 fokkal hi-
degebb volt, mint tavalyi, de a cuk-
rosodásnak, a savak kiteljesedésé-
nek a jelekből ítélve kifejezetten jót
tesz a nappali és az éjszakai hő-
mérsékletbeli nagy eltérés. Októ-
ber első fele is kegyes volt az ága-
zat képviselőihez, de a késői érésű
fajták még későbbi szüretelése sem
járt különösebb kockázattal, in-
kább előnyére vált a már addig is
remek alapanyagnak.

– Két száraz éveleje után nagyon
jókor jött még a nyár elején a szőlő-
nek is már nagyon kellő csapadék,
gyorsan megindult a virágzás, a bo-
gyók hamar kiteljesedhettek, s az
igen forró nyár után megint kellő
időben jött a nedvesség. A szep-
tember és az október is kifejezetten
ideális volt, különböző betegségek
rontó hatása nem érvényesült –
mondta Kozma Pál intézetigazgató
professzor, aki azt is elárulta az új
borok kóstolgatása közepette, hogy
január vége felé ennyire kiteljese-
dett borokkal még egyáltalán nem
találkozott a két meghatározó déli
borvidéken, Szekszárdon és Vil-
lányban. Így tényleg a legek lege le-
het az évjárat, ám Kozma Pál arról
is szólt, hogy ennyire azért nem
mutatnak kedvező előjelet más
borvidékek a 2007-es terméssel
kapcsolatosan. Más talajadottsá-
gok, domborzati viszonyok, no és
szőlészeti kultúra esetén nem kö-
szönnek vissza azok a kellemessé-
gek, mint nálunk vagy Villányban.
Így lesznek olyan termelők is, akik
majd azt mondják: a 2006-os év,
amely alapvetően jó évjárat volt,
nekik többet hozott, mint a kániku-
lai rekordokat döntögető tavalyi év. 

A minőségben gondolkodó bo-
rász egy ilyen pazar előrejelzéseket
mutató Vince-napi borünnep sem
tétlenkedhet, mert ezek a készülő
csodaborok felettébb hibaérzéke-
nyek. Akiknél bentragadt a cukor,
az almasavbontásnál nem úgy ala-
kultak a dolgok, ahogyan kell,
azoknak célszerű lesz hamar piac-
ra dobni portékájukat, hiszen új
borként lehet rá kereslet. Bár a fel-
melegedés fölgyorsítja az érési fo-
lyamatot, javulhat a helyzet –
mondja Mészáros Pál, a hegyköz-
ség elnöke, aki saját praxisából
adódóan nyomatékosan rámuta-
tott, a borkezelés rendkívüli fontos-
sággal bír az elkövetkezendő hóna-
pokban is. „Oda kell figyelni a fejté-
si módokra, a kénszintekre, ügyel-
ni kell rá, hogy a hordó mindig tele
legyen. Most aztán tényleg ne saj-
náljuk a pénzt a laboratóriumi vizs-
gálatokra, a sav, a kéntartalom fo-
lyamatos ellenőrzésére. Ugyanazt a
szakértelmet igényli ez az évjárat
mint általában máskor, de most jó-
val nagyobb gondosságra, több
kontrollra van szükség.”

B. Gy.

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
01-0337-04

Intézmény-akkreditációs 
lajstromszám: AL-0010

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

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

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

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

NYELVTANFOLYAMOK kezdő és haladó szinten:
Angol • Német

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

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

Legyen Ön is versenyképes!

Szekszárdon az évezred legjobb
évjáratának ígérkezik a tavalyi

Kozma professzort is elbűvölték a csokoládés, likőrös kékfrankosok
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A Léleképítő előadás-sorozat idei
első előadója dr. Morvai Krisztina
jogász, a Civil Jogász Bizottság
társelnöke volt. Január 14-i, Le-
hetséges-e léleképítés, amikor
nagy veszélyben van a haza? cí-
mű beszédét a Babits színházter-
mében teltház előtt mondhatta
el. Ezt megelőzően az est házi-
gazdája, dr. Tóth Csaba Attila kö-
szöntötte a megjelenteket, tájé-
koztatva egyebek közt arról,
hogy az előadó az est folyamán
dedikálja Kovács Zsolt szerzőtár-
sával közösen megjelentetett,
Magunkfajták című könyvét; azt
követően pedig beszédet mond a
Garay téren – ahol egyébiránt ja-
nuár végére már 500 napja szü-
net nélkül (azaz mindennap) zaj-
lik a tüntetés.

Manapság, kezdte előadását dr.
Morvai Krisztina, mikor el akarnak
bennünket választani egymástól,
fontos, hogy léleképítésünk során
olykor összeérjenek a szíveink. Ez
az elkülönítés, hangsúlyozta, csak
látszólag történik politikai alapon:

a külszín pedig azért ez, mert el
akarják velünk hitetni. A valódi
megosztottság szerinte nem bal- és
jobboldal szerint történik, hanem
annak alapján, hogy hazánk sorsa
iránt érzünk-e erkölcsi felelősséget
vagy sem. Előbbiek döntő többség-
ben vannak – hangoztatta meggyő-
ződését.

Dr. Morvai teológiai tanulmánya-
it is segítségül hívva beszélt a bol-

dogságot hozó szomorúságról, az
alapvető emberi igényként jelent-
kező igazságkeresésről, valamint a
boldogság kutatásáról, mellyel
mindannyian együtt születünk.
Említette az emberi méltóság fon-
tosságát is, példaként felhozva a ta-
nítványai lábát megmosó, s ezzel a
cselekedetével őket felemelő Jé-
zust. Az önrendelkezési jogunkat
is csorbítók, emelte ki, tavaly októ-
ber 23-án éppen emberi méltóságát
akarták elvenni „a magunkfajtá-
tól”.

A léleképítés, húzta alá dr.
Morvai, egyben országépítés is.
Miként Szűz Máriának Isten rárótta
küldetésével, mindannyiunknak
saját missziója van, melyet meg
kell találnia – közös rendeltetésünk
pedig, mutatott rá, hogy visszave-

gyük hazánkat azoktól, akik „tú-
szul ejtették” azt. Fontosnak tartja
azt is, hogy erkölcsileg felnőtt em-
berek irányítsák az országot. Az
ilyenek ismérvei: életcéljuk van: út-
juk tehát valahonnan valahová ha-
lad; tartoznak egy közösséghez: in-
dividuális létükön felül családjuk,
és annál tágabb közösség részei is;
végezetül pedig döntéseik során
nem az aktuális hasznosság és
egyéb hiábavalóságok vezérlik
őket, hanem szilárd belső lelkiis-
meretük van. Kosztolányi Péter

A léleképítés egyben országépítés is
Morvai Krisztina: Vissza kell vennünk Magyarországot azoktól,

akik túszul ejtették

DR. MORVAI KRISZTINA büntetőjogász
1963-ban született, férjezett, három leánygyermek anyja. 
Az ELTE Apáczai Gimnáziumában érettségizett biológia–latin szakon,
majd az 1986-ban az ELTE ÁJK-n szerzett diplomát. A következő évtől
tanít is az ÁJK Büntetőjogi Tanszékén; jelenleg docens.
A Londoni Egyetem Kings College Jogi Karán Master of Law tudomá-
nyos fokozatot szerzett, nemzetközi büntetőjogi és büntető-eljárásjogi
tanulmányait követően. Az USA-ban, a Wisconsini Egyetem Jogi Karán
ösztöndíjjal tanított, majd egy évet Strasbourgban töltött, az Európai
Emberi Jogi Bizottság jogászaként.
Hazánkban a családon belüli erőszak kutatásának egyik úttörője, jelen-
tős hatást gyakorolt a magyar nőmozgalomra, fellépett a prostitúció el-
len. 2006-ban a Civil Jogász Bizottság társelnöke lett.

„A Tolna megyei művészetért”
plakettet három civil szervezet
alapította 2000-ben: a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége Tolnai
Csoportja, a „Kézjegy” Tolnai
Tollforgatók Klubja és a Bárka
Művészeti Szalon. Az elismerést
jelképező érmet (mely Mözsi-
Szabó István grafikájának fel-
használásával készült), azóta
évente öten kapják meg: az első
kategóriában egy költő, író vagy
újságíró, a másodikban egy kép-
ző-, a harmadikban egy előadó-
művész, a negyedikben egy nép-,
vagy népi iparművész, kismester,
végül pedig az ötödik csoportban
a művészetpártolók egy jeles kép-
viselője.

Az átadás ünnepélyes keretek
között, A Magyar Kultúra Napján, a
szekszárdi Művészetek Házában
történik meg. Így zajlott hát a forga-
tókönyv idén január 22-én is. Az
ünnepség színvonalát Husek Rezső
zongoraművész előadása alapozta
meg, majd Duzmath Zsófi és Fábi-
án Péter, a Garay Gimnázium tanu-
lói olvastak fel szemelvényeket a
legutóbbi Kézjegy-antológiából, to-
vábbá fellépett a tavaly díjazott
ozorai Napraforgó Dalkör.

Az első kategória kitüntetettje dr.
Horváth Béla egyetemi tanár volt,

aki irodalomtörténeti kutatómun-
kájáért és eddig megjelent hét köte-
téért, dolgozataiért és projektjeiért
részesült az elismerésben. Dr. Hor-
váthnak, aki jelenleg a PTE rektor-
helyettese, korábban városunk főis-
kolájának tanszékvezetője, majd
főigazgatója volt. Kutatási szakte-

rülete a modern irodalom, ezen be-
lül elsősorban József Attila életmű-
ve.

Dr. Horváth Béla megköszönve a
plakettet, rámutatott: „Az ember-
nek meg kell határoznia magát
azoknak a közösségeknek a met-
szetében, amelyeknek a tagja.”
Fontos, mondta, hogy lokális és
globális közösségekben ezt egy-
aránt helyesen történjen. Az ő ese-

tében előbbi a Dunatájhoz (illető-
leg az Új Dunatájhoz) és középis-
kolákban szervezett irodalomtörté-
neti előadásokhoz, utóbbi a József
Attila-kutatáshoz kapcsolódik.

Kézműves tevékenységéért,
szobraiért, emlékműveiért elisme-
résben részesült Törő György fafa-

ragó népi iparművész, nyugállomá-
nyú honvéd ezredes, I. és II. világ-
háborús, 1848-as és 1956-os emlék-
helyek kopjafáinak, a Don-kanyar-
ban elhelyezett „A megbékélés ka-
puja” című alkotás készítője. Leg-
utóbb a szekszárdi sétálóutcába ki-
helyezett betlehemi szoborcsoport-
ja került az „érdeklődés” közép-
pontjába.

Cyránski Mária szobrászművész

alkotói munkásságáért, köztéri
szobraiért vehette át a kitüntetést.
Dunaföldváron él, munkássága el-
sősorban Dunaújvároshoz kötődik.
Tolna megyét is gazdagította művé-
szete, egyik legismertebb szobra a
gyönki Vénusz. Jelentős kisplaszti-
kai, érmészeti tevékenysége és tűz-
zománc-kompozíciói is méltán ré-
szesülnek sok elismerésben. Egyéb
elfoglaltsága miatt Cyránszkit fia
képviselte a díjátadón.

Fellépéseikért, az egyházzene
népszerűsítéséért kapta a plakettet
a Gárdonyi Zoltán Református
Együttes, Lemle Zoltán elnökleté-
vel. Az „Emelt Szintű Hangverseny-
kórus” címmel rendelkező együttes
számos hazai és külföldi találko-
zón és versenyen szerepelt kiváló-
an. Eddig két cd-jük jelent meg, fő-
ként egyházzenei darabokat adnak
elő. Nyáron Grazban képviselik ha-
zánkat a nemzetközi kórusverse-
nyen és az 5. kórusolimpián.

Endreffyné Takács Mária múze-
umigazgató művészetpártoló, szer-
vező tevékenységéért részesült az
elismerésben. Több mint 30 éve a
simontornyai Vármúzeum igazga-
tója. Részt vett az ozorai vár feltárá-
sában és helyreállításában is; meg-
kapta az Ozora díszpolgára címet.
Több mint 15 évig volt Illyés Gyula
hagyatékának gondozója. Számos
publikációja jelent meg, munkatár-
sa volt a Szabad Európa Rádiónak,
és 12 éve szervezi a Simontornyai
Színházi Nyár programjait.

Kosztolányi

A CÉL A MEGYE FELVIRÁGOZÁSA

Három civil szervezet művészeti elismerései
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– Véletlenül sem szeretnék játsza-
ni a szavakkal, de a 2006-os kará-
csonyukra nincs jobb szó, mint hogy
lenyűgöző és csodálatos volt.

– Igen, hiszen a Jézuska hozta
kisfiunkat, Bálintot. Családunknak
ő azért is csoda, mert a két tünemé-
nyes nagylányunk mellé érkezett
egy kisfiú. A lányok már kiskama-
szok, Dóra most 13 éves, Zita pedig
11 esztendős. Ők is rajonganak Bá-
lintért. Nagyon sajnálom, de a lá-
nyok eddigi neveléséből jórészt ki-
maradtam, hiszen mindent aláren-
deltem az egészségügynek. A kórhá-
zi munkám mellett hetente három
délután van magánrendelésem. De
hiszem, hogy Bálint cseperedését fi-
gyelemmel tudom kísérni. Igyek-
szem a hétvégeken együtt lenni a
családdal. Kicsit utazni, kirándulni,
a lányokkal moziba menni, bicikliz-
ni, úszni járni, közösen főzni…

– Felesége?
– Gyógyszerész-asszisztens, most

odahaza van gyesen. Nagyon szeret-
ném, ha néhány évig otthon marad-
na, hogy összetartsa a családot. 

– Miért választotta az orvosi hiva-
tást?

– Apukám agrármérnök, s az igen
sikeres teveli téesz vezetője volt. Na-
gyon tiszteltem a munkatempóját, a
szaktudását, a föld szeretetét, ezért
követni akartam. Mivel jó tanuló
voltam, simán fölvettek volna az ag-
rármérnöki karra. De apukám azt
mondta, oda jelentkezzem, ahol ki-
hívás van, amiért meg kell küzdeni.
Például az orvosi egyetemen már a
felvételi is igen komoly volt, hiszen
110 pont alatt nem lehetett bejutni,
szemben a 83 pontos agrárral. Első-
re fölvettek az egyetemre. Mivel
anyukám védőnő, volt némi rálátá-
som az egészségügyre is.  

– Miként vélekedik az alternatív
gyógymódokról? Azt tapasztalom,
hogy a doktorok többsége előítéletes,
sőt bő évtizeddel ezelőtt megmoso-
lyogták azokat, akik hitték, hogy tu-
datosan elháríthatják maguktól a
betegségeket, mondván, minden az
agyban dől el.

– Budapestre járok táplálkozástu-
dományi előadássorozatra, amit egy
szabadkai professzor asszony tart,
aki korábban biokémiát tanított a
belgrádi egyetemen. Elmondta,
hogy 1991–92-ben a délvidéki pol-
gárháború idején összeomlott az
egészségügy. Az orvosok járták a vi-
déket, és azt sulykolták az emberek

fejébe: ne legyenek betegek, mert
nincs hol gyógyítani őket. Kifejtette,
hihetetlen volt látnia, milyen egész-
ségessé vált a nemzete… Ez is iga-
zolja, amit ön mondott a mentális
erőről. Sajnos, egyes kollégáim
időnként úgy mondanak véleményt
bizonyos alternatív dolgokról, hogy
nem néznek utána. Ez szomorú és
lesújtó. Öt-hat évvel ezelőtt olykor
így tettem én magam is. 

– Főorvos úr azóta megváltozott,
azaz megváltoztatta önmagát, s
másképpen ítél meg különböző
gyógymódokat?

– Magamban úgy rendszereztem
az egészségügyet, hogy volt valami-
kor egy felhalmozott – nagymamá-
inktól származó, illetve a keleti típu-
sú medicina – tudás, amit alternatív
medicinának nevezhetünk. Erre –
mondhatni – agresszív módon – rá-
telepedett az úgynevezett akadémi-
ai medicina. Leegyszerűsítve: a kö-
zéppontban a gyógyszerrel és a szi-
kével, a lélek és az egyéb dolgok
nem igen számítottak. Az idő múlá-
sával gyűltek a tapasztalataim, s
egyre gyakrabban tettem, teszem föl
magamnak a kérdést: vajon az egye-
temen megtanítottak-e bennünket
arra, hogyan lehet egészségesen él-
ni, s az egészséget megőrizni? A hat
év alatt egyetlen előadás nem foglal-
kozott azzal, hogy az orvos hogyan
tanítson egészséget.

– A betegségek megelőzésére az
ÁNTSZ-nek nincs pénze, de kérdés
az is, hogy a szaktárca ebből a fel-
adatból mit vállal föl?

– A magyar egészségügy még
nem készült föl az úgynevezett in-
tegratív medicinára, noha ennek az
oktatása Nyugat-Európában már el-
kezdődött. Hozzáteszem, a – nem
rossz – akadémiai medicina ötvöz-
hető dédanyáink tudásával és a kele-
ti típusú medicinával, ami így pon-
tosabb gyógyítási módokat tud
majd eredményezni. Tehát magam
is egyre inkább úgy látom, fontosak
az alternatív lehetőségek, vagyis
nem csak egy igaz út vezet a vég-
eredményhez, hanem több is. Szó-
val nagyon tetszik nekem ez az em-
lített új irány.

– Mi a véleménye a sokak által
kultivált vércsoport szerinti táplálko-
zásról?

– Egyre inkább bebizonyosodik,
hogy igen sok betegség – például a
ma már a fiatalabbaknál is előfordu-
ló hasnyálmirigy-daganat – hátteré-

ben a táplálkozási problémák áll-
nak. Pontos javaslatot nem adok, hi-
szen bizonyos élelmiszerekkel
szemben mások a tűrési határaink.
Meggyőződésem, hogy a vércsoport
szerinti diétának van létjogosultsá-
ga, hiszen szépen bizonyítható,
hogy a különböző vércsoportok kü-
lönböző időszakokban alakultak ki.
Az ősi vércsoport, a nullás több ezer
éves, abból jött később az „A-s”,
majd a „B-s”, később az „AB-s”. A
nullás enzimatikus folyamata hozzá
nevelkedett azokhoz a már említett
hajdani körülményekhez. Akkori-
ban például nem volt tehén, tehát
tehéntej, ezért a nullás vércsoportú-
aknak nem biztos, hogy szerencsés
nyers, vagy akár pasztőrözött tehén-
tejet iszogatniuk. Hangsúlyozom,
tejtermékeket viszont fogyaszthat-
nak. 

– Itt vannak a génmanipulált élel-
miszerek, beleértve a zöldségféléket
is. Nem lehetne valamiképpen rá-
kényszeríteni a gyártókat ezek mel-
lőzésére, illetve csökkentésére? 

– Nyugodtan jelentsük ki, két óri-
ási haszonnal dolgozó terület van:
egyik a vegyipar, illetve a gyógyszer-
ipar, a másik az élelmiszeripar. Más-
képpen: a konszerneknek az az ér-
dekük, hogy manipuláljanak ben-
nünket. A többség pedig hagyja ma-
gát. Elmondok egy engem nagyon
rosszul érintett példát. Tavaly ősszel
Pécsen volt egy igen nívós, nyilvá-
nos táplálkozástudományi konfe-
rencia, amire mintegy 250 embert
hívtak meg, beleértve orvosokat,
oktatókat, dietetikusokat. Azon a
szombat délelőttön alig ültünk har-
mincan a teremben. Számos meg-
fontolandó dolog mellett ott mondta
el egy professzor, ha olyan savval kí-
sérleteznek, aminek a PH-ja 5–5,5
között van, akkor védőfelszerelést
kell használniuk. Ha ezt visszafor-
dítjuk a mindennapokra, akkor az
üzletek polcain levő egy bizonyos
kedvelt üdítő palackjára ráírhatnák:
közepes erősségű sav, kérjük védő-
felszerelésben levenni.

– És meginni?
– Hát arról már ne is beszéljünk…
– Valahol olvastam, hogy az orto-

pédia „testegyenészetet” jelent.
– A név az „egyenes gyermekből”

eredeztethető, de valahol benne van
a gyermek egyenesítése. Valamikor
az ortopéd orvosok a lábbal foglal-
koztak. Az ortopédia hosszú időn
keresztül konzervatív tudományág
volt: kórós gerincgörbületek, tbc-s
deformitások és egyéb vele született
fejlődési rendellenességek – mint
például a csípőficam – konzervatív
kezelésével foglalkozott. Ma már az
ortopédia inkább operatív szakmá-
vá vált. De még precízebben: a reu-
matológia feladata a konzervatív
végtagi gyógyítás, a traumatológiáé
az akut, de operatív gyógyítás. Hatá-
rozott véleményem, hogy az ortopé-
dia önmagában nem elég. Ezért
megcsináltam a traumatológiai
szakvizsgát, ami során igyekeztem
elsajátítani azt, ami az akut végtag-
sebészet része. Ám mivel sportolók-
kal is foglalkozom, természetesen
letettem a sportorvostan szakvizs-
gát is. Így a sportolók esetében nem-
csak a mozgásszervi operatív ellátá-
sában nyertem jártasságot, hanem
konzervatív kezelésükben is. Ezen
felül tudom „vezetni” őket, sőt kon-
zultálok az edzőkkel is az edzés-
programról és a gyerekek helyes
táplálkozásáról. 

– Hosszabb időt töltött Németor-
szágban és Angliában. Gondolom,
elsősorban tapasztalatszerzés okán.

– Valahogy úgy, bár a négy hóna-
pos angliai tartózkodásom célja jó-
részt a nyelvtanulás volt. Ám mivel
feleségem húga már 6–7 éve ott él,
segítségével sikerült eljutnom egy-
két kórházba, így ráláthattam, mi-
ként működik a szakmám azon a te-
rületen.  

– Milyen tapasztalatokat gyűjtött
be?

– A legfontosabbat, egyben legkö-
vetendőbbet mondom el. Éppen egy
térdspecialistánál voltam, amikor
egy vállbeteg érkezett hozzá. Meg-
vizsgálta a doktor, s közölte, bár
tudja, hogy mi a beteg baja, de hoz-
zátette, hogy ennek a betegségnek
nem a szakértője. Majd átkísérte a
pácienst a másik rendelőbe a megfe-
lelő kollégához, s bemutatta neki.
Három ember járt jól: a beteg na-
gyon, a vállspecialista is, mert ka-
pott egy új beteget, de a térdsebész
sem járt rosszul, hiszen nem kellett
fölvállalnia azt a munkát, ami nem
tartozik szűkebb területéhez, illetve
ezek után elvárhatja a lojalitást a
vállspecialistától, aki a térdbetegeit
majd hozzá irányítja.

– Ki kövesse önt e hasábokon?
– Az általam igen tisztelt restaurá-

tor, Bucsányi Kálmán, akivel a XX.
századi festészet iránti érdeklődé-
sem hozott össze. Kérdezze meg tő-
le, hogy a kevésbé jó festők lesznek
a restaurátorok?

V. Horváth Mária
Fotó: Nagy Ági

Kapfinger András a jelképes stafétabotot dr. Streicher Mátyás főor-
vosnak, a kórház ortopédiai osztálya munkatársának adta át. Úgy
fogalmazott a főszerkesztő, hogy a főorvos nyitott szakmájának min-
den újdonságára, de megjegyezte azt is, hogy a több szakvizsgával
rendelkező doktor széles érdeklődési köre valósággal lenyűgöző.

BEMUTATJUK!

„Nem csak egy igaz út
vezet a végeredményhez”
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Wass Albert születésének 100.
évfordulója alkalmából a szek-
szárdi polgármesteri hivatalban –
Dr. Tóth Csaba és a Szekszárdi
Védegylet szervezésében – Dr.
Haág Éva Szekszárd város alpol-
gármestere és Erős Zoltán adott át
emléklapot és könyvjutalmat hét
szekszárdi fiatalnak, akik egy or-
szágos versenyen a neves íróhoz
köthető pályaművekkel adóztak
Wass Albert emlékének. A Sáros-
pataki Tudományos Könyvtár ál-
tal tavaly meghirdetett pályázat
végeredményére méltán büszkék
lehetünk, hisz nem mindennapi
dolog, hogy egy irodalmi verse-
nyen ekkora sikert aratnak ha-
zánkfiai…

A sárospataki pályázati eredmé-
nyeket a Városháza dísztermében
igényes műsor keretében jutalmaz-
ták: Wass Albert életútjáról készí-
tett írásáért a Babits Mihály Általá-
nos Iskola tanulója Simon Léna Fri-
derika vehetett át első díjas elisme-
rést. A kitüntettek közt szerepel
Varga Kriszta Garay tér 1940 cím-
mel. A kor aktualitását jellemző
írásáért Petek István, az író ezred-
fordulós fogadtatásáról készült
munkájáért pedig Kisfügedy Zoltán
vett át elismerő oklevelet, könyvju-
talmat. Képzőművészeti kategóriá-
ban Bucsányi Endrét, Wass Albert
küldetése és annak fogadtatása cí-
mű írásáért pedig Horváth Anitát
jutalmazták még. Az alkotó témájá-
ban különdíjat érdemelt Molnár
Fruzsina.

Dr. Haág Éva alpolgármester az
ünnepségen méltatta a szekszárdi
pályaművek alkotóit. Mint elmond-
ta, nagyszerű és nem mindennapi
dolognak tartja, hogy ilyen nagy
számban vettek részt Szekszárdról
és szerepeltek eredményesen e pá-
lyázaton. Igazi kuriózum volt a
Wass-utódok levél útján történt
gratulációja és köszönetnyilvánítá-
sa. A kitüntetések után az erdélyi
költő Láthatatlan lobogó című ver-
sét hallhattuk megzenésített for-
mában, majd A fenyőtől a pálmafá-
kig címmel Szalay Róbert az idős

Wass Albertről készített izgalmas
portréfilmjét tekinthettük meg.

Mint azt a film is vázolta, a költő,
novellista, meseíró gróf, Czegei
Wass Albert 1908. január 8-án szü-
letett a Kolozsvár melletti Válasz-
úton. Tanulmányait Debrecenben,
a németországi Hohenheimben és
Párizsban végezte. A fiatal gróf
számára az irodalmi sikert az 1934-
ben megjelent A farkasverem című
regénye hozta meg, aminek kö-
szönhetően Babits Mihály kuratóri-
umi elnöksége alatt Baumgarten-
díjban részesült és több irodalmi
társaság is tagjává fogadta. A II. vi-
lágháború végét katonatisztként él-
te meg. Észak-Erdély ismételt ro-
mán elfoglalását nem akarta átélni,
s 1945 húsvétján – kalandos körül-
mények közt – átlépte a nyugati ha-
tárt, választva immár az emigráci-
ót. Véglegesen, az Egyesült Álla-
mokban, Floridában telepedett le,
ahol előbb erdőmérnökként, majd
az ottani egyetem nyelvi laborjá-
ban dolgozott. Emellett francia és
német nyelvet tanított, s Erdéllyel
és Magyarországgal kapcsolatos fo-
lyóiratokat adott ki haláláig az
emigrált magyarok számára.

Molter Károly, az Erdélyi Helikon
tagja így méltatta egykoron: „Ter-
mészetérzéke, tájmegidéző képessé-
ge csodálatos. Művei szélesen höm-

pölygő, robbanó erejű, nagyvonalú
alkotások. A fiatal erdélyi próza-
írók közül kiválik egyéni hangjá-
val, látásmódjával; izgalmas törté-
netei úgy áradnak belénk, mint egy
forró vérhullám.”

Közkedvelt verseskötetei mellett
ismertebb, propagáltabb regényei
az 1940-ben írt Jönnek! és az 1949-
ben, immár Nyugaton keletkezett
Adjátok vissza a hegyeimet! Előbbi
mű a – II. bécsi döntés következté-
ben visszacsatolt – Észak-Erdélyt,
az ott élő emberek jövőben bizako-
dó várakozásait, a keserű múltat és
az elszenvedett sérelmeket átgon-
dolását, valamint a kivonuló romá-
nok eszeveszett fosztogatását írja
le életszerűen. Utóbbi kisregény-
ben az erdélyiek megannyi meg-
próbáltatását jeleníti meg balladai
hangvétellel az örök megaláztatá-
son, az áldozati-sorson keresztül, s
azt, ami a világháború után várt a
kisebbségi létre. A Wass Albert-
filmből megtudhattuk, az író igen
jó barátságban volt Tamási Áron-
nal, de közeli barátjának tudhatta
Kós Károly építészt, s Dsida Jenő
írót is. Gyakran találkoztak a
marosvécsi irodalmi összejövetele-
ken, s híres felolvasóesteket tartot-
tak ugyanitt, a háborúig.

Élete során mindvégig előtte le-
begett a transszilvanizmus, vagyis
az önállóan működő, soknemzeti-
ségű, békés, erős Erdély megvalósí-
tásának gondolata.

Távollétében a román kommu-
nista hatóságok állítólagos háborús
bűnökért halálra ítélték, s még a
rendszerváltás után sem mentették
fel a vádak alól. Ceausescu betiltat-
ta összes művét. Amikor Nixon
amerikai elnök kiállt mellette, s
nem adta ki a román hatóságok-
nak, a kommunista diktátor Flori-
dába küldte embereit, hogy végez-
zenek vele, sikertelenül. Magyaror-
szágon a kommunista éra alatt be-
tiltották műveit. 1997-ben, a
Horn–Kuncze kormánytól csupán
egyetlen évre! kaphatta vissza ma-
gyar állampolgárságát, így azt nem
szándékozott felhasználni. 1998-
ban hunyt el, örök száműzöttként
a floridai Astorban.

Dr. Tóth Csaba lapunknak el-
mondta: Wass Albert üzenete
Szekszárdnak, hogy az igaznak tar-
tott szót nemcsak az íróknak, ha-
nem minden igaz érzületű ember-
nek vállalnia kell. Ezért válhatnak
írásai minden időben aktuálissá.
Hozzátette: a hagyományőrzést
fenntartva – idén Mátyás-év lévén –
a reneszánsz királyhoz kapcsolódó
emléknapot is terveznek a közeljö-
vőben. Gyimóthy Levente

A hontalan író, aki a gondolat szabadságát vallotta…
Wass Albert erdélyi író-költőre emlékeztek a Városháza dísztermében

Döntöttél már? 
GYERE AZ I. BÉLÁBA! 
Szeretettel várunk!

Színvonalas, eredményes képzés
Versenyképes, alkalmazható tudás
Együttműködésen alapuló tanulásszervezés
Sokoldalú tanulói támogatás

Ne feledd: I. helyen az I. Bélába jelentkezz!
Telefon/fax: 74/511-077 o Internet: www.ibela.sulinet.hu

A SZEKSZÁRD-ÚJVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS TÁRSASKÖR VÁLASZTMÁNYA

a Társaskör Alapszabályában előírt kötelezettségét teljesítve
2008. február 3-án délután 3 órára összehívja a

Szent István Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)
a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör

K Ö Z GY Ű L É S É T
A közgyűlés napirendje:
• Beszámoló a társaskör 2007. évi tevékenységéről
• A 2007. évi zárszámadás és a 2008. évi költségvetés előterjesztése
• Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
• A 2008. évre tervezett program ismertetése
• Egyebek (hozzászólások, kérdések, javaslatok)
A közgyűlés után lehet tagdíjat fizetni.
Kérjük jelenlétével tisztelje meg közgyűlésünket a napirendi pontok
fontossága miatt, valamint javaslataival, észrevételeivel segítse a tár-
saskör működését. Gyurkovics János
a társaskör világi elnöke
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EVANGÉLIUM

A Biblia éve 2008
Boldog, aki olvassa

Erre hívnak a katolikusok, reformátusok és evangélikusok. Olvasha-
tó a katolikus egyház honlapjának kezdőoldalán: www.katolikus.hu.
Magyarországon a protestáns testvéreinkkel együtt az idén különös fi-
gyelmet fordítunk a Szentírásra, hiszen a Biblia éve van.

Köztudomású, hogy a Biblia igen előkelő helyet foglal el a világ
könyvkiadásaiban és az emberiség könyvtárában. Ezt még azok is
kénytelenek elismerni, akik nem a hit szemével olvassák. Nem csoda,
ha sokan megkérdezik miben rejlik a Biblia varázsa, az a csodálatos si-
ker amivel ez a könyv büszkélkedhet?

A válaszunk egyszerű, de nagyszerű, mert a Biblia nem csupán az
ember szava az emberhez, nem az ember kiáltása, az ember története,
hanem az Isten szava és az Isten története is. 

A Bibliát sokfélekpépen lehet olvasni. Lehet olvasni mint egy  csodá-
latos szépirodalmi művet, de úgy is mint Izrael kalandos történetét,
vagy egy hittudományi  forrásművet, de számunkra, hívő emberek szá-
mára a Bibliát úgy kell olvasni, mint Isten szavát, mint Isten üzenetét.

A Biblia olyan időtálló mű, hogy annak időszerűsége sohasem fog
elévülni. Vajon miért? Azért mert az emberi természet örök problémái-
val foglalkozik. Nem életidegen a Szentírás témája. Méltán mondja
Szent Ágoston: „A Biblia olyan, mint a tükör, mert a valóságot mutat-
ja  be, minden szépítés nélkül.”

Nagyon fontos, hogy legyen Bibliánk! Ezért is szorgalmazom a meg-
vásárlást azoknál, akiknek még nincs. De nem érhetjük be ennyivel
hogy van és kész. Gyarapítja a könyveim sorát, hanem használnom is
kell. Nem mondhatjuk, hogy nincs időnk a Biblia olvasására. Tegyük a
kezünket a szívünkre és kérdezzük meg magunktól, és mennyi időnk
van az esti tv-nézésre, ha csak egy tizedét fordítanánk a Szentírás olva-
sására, már az is jó lenne. 

Az első lépés, ha nincs, megvenni, ha van, akkor a második lépés le-
venni a polcról, a harmadik kézbe venni, a negyedik olvasni, az ötö-
dik elmélkedni róla és a hatodik cselekedni, vagyis a Szentírást nem
elég csak olvasni, hanem azt élni is kell. Ez olyan kotta, amelyet éle-
tünkkel kell lejátszanunk. A nagy kérdés az, hogy meglátszik e élete-
men, hogy én Isten szavát olvasom és élem? Valaki egyszer azt mond-
ta, hogy „a keresztény embernek úgy kellene, hogy éljen, hogy ha meg-
semmisülne a világon az összes Szentírás, akkor a keresztények élete
alapján lehessen azt újra írni.” Vajon ha az én életemről mintáznák a
Szentírást, nem lennének e benne hamis sorok, mivel nem mindenben
követem Jézust, aki elénk élte Isten országának Evangéliumát. Igyekez-
zem minden nap olvasni, de leginkább megélni az Élet Igéjét, amely Jé-
zus életéhez akarja formálni az én életemet is.
Közösségi elhatározásaink a Biblia évében:
• Egész évben ki van téve egy állványon a Szentírás a templomban a

szószék mellett. 
• Minden vasárnapi mise előtt 5 perccel a Biblia hangja szól a temp-

lomban.
• Félárú Biblia-vásárlási akciót szervezünk. (Már több mint 100 Bibliát

rendeltek a hívek. További megrendeléséket is szívesen fogadunk.)
• Nagyböjt első vasárnapján a misék keretében megáldjuk azok Bibliá-

ját, akik valamit vállalnak a Biblia évében, például egyéni napi
Szentírás-olvasás, vagy közös családi Biblia-olvasás rendszeresen leg-
alább hetente.

Bacsmai László
plébános

Kis Pál István Lanovkadodzsem
című kisregénye – tágabb értelem-
ben véve – egzisztencialista mű, hi-
szen a szövegben létélmények dol-
gozódnak fel – a
szenvedő szerkezet
sem véletlen – a tá-
voli s közeli múltból.
Életlehetőség és
megélhetés, szembe-
sülés és szembesítés
önmagunkkal, kény-
szeres és vággyal teli
emlékezés, a megélt
és átélt élettények
különbségei adják a
szövegek erővonalai-
nak két-két pólusát.
Így idéződik fel – egy
egészen szokványos
baleset kerettörténe-
tébe ágyazva – az öt-
venes évektől napja-
inkig mindaz, ami életünket jelen-
tette, jelenti; a lanovka-lét (a két
pont közé feszített pálya adta de-
termináció) és a dodzsem-lét (az
egy síkban való, rendezetlen moz-
gású, az ütközéseket elkerülhetet-
lennek tekintő létértelmezés) tarka
emléksorai peregnek filmként előt-

tünk. Mindez akként, hogy a morá-
lis cselekvés állandó kételyétől sem
szabadulunk, s a félelemtől sem: E
világra való vetettségünkben re-

ménytelenül egyedül
vagyunk. A kötet epi-
lógus előtti
záróképében aztán
szürrealista látomás-
ként, irracionális vízi-
óként áll előttünk a
lanovk adodzsem:
Ahogyan

Arany Hídavatása
az előző századvég
vízióját adta, úgy adja
Kis Pál Istváné az ez-
redvégi haláltánc gro-
teszk látomását,
amelyben nem tudni,
ki kivel és miért, mi-
lyen indulat okán üt-
közik, s nincs már já-

tékszabály sem, csak el- és vissza-
sodródó arcok, alakok, mind gyor-
sabb és gyorsabb ritmusban. Felol-
dás pedig nincs, s a feloldozást is
magunknak kell magunknak meg-
adnunk. Ha lehetséges… ha érde-
mes…  Dr. Csokonai-Illés Sándor

irodalomtörténész

A lanovkadodzsem
egy szürreális vízió

Jegyesek, figyelem!
A belvárosi plébánián már több éve csoportos jegyesoktatás folyik,

szakemberek bevonásával és segítő házaspárok részvételével.
Akik az idén szeretnének katolikus templomban egyházi házas-

ságot kötni, kérjük, jelentkezzenek minél hamarabb a plébánián,
hétköznap délelőtt 9–12 óra, és kedd kivételével délután 16–17 óra kö-
zött, illetve  pénteken 14–15 óra között.

Az első alkalom: február 12-én kedden 18.30 órakor lesz a Bel-
városi plébánia közösségi házában, Béla király tér 9.

Keddenként jönnénk össze, a teljes beosztást ezen az első alkal-
mon beszéljük meg.

Érdeklődni lehet a következő telefonszámon 74/510-892, vagy ezen
az e-mail címen: bacsmail@terrasoft.hu

Mindenkit szeretettel várunk!

A SZEKSZÁRD ALSÓVÁROSI RK.
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

(adószáma: 18865488-1-17) MKB 10300002-46412355-00003285 számú
számlájára 2007. évben beérkezett 368 668 Ft összegű 1%-ot a Kórház-
kápolna felújítására, illetve hagyományőrző rendezvények, lebonyolítá-
sára fordítja. Felajánlásaikat megköszönve, várjuk 2008. évi SZJA 1%-
os felajánlásaikat.
Nagy szeretettel várunk mindenkit a rendezvényeinken,
Kísérjék figyelemmel a Szent János és Pál Kápolna felújítását.

A SZEKSZÁRDI LISZT FERENC MŰVÉSZETI ISKOLA
sok szeretettel hívja Önt és családját

ZONGORAAVATÓ HANGVERSENYÉRE
2008. február 5-én, kedden 18 órára az iskola nagytermébe.

Köszöntőt mond: Horváth István polgármester úr 
Fellépnek: Balogh Fanni és tanára Főglein Klára, Erős Ditta Rebeka és tanára

Erősné Máté Éva, valamint Dobai Tamásné, Husek Rezső és Lányi Péter.
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.

A Szekszárd 2020 Egyesület 
2008. február 7-én, csütörtökön 16.30 órakor tartja következő értelmiségi
vitaelőadását. Címe: Az iskolai oktatás jelene és jövője. 
Előadók: az egyesület pedagógus tagjai. Hely: Az Allianz Biztosító tanácsterme.
Minden érdeklődőt vár az egyesület, különösen javaslatait, hogy beépíthes-
sük azokat a város távlati terveibe, fejlesztésébe.
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Látogatási tilalom
feloldása-fenntartása

Tájékoztatjuk tisztelt betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a
belgyógyászati épületünk fekvőbeteg osztályain észlelt Calici ví-
rus eredetű hasmenéses megbetegedések megszűntek, ezért
2008. február 1-jétől a belgyógyászati tömb valamennyi osz-
tályán feloldjuk a látogatási tilalmat.

A SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZATI
OSZTÁLYON INFLUENZA MIATT

ELRENDELT LÁTOGATÁSI TILALOM
TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYES.

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
Dr. Almási István higiénikus főorvos

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

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

C A P O E I R A  A E R O B I K
Csatári Üzletház kedd, csütörtök 19.10
Relax Wellnes Központ péntek 17.10

Érd.: 20/80-35-35-1
Elérhetőségeim: Asztalos Adrienn

Szd., Csaba u. 38/C • 20/80-35-35-1

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

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

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

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

A Közösségfejlesztők Tolna me-
gyei Szakmai Műhelye január 25-
én műhelyfoglalkozást tartott
Szekszárdon, a Tolna megyei Ci-
vil Szolgáltató Központban. A ta-
lálkozás kiemelt témaköre volt a
Szekszárd kistérségben (Medi-
nán, Bátaszéken, Tolnán és Szek-
szárdon) működő civil érdekkép-
viseleti formációk, és ezek ta-
pasztalatainak közreadása.

Hallhattunk egy eredendően ré-
gi, ám ma újszerűnek tűnő formá-
ról, a magisztrátusról, amelyet a
múlt évben, 32 fővel hozott létre a
medinai képviselő-testület a Fejér
megyei abai modell alapján.

Az a célja, hogy az önkormány-
zat és a lakosság között fennálljon
a folyamatos párbeszéd lehetősége,
(tájékozódás és tájékoztatás), ja-
vuljon a helyi nyilvánosság, a la-
kosság jobban bevonódjon a közös
gondolkodásba és cselekvésbe,
hogy az önkormányzat ember-
közelibbé váljon.  

Tagjai között ugyanúgy megta-
lálhatók a képviselők, mint a helyi

szerveződések vezetői, és az utcák,
szomszédságok képviseletében
egy – két hangadó ember. Összefo-
gásában kulcsszerepe van a helyi
falugondnoknak, Vén Attilának.

Figyelmet érdemlő, sajátos köz-
életi formáció, amely mintát adhat
a közösséghiányos kistelepülések-
nek.

Bemutatkozott két kisváros
(Bátaszék, Tolna), és a megyeszék-
hely (Szekszárd) érdekképviselete.

Közülük példaértékű a mindösz-
szesen egyéves múltra visszatekin-
tő bátaszéki civil tanács, amely-
nek létrehozását körültekintő és
alapos előkészítés előzte meg, már
akkor is szorosan együttműködve a
helyi önkormányzattal. Itt már ko-
rábban felfedezték a kölcsönös ér-
dekeket és előnyöket. Nem csak
beszélnek az együttműködésről,
hanem valóban együttműködnek.
A városi rendezvények megvalósí-
tásában, a virágosításban, vagy ép-
pen a szemétgyűjtésben ugyanúgy
partnerek, mint a civil szervezete-
ket érintő döntések meghozatalá-
ban.       

A tolnai kerekasztal csupán fél
éves múltra tekint vissza. Hossza-
dalmas vajúdás után éppen hogy
megszületett, s jelenleg a belső
összerázódás, és az öndefiniálás
szakaszában van.   Közben azon is
munkálkodik, hogy megteremtse
legitimitását, és elérje azt, hogy az
önkormányzat ne csak elviselje lé-
tét, hanem egyenrangú és autonóm
partnerként is számítson rá.

Szekszárdon ma már megterem-
tődött az összhang és szolidaritás a
civilek között. Tudatos és követke-
zetes ráhatással sikerült kiszorítani
a kezdeti időszakban belopakodó
pártpolitikát. A 6 év alatt kialakul-
tak a működés szervezeti, tartalmi
és formai keretei, a kerekasztal és
az önkormányzat között legalizáló-
dott az együttműködési megállapo-
dás, ám ennek ellenére a sokat
hangoztatott partnerség eddig
igencsak döcögősen működött.
Napjainkban mutatkozik esély ar-
ra, hogy e téren talán történik némi
változás.

Mindkét helyen sok energiát igé-
nyel az, hogy a kerekasztal maga-

biztos, független és egyenrangú
partnerként tudjon előállni, más-
részt az, hogy az önkormányzat
egyenrangú és felelős partnerként
tekintse.  Ennek érdekében mind-
két oldalnak vannak még tenni-
valói.   

A résztvevők egyetértettek ab-
ban, hogy a társadalmi, közösségi
fejlődés igen lassú és időigényes fo-
lyamat, amelyet mindkét szféra
most tanulgat, és a kezdeteknél – a
képviseleti demokrácia egyedural-
mánál – tart. Idő és türelem kell ah-
hoz, hogy a részvétlen demokrácia
átalakuljon részvételi demokráciá-
vá, hogy a köztudatban is megje-
lenjen ennek az igénye és elvárása.
(Nem is beszélve az ehhez szüksé-
ges szemléletváltozásról, és a de-
mokrácia technikák, módszerek
megtanulásáról!)

A 3 város érdekképviselete kö-
zött megfogalmazódott az össze-
tartás, az összefogás, az együttmű-
ködés és a rendszeres találkozás
igénye; a nyilvánosság szükséglete
(helyi és megyei média); valamint
az, hogy indokolt esetben az érdek-
képviseletek bátrabban éljenek a
szervezett, egységes nyomásgya-
korló megmozdulásokkal.

„A világ nem változik magától,
csak ha mi változtatunk rajta”. 

Dér Miklósné

Civil érdekképviselet 
avagy apró lépések a részvételi demokrácia felé 

A WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM
tisztelettel meghívja

2008. február 5-én, kedden 15 órára a

Honfoglalás kori ötvösmunkák és
Árpád-kori láncing

rekonstrukciójának készítése
című előadásra, valamint

kísérleti régészet bemutatóra
Előadók: Biszak Emese

Szekszárd, Bezerédj István Középiskola, 11. évf. tanuló
és Stromayer Ádám

Szekszárd, Garay János Gimnázium, 12. évf. tanuló

A rendezvény helyszíne:
a múzeum pincemúzeumi foglalkoztatója

Szekszárd, Szent István tér 26.
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ÓDON
IDŐBEN

Február 4-én 100 éve, 1908-ban
polgármesterünk levelében
kérte Kossuth Ferenc közleke-
dési minisztert a vasúti viszo-
nyok gyors, gyökeres javításá-
ra.

Február 5-én 120 éve, 1888-ban
Szekszárdon kezdte működé-
sét a megye első hatóságilag
engedélyezett cselédszerző és
-közvetítő intézete.

Február 6-án 100 éve, 1908-ban
Gemencnél hatméteres jégfal
torlódott össze.

Február 7-én 105 éve, 1903-ban
hunyt el Szekszárd fia,
Rotmüller Sándor Róbert mi-
norita áldozár, gimnáziumi ta-
nár, szakíró.

Február 8-án 105 éve, 1903-ban
elhunyt Orbán György, aki
1860 körül háromszor is volt
bíró Szekszárdon. A katolikus
ifjúság Géczy István A régi
szerető című népszínművének
előadásán ott ült a szerző is.

Február 9-én 1888-ban a té-
bolydába került egy helybeli
csizmadia, aki egy idő óta
folyton azt hajtogatta: szerin-
te a felesége megbolondult.

Február 10-én 210 éve, 1798-
ban Styrum-Lymburg Károly
nemes aggokat és ifjakat segí-
tő alapítványt tett, amely
Garayt és Babitsot is támogat-
ja majd. 

Négy emberöltővel előttünk, ami-
kor már szinte minden megyének
volt saját újsága, Tolnánk sem
akart lemaradni. Szekszárdi fiata-
lok lelkes csoportja – élükön a
névtelenségbe burkolózott, 33
éves járásbíróval, Boda Vilmossal
– már öt éve várt az általuk alapí-
tott Haladókör engedélyezésére.
ennek a kérvénye a minisztérium-
ban, talán nem olyan nagyon vé-
letlenül – elveszett. Az ifjak úgy
gondolhatták, ők mindent megtet-
tek, s hivatkozva az alapszabály
egyik pontjára, döntő lépésre ha-
tározták el magukat. Így láthatott
napvilágot az „Előfizetési felhívás
a TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY cí-
mű s minden szerdai napon meg-
jelenő hetilapra a társadalmi, tan-
ügyi s a közgazdasági élet köré-
ből.”

Ez az önmagában is becses do-
kumentum a ma embere számára
is elgondolkoztató olvasmány.
Meglepő, hogy milyen sokrétű,
lelkes, világosan érthető célok és
gondolatok ezek a régmúltból, s
az is: manapság sem akarhatna
többet, szebbet, jobbat egy induló
lap. A közlés indoka tehát a kegye-
leten túl ez lehet. (A korabeli he-
lyesíráson csupán a legszüksége-
sebbeket változtattuk.)

„Szegzárdon »Haladókör« cím
alatt társas-egylet alakult, mely-
nek célja: összműködés és az erők
egyesítése által a társadalom min-
dennemű kinövéseit ostromolni, –
a józan democratiának, – az osztá-
lyok közti válaszfalak lerontása ál-
tali életbe léptetésére hatni, haza-
fias és modern eszmék keresztül-
vitelére a tömeges együtt műkö-
déssel segédkezet nyújtani.

A kitűzött cél elérésének egyik
eszközéül szándokaink érvényesí-
tésére, a címzett lapnak megindí-
tását határoztuk el, azon meggyő-
ződéstől lévén áthatva, hogy
irányzatosan vezetet(t) lap a
közmíveltség s polgárisodás ter-
jesztésével, a társadalmi életben
kell hogy hasznos eredményeket
eszközöljön.

Akarunk tehát nemzeti s társa-
dalmi életünk érdekeinek szolgál-
ni; az utakat, módokat, eszközö-
ket föltüntetni, az irányt kijelölni,
melyek által mindenki polgári kö-
telessége teljesítésének megfelel-
hessen.

Vágyaink az anyagi jólét s sza-
badság felé irányulnak; – egyike a
másika nélkül hiányas, nem ter-
jeszthet áldást maga körül. Az
anyagi jólét terebélyes fájának

ápolására, fejlesztésére s gyarapí-
tására szükséges éltető napot(,) a
munkát szakadatlanul foglalkoz-
tatni; – szükséges a társadalom
minden tagját a munka becsülése
fölosztása és egyesítése iránt éb-
ren s érdekben tartani, hogy az
egyes virágokból, a közműveltség
magvából megteremhesse a sza-
badság gyümölcsét.

Törekvésünk a társadalmi élet-
nek javítása. Akarjuk, hogy a tár-
sadalmi viszonyaink a kezdetle-
gesség pólyáiból kibontakozván, a
jelzettünk irányban a koreszmék
és józan democratia ösvényét vá-
lasztva, előre s mindig előre halad-
jon; – mert életre való állam csak
egészséges társadalmi alapra
támaszkodhatik, s csak erős társa-
dalmi élet mellett fejlődhetik.

A szorosan vett politikát, a köz-
jogi tusával való foglalkozást telje-
sen s föltétlenül mellőzzük. Fi-
gyelmünket kiválólag a vidék ér-
dekeire terjesztjük ki; annak vi-
szonyait ismertetjük s bíráljuk. A
társadalmi s közgazdasági élet
mozzanatainak hű tükre igyek-
szünk lenni, a fölmerülő esemé-
nyek följegyzésével s szellőzteté-
sével; az egyes kérdéseket a be-
csületes szándok nyíltságával s az
őszinteség mesterkéletlen szavai-
val fogjuk tárgyalni.

Hogy mindezeket foganatosít-
hassuk, se pártoknak, se testüle-
teknek, se személyeknek befo-
lyást reánk gyakorolni nem enge-
dünk s nem tűrünk. Minden fele-
kezeti avagy pártérdeken fölül
emelkedve, a szabadelvűség józan
democratia és magyar nemzetiségi
jogeszme érvényesítésének
szem(m)eltartása mellett igyek-
szünk higgadt komolysággal,
részrehajlatlan tárgyilagossággal s
igazságosan a társadalmi élet te-

rén dúsan burjánzó selejtesség ki-
irtásában közreműködni.

Lapunk rendes rovatai:
1. Iránycikkek s rajzok a társa-

dalmi élet, események, elvek
s eszmék köréből.

2. Tájékozás a közgazdasági te-
endőkből; szemle a közeg-
észség- s közlekedésügy ér-
dekei felől; e téren javaslatok.

3. Följegyzése s ismertetése an-
nak, mi a tanügy, a tudomá-
nyos, jótékony, közgazdasá-
gi, kereskedelmi s más inté-
zeteink körében történik.

4. Levelek a társas életből.
5. Tárcánk fölváltva hoz elbe-

széléseket és ismeretterjesztő
cikkeket a tudomány, iroda-
lom s művészet ágaiból; köz-
lünk mulattatva oktató elme-
futtatásokat; figyelemmel kí-
sérjük a hazai irodalom s mű-
vészet termékeit, úgy a kül-
földi jelentékenyebb tudomá-
nyos mozzanatokat; – ezáltal
óhajtjuk az olvasási vágyat, a
szellemi élvezeteknek napon-
kénti szükségérzetét általá-
nosítani.

6. Apróbb közlemények.
7. Egyetemes könyvészet.
Célunk sikeresítésére pedig ki-

kérjük a t. megyei közönségnek
szellemi és anyagi támogatását.

Lapunk pályafutását folyó évi
március 5-én okvetlen megkezdi;
kérjük tehát t. munkatársainkat s
általában mindazokat, kik lapun-
kat cikkeikkel megtisztelik, hogy
közleményeiket mindenkor szom-
batig a (Haladókör irodájába) be-
küldeni szíveskedjenek. 

Előfizetési feltételek: Egészévre
4 frt. Félévre 2 frt. A hirdetések,
reklamatiók s minden e szakba
vágó megkeresések a kiadóhiva-
talhoz (Ujfalusy Lajos nyomdája)

bérmentve intézendők. Kelt Szeg-
zárdon január hóban 1873. Laptu-
lajdonos s kiadó a Szegzárdi Hala-
dókör.” 

„Nyomatott Ujfalusy Lajosnál” –
áll még a lap alján, s a nyolcféle (!)
betűtípusból kiszedett szöveg két
kis sajtóhibája is a nagy igyekeze-
tet, no meg a késedelmet mutatja.
Az, hogy az első szám 4., záró ol-
dalára bekerült a teljes felhívás,
azt is tükrözheti, talán nem ten-
gett túl az újságba alkalmas
anyag…

Boda Vilmos visszaemlékezése
szerint mégis igaz lehet, hogy a
hajdani fiatalemberek „komolyan
vitatták az égető kérdést, mi mó-
don lehetne a meglehetősen
nyárspolgárias, elmaradott s min-
den újítástól idegenkedő
Szegzárdot a haladás eszméjének
megnyerni”. Ehhez kínálkozott jó
eszköznek az első – s mindmáig
leghosszabb életű! – újság megin-
dítása. Dr. Töttős Gábor

A Haladókör egykori székhelye

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 117.

Az első helyi újság programja



Amondó volt a minden évben
megszavazandó Héraklész-díj kap-
csán a kosárlabda szakma, hogy a
tavalyi év legjobb magyar utánpót-
láskorú kosarasa nem más, mint a
17. életévében járó szekszárdi játé-
kos, vagyis Tamis Dorottya. Egy
olyan kitüntetés, amelyre nagyon
büszke lehet elsősorban ő maga,
nemkülönben nevelőedzője, de
maga a klub is. Egy olyan kitünte-
tés ez, amivel még inkább magára
irányítja a figyelmet országszerte a
fiatal kiemelkedő tehetségű játé-
kos. Na nem félünk: kellően érett
már arra a gimnazista lány, hogy
tudja kezelni azt, ami vele jó érte-
lemben történik, és remélhetőleg
történni is fog. Határozott céljai, a
sportág iránti alázata, s az, hogy
szakmailag, pedagógiailag jó ke-
zekben van, szinte garancia arra,
hogy vele – ha nem jön közbe sem-
mi – nem az elkallódott tehetségek
dossziéjában találkozunk. Sejtjük,
hogy a középiskola befejezése után
sem alakulhat úgy a szekszárdi női
kosárlabdázás financiális helyzete,
hogy a cél a 3–4. hely megszerzése
lesz, ami maradásra tudná bírni az
ide tényleg erős szálakkal kötődő
játékost. Akinek tényleg van esélye
ahhoz, hogy már nagyon is belát-
ható időn belül az ország, a magyar
mezőny – az itt játszó külföldieket
is beleértve – legjobb irányítója le-
gyen. Persze legyen igaza nevelő-
edzőjének, a szintén okkal kitünte-
tett Szabó Noéminek, alakuljon ki
olyan perspektíva, hogy a magyar-
nál is jobb bajnokságba kerülhes-
sen, s olyan klasszissá érjen – eh-
hez még fizikumot, harcosságot
mentális erősséget, rutint, jócskán
kell még szereznie –, hogy egyre
állja ki az összehasonlítgatás pró-
báját a magyar női kosárlabdázás
rosszul játszani nem is tudó „szu-
perkicsijével” Iványi Dalmával. Per-
sze roppant magas ez a mérce, hi-
szen a legpesszimistábban összeál-
lított európai irányító rangsorban
ott van a legjobb háromban a vala-
mikor Kecskemétről induló irányí-
tó – tökéletesség. Mindenesetre jó
előjel, hogy stílusában, mentalitá-
sában, mozdulataiban, gömbérzé-
kében, triplákra kódoltan, valahol
a sportos „Nagy Őt” idézi a szek-
szárdi játékos.

Bevallottan irigylem a Mizo-
Pécset, vagy a GYSEV-et, hogy eset-
leg a farzsebből kifizetik az ilyen
szituációkban sem túl vastag vétel-
árat (tőlünk keletebbre, de legfő-
képpen nyugatabbra, ha egy kivé-
teles tehetséget megkaparint egy
nagy klub több, mint félkészen, az
fizet annyit érte, hogy egy olyan
kaliberű klub, amely jócskán az évi
száz millió alatt gazdálkodik, fél-
éves, de lehet, hogy éves költségve-

tését előteremtheti vele), így jócs-
kán marad erősítésre, vagy az után-
pótlás szakág nagyobb dotálására
forrás. Persze a Szekszárd és a
Vasas-Csata példája – ahol más utat
választva – sok saját nevelésű
ügyes kosaras kap lehetőséget a fel-
nőtt NBI A csoportjában, meg kel-

lene találni a szövetségi pénzek új-
raelosztásánál arra a módot, hogy
ezeket a kohéziós műhelyeket te-
vőlegesen fölkaroljuk, ami esetleg
a nem az ezt utat választókat is el-
gondolkoztatja... Hogy az Újhelyi-
ek, Tursicsok, Szabó Noémik – túl
sokan sajnos nincsenek... – hold-
udvarában történjék intézménye-
sen is valami. a sportág hátországá-
ban. Például kosárlabdás Agárdok,
Felcsútok szülessenek, hogy a fut-
ballmegújulás reményteljes már
működő műhelyeit említsük. Ha ez
az itteni utánpótlás team valami
központi büdzséből is gazdálkod-
hatna (lásd. Szlovákia, Csehország,
Szlovénia, Ukrajna), ha beiskolázá-
si körzete lehetne, mondjuk Újvi-
déktől Baján át csak Dunaföld-
várig, ha edzőket tudna főállásban
„csak” pedagógus bérért foglalkoz-
tatni, és az néhány másik honi már
bizonyító műhely is megkapná a
lehetőséget a kibontakozásra – nos
előbb-utóbb valahol kifutna a ma-
gyar Ruzsomberok, vagy a magyar
Brno, amelynek a sorsa, eredmé-
nyessége nem a külföldi teljesítmé-
nyétől függene elsősorban. A buda-
pesti nihilbe utánpótlásfronton
színt hozó neves szakember,
Tursics Sándor már vagy egy évti-
zeddel ezelőtt fölvette, hogy szö-
vetség abból a pénzből, amit a
szerződtetett légiósok után befizet-
nek a klubok, azt mind egy fillérig
az utánpótlás központi erre célra
szánt kalapjába kéne betenni, amit
az érdemek, eredmények tükrében
ki lehetne osztani. Nos úgy néztek

a szakemberre, mintha a Marsról
érkezett volna... (Némiképpen már
feldobó hír, hogy Rátgéber László,
a Mizo-Pécs 2010 sztáredzője, im-
már újbóli szövetségi kapitány, lát-
va a kosárlabda utánpótlás nem túl
rózsás helyzetét, nem csak fölvetet-
te hanem már tett is azért illetékes

helyeken, hogy valami olyasmi el-
induljon, ami már régen volt mife-
lénk, majd kiderül, milyen ered-
ményre jut, a tekintélyes szakem-
ber.)

De Szekszárdon ezek nélkül is
történt valami talán korszakost ígé-
rő: Újhelyi Gábor vezető edző már

a lassan alapembernek számító
Tamis–Bálint duó mellett még két
sajátnevelésű gyereket (Balog Dó-
rát és Hajdu Zsanettet viszi rend-
szeresen mélyvízbe a felnőtt mecs-
cseken), s már ott mocorognak a
nagyon jó mozgástulajdonságú
kezdők Harsányi Máriáék körül.
Lehet, hogy Tamist, ha a fene fenét
eszik is, nem lehet megtartani, de a
többieket, ha úgy fejlődnek, ahogy
az a nagy könyvben meg van írva,
miért ne?

Irigylem a PVSK-t – és a többi ha-
zai, az élet igazságtalan rendje sze-
rint a kicsikből élő nagyokat, de...
Lelki szemeim előtt azért még is
megjelennek azok az érdeklődő, a
csapatban jó reklámot látó egyen-
ként húszmilliós lehetséges szpon-
zorok, akik segítenek ebben. A
képzelet szárnyán nálam még
Tamis is megjelenik, mint hazaté-
rő. Már megint rám tör az „iványi-
dalmás” párhuzam: nálam Tamis is
Amerikában játszik, aztán kettős
igazolással a play off-ban már az
akkori Szekszárdot dirigálja a baj-
noki elődöntőbe jutásért. S e köz-
ben nálam persze egy Újhelyi Petra
nevezetű, időközben szintén Szek-
szárdra igazolt centernek ad gól-
passzokat. Magas szerkezetben az
innét induló, most a spanyol női él-
vonalban játszó Császár is pályán.
Ma még álom, de a klub körül se-
rénykedőknek, a városvezetőknek,
ezt nem sorolnám az illúzió világá-
ba, ennek jegyében kell tenni dol-
gukat. Hogy Szekszárd legyen a
női Körmend! Szívedből szóltam
ugye, ezért a kisvárosi klubért lel-
kesedni tudó Harsányi Mari?

B. Gy.
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IV. MÁR-KER–HORVÁTH 
SPORT XV. TÉLI 

KISPÁLYÁS TEREM-
LABDARÚGÓ KUPA

RÁJÁTSZÁS
10. forduló: R5 Sebi-Fornetti-Pr-Trans
1-19, R5 Iso-Komplex-Agro-Tipp 3-28,
R4 Argentína-Perfect Phone 9-14, R3
Margaréta Panzió-Tetõfok 17-8, R2
Hermes-Kisdankó 3-2, R2 Kakasd SE-
Mindszentek 8-2, R1 Ennyi-Szalon Büfé
10-7, R1 Dankó-Comp-Gold 9-5

11. forduló: R5 Pr-Trans-Iso-Komplex
3-0*, R5 Agro-Tipp-Sebi-Fornetti 7-10
R3 Tetõfok-Balassa Mûvek 6-8, R4
Perfect Phone-Szedres SE 9-17, R1
Szalon Büfé-Dankó 8-10, R1 Comp-
Gold-Ennyi 7-10, R2 Kisdankó-Kakasd
SE. 7-5, R2 Mindszentek-Hermes 3-0
* Az Iso-Komplex csapata (elsõ esetben) nem állt

ki, megállapított eredmény.

R/1  csoport
1. Ennyi 2 2 - - 20-14 6
2. Dankó 2 2 - - 19-13 6
3. Szalon Büfé 2 - - 2 15-20 0
4. Comp-Gold 2 - - 2 12-19 0

R/2  csoport
1. Kisdankó 2 1 - 1 9-8 3
2. Kakasd SE 2 1 - 1 13-9 3
3. Mindszentek 2 1 - 1 5-8 3
4. Hermes 2 1 - 1 3-5 3

R/3  csoport
1. Margaréta Panzió 1 1 - - 17-8 3
2. Balassa Mûvek 1 1 - - 8-6 3
3. Tetõfok 2 - - 2 14-25 0

R/4  csoport
1. Szedres SE 1 1 - - 17-9 3
2. Perfect-Phone 2 1 - 1 23-26 3
3. Argentína 1 - - 1 9-14 0

R/5  csoport
1. Pr-Trans 2 2 - - 22-1 6
2. Sebi-Fornetti 2 1 - 1 11-26 3
3. Agro-Tipp 2 1 - 1 35-13 3
4. Iso-Komplex 2 - - 2 3-31 0

Góllövõlista:

1. Vida Tamás (Agro-Tipp) 48,
2. Kész Gábor (Pr-Trans) 31,
3. Lizák Péter (Comp-Gold) 22,
4. Kardos László (Balassa Mûvek) 19,
5. Rikkers Péter (Szedres SE) 19 gól. 

Szekszárd Dalmája (Dorkája)...
avagy a „női Körmend” látomása

A két díjazott: Szabó Noémi és Tamis Dorka
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A rejtvény megfejtését 2008. február 12-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A január 20-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Balog Jenő, Napfogyatkozás.
Nyerteseink: Simon Péterné, Béri Balogh Á. u. 25. és Boros András, Csalogány u. 16/1. 
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

„A titkokat
ne lesd meg”

Óvná önmagát és egyben bennünket is Jó-
zsef Attila „Tudod, hogy nincs bocsánat” cí-
mű versében.

Az 1960-as évek közepén egy olyan fiatal-
ember, akiről azt mondják „reklámáron”
kaphatja meg a jobbnál jobb nőket, bizal-
masan félre hívott. Az alig 3–4 hónapos há-
zas férjnek Karinthy Frigyessel szólva, „Ne-
kem gyanús a feleségem” problémája volt.
Az történt ugyanis, hogy a felesége – akiről
kilométerekről látszott az, hogy fülig szerel-
mes a férjébe – egy decemberi napon dél-
után 7 óra tájban azt mondta neki, hogy
menjen haza az albérletükbe, és gyújtsa be
a kályhát, hogy mire haza mennek, addigra
átmelegedjék a szoba. Ő természetesen
azonnal vette a kabátját, mert a fűtés férfi-
munka, így aztán a felesége kb. 2 óra hosz-
száig kettesben maradt egy nagyon korsze-
rű, minden kényelemmel, heverőkkel, für-
dőszobával stb. felszerel laboratóriumban.
Amikor ő, a férj visszaérkezett a laboratóri-
umba, a felesége vidáman ugrándozva sza-
ladt eléje és kedveskedő hálás puszival fo-
gadta, de a technikus fiatalember feltűnően
zavart volt lángoló vörös arcával, és ez a do-
log nagyon furcsa benyomást tett a férjre,
amit aztán hazafelé menet szóvá is tett a ne-
jének, mire ő csak annyit mondott könnye-
dén, ha te féltékeny természetű vagy, akkor
miért hagytál itt bennünket kettesben? Ez a
válasz megdöbbentett, mondd, most mitévő
legyek?, nézett rám kétségbeesetten.

„Én még őszinte ember voltam”, és azt
mondtam neki, a vagyonmegosztás nem
okoz gondot, mert semmitek sincs, én már
holnap beadnám a válópert. Miért?, nézett
rám megdöbbenve az ismerősöm. Elmond-
tam neki, hogy van nekem egy gyönyörű
szép vörös hajú férjes asszony szeretőm.
Nemrégiben megkérdeztem tőle, hogy a fér-
je sohase gyanakszik rá? Mire ő mosolyogva
mondta, jaj, a múltkoriban, amikor annyira
kimerítettél, hogy a megszokottnál hosszab-
ban elaludtam, és hát meglehetősen későn
értem haza, a férjem nagyon idegesen rám
mordult: – Hol a fészkes fenébe voltál ennyi
ideig?! Hát én akkor ijedtemben megmond-
tam az igazat: – Hol lettem volna? A szere-
tőmnél! A férjem dühösen a fal felé fordult
az ágyban és csak annyit jegyzett meg, hogy
ő nincsen vicces kedvében, ezért aztán igye-
kezzek minél előbb megfürödni és lefeküd-
ni. Ha hazudtam volna, akkor könnyen le-
bukhattam volna. A hazugság előbb-utóbb
kiderül, az igazság viszont csak nagyon rit-
kán és akkor is csak véletlenül. Ez a szeren-
cséje az emberiségnek.

Bálint György Lajos



2008. FEBRUÁR 3.11114444 P R O G R A M A J Á N LÓ
BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Február 11-én, hétfőn 17 órakor
KERTBARÁT KÖR
ELŐADÁSA

Február 11-én, hétfőn 18 órakor
LÉLEKÉPÍTŐ a márványteremben

BOHÓC VÉRBEN 
ÉS VASBAN címmel 
vendég: DÓZSA LÁSZLÓ

színművész

Február 18-án, hétfőn 19 órakor
SZEKSZÁRD BIG BAND
KONCERT
Jegyek a színházi jegypénztárban
kaphatóak január 22-től. 

MŰVÉSZETEK HÁZA
Február 7-én, csütörtökön 
19.30 órakor 

MÜLLER BEÁTA énekművész
KONCERTJE
Közreműködik: Lányi Péter zongo-
raművész, Ágostonné Béres Kornélia
fuvolaművész, Színé Köntös Hedvig
gordonkaművész
Belépőjegy: 1000 Ft
Zenebarát bérlettel: 500 Ft

Február 13-án, szerdán 19.30 órakor 
KECSKÉS EGYÜTTES
FARSANGI KONCERTJE
Belépőjegy: 1000 Ft.
Zenebarát bérlettel: 500 Ft

Február 19-én, kedden 19.30 órakor 
A JAZZ BÉRLET 4. ELŐADÁSA

LUKÁCS MIKLÓS QUINTET 
Lukács Miklós – cimbalom
Wínand Gábor – ének
Szandai Mátyás – nagybőgő
Dés András és 
Szalay Péter – ütőhangszerek
Belépőjegy: 2000 Ft
Jazz bérlettel: INGYENES!
Zenebarát bérlettel: 1000 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Január 31–február 6. 17.30 és 20 órakor

LEGENDA VAGYOK (16) 
Színes feliratos amerikai akciófilm

Február 7-13-ig 17.30 órakor 
ANYÁD LEHETNÉK (12) 
Feliratos amerikai romantikus vígjáték  
20 órakor 
AMERIKAI GENGSZTER (16)
Színes feliratos amerikai krimi  

KISTEREM
Január 31–február 6. 

17 órakor A KABALAPASI (16)
Feliratos amerikai 
romantikus vígjáték

19 órakor 4 PERC (16) 
Feliratos német filmdráma

Február 7-13-ig  17 és 19 órakor 
KALANDOROK (12)
Magyar vígjáték

KIÁLLÍTÁS
Art’999 Képzőművészeti
Egyesület 
JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: február 20-ig

SZÍNHÁZ
Február 12-én, kedden 19 órakor
Sárdy-bérlet III. előadása 

EGY POHÁR VÍZ vígjáték, 
a Soproni Petőfi Színház előadása
Szereplők: Pápai Erika Jászai-díjas,
Piros Ildikó Jászai-díjas, érdemes
művész, Vásári Mónika, Huszti
Péter Kossuth-díjas, érdemes
művész, Kiss Zoltán, Benkő Péter
Jászai-díjas, Laklóth Aladár,
Ambruzs Klaudia, Csonka Hajnalka,
Horváth Tamás, Madár Tamás,
Sárdy Zoltán, Sövegjártó Áron, Tébi
Márta, Keresztes János. 
Rendező: Kerényi Imre Kossuth-díjas,
érdemes és kiváló művész. 

Jegy: 2000 Ft

TÁNCHÁZ
SZEKSZÁRDON!
A hetvenes évek elején induló tánc-
ház-mozgalomból Szekszárd sem
maradt ki, egészen a 80-as évek kö-
zepéig voltak rendszeres táncos es-
tek a Babits Mihály Művelődési Ház-
ban a Bartina Néptánc Egyesület tá-
mogatásával.

A jó hangulatú közösségépítésre al-
kalmas foglalkozások a magyar nép
hagyományainak megismerésén túl
a hazaszeretetre, a nemzeti érzés ki-
fejezésére voltak jó alkalmak.

Szakmájuk kiválóságainak számító
táncházmozgalmi előadók segítségé-
vel szeretnénk újraéleszteni a moz-
galmat Szekszárdon.

A 2008-as évadban 8 alkalommal,
havi rendszerességgel újra táncházat
szervezünk! 

A sorozat első programja
FEBRUÁR 15-ÉN,

pénteken 20 órától a 

BUKOVINAI TÁNCHÁZ
Helyszín:

a művelődési ház táncterme

A Csurgó zenekar és Sebestyén
István bukovinai székely nép-

művész közös koncertje, mesével,
énekkel, muzsikával. 

Majd bukovinai székely táncok
tanulása Radák János vezetésével.

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk! 

Belépőjegy: 400 Ft

* * * * *
Következő alkalommal március
14-én, pénteken sárközi táncház

lesz viseletbemutatóval!

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA
Szekszárd, Szent
István tér 10.

INTERNET KÁVÉZÓ: 12–18 óráig
E-Magyarország pontként is műkö-
dünk
Fénymásolni, szkennelni, nyomtat-
ni, faxolni, internetezni önköltséges
áron lehet.
A számítógép-használat – internet-
hozzáférés nélkül – INGYENES.
Mindenkit szeretettel várunk!

WOSINSKY MÓR
MEGYEI MÚZEUM

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK KLUB
Február 12., kedd 13.30 óra

KIRÁNDULÁS BUDAPESTRE:
a Planetárium megtekintése, este a
MACSKÁK című előadást nézzük
meg a Madách Színházban.

Február 14., csütörtök 15 óra
Dr. Méry Éva: „Turistaként a kínai
császárok nyomában” című vetítés-
es élménybeszámolója

HONISMERETI SZAKKÖR
– Tolna megyei középiskolásoknak  
Február 15. péntek 8–12 óráig

Balogh András: A légifotózás
szerepe az ásatásoknál

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

Február 4. (hétfő) 18 óra
Február 5. (kedd) 16 óra
Február 6. (szerda) 17 óra
Február 7. (csütörtök) 18 óra

NO SEX musical

Február 11. (hétfő) 18 óra
FILMKLUB Kortárs német filmek

Február 12. (kedd) 18 óra
Február 13. (szerda) 16 óra

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
Polgári szomorújáték
MAGYAR SZINKRONNAL!

Február 14. (csütörtök) 15 óra
Február 15. (péntek) 10 és 12 óra

MAX ÉS MÓRIC
Gézengúz történet hét csínyben

Február 16. (szombat) 18 óra
FILMKLUB Koltai Gábor életműsorozat

Február 25. (hétfő) 15 óra
ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
Polgári szomorújáték
MAGYAR SZINKRONNAL!

Február 25. (hétfő) 18 óra
FILMKLUB Kortárs német filmek

• Számodra is dilemmát jelent,
hogy milyen szakmát válassz?

• Nem tudod, hogy az egyes
szakmák dolgozói mivel is
foglalkoznak pontosan?

Akkor gyere el és hallgasd
meg, hogy mit mondanak a
munkájukról az egyes szak-
mák képviselõi! 

Február 4. (hétfõ) 18 óra:
• rendõr, tûzoltó

Február 6. (szerda) 18 óra: 
• grafológus, mûvelõdés-

szervezõ, védõnõ
Helyszín: Next Klub,  Menta Bár

Szekszárd, Bajcsy-Zsi-
linszky u. 1. (Fasornál) 

A programok ingyenesek!

GARAY TÉRI

HÍREK
A kormány elleni tüntetők az
utóbbi hetekben az egészség-
ügyi–társadalombiztosítási rend-
szer tönkretétele ellen emelték
fel leginkább szavukat. Ez tör-
tént az 500. napon is, amikor Dr.
Bene Éva főorvos volt a fő szó-
nok. 

Most gyűjtik az aláírást minden
este, hogy népszavazás döntsön
a több-biztosítós rendszerről, va-
lamint felszólították Halmai
Gáborné MSZP-s képviselőt –
mint ahogy megtette ezt dr. Tóth
Csaba Attila, a Szekszárdi Véd-
egylet képviselője is a legutóbbi
városi közgyűlésen –, hogy feb-
ruárban az egészségügyi tör-
vény zárószavazáskor ne sza-
vazza meg azt ismét. A képvise-
lő asszony a felkérő levél átvéte-
lekor kétségbe vonta, hogy az a
csendes többség véleménye len-
ne,

ezért  a Garay tériek felhívással
élnek a szekszárdi polgárok fe-
lé, hogy adjanak kérésüknek,

választói akaratuknak nyomaté-
kot, és jöjjenek el 

2008. február 7-én,
csütörtök este 

16 óra 30 perckor
egy csendes tüntetésre az
MSZP Mikes utcai irodája

elé a képviselő
fogadóórájában

A szervezők minden nyugodt,
csendes, de jelenlétével

fenti akaratát kifejezni kívánó
polgárt hívnak és várnak!

„Bűnösök közt cinkos, aki néma!”

APRÓHIRDETÉS
ÚSZÓTANFOLYAM a főiskolán 6–14 éveseknek
péntek délutánonként. Felvilágosítás a 315-590-
es telefonon.

GYULÁN zöldövezetben, a fürdőtől 600 m-re
egy egyszobás (3 személy elhelyezésére alkal-
mas), és egy másfél szobás, galériás (hatan is el-
férnek) üdülőszövetkezeti apartman  február 8-
tól, illetve a nagyobb március 8-tól két hétre
2500 forint/nap kiadó. Az évi kétszer kéthetes
üdülési jog mindkét ingatlanra végleg eladó. Tel.:
30/278-98-17, este 74/314-852
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Múlt heti számunkban ajánlottuk a Magyar
Könyvklub kiadásában megjelent Kosztolányi
Dezső Gyémántgöröngyök című kötetet a Ked-
ves Olvasónak, amelyben eleddig napvilágot
nem látott műfordítások, publicisztikák, nyi-
latkozatok, versek és riportok olvashatóak. Ha
még csupán ismerkedünk a kötettel, érdemes
fellapoznunk Kosztolányi eszmetöredékeit,
melyeket A jegyzőkönyvemből címen fogalt
össze. 

Látszatra össze nem tartozó gondolatok, fo-
galmi foszlányok teszik színessé a mindössze
néhány oldalt, töprenkedve kell ezeket ízlel-
getnünk. Olybá tűnik, mintha a szavak legin-
kább hangulatukban és képfestő erejükben él-
nének független életet a magasabb rendű
grammatikai és jelentéstani egységtől, a mon-
dattól. Ezek a szavak azonban nem betűkből
állnak össze, hanem a szellem egy-egy meg-
nyilatkozásából, haloványan világoljanak
avagy fénylőn ragyogjanak előttünk. Ebben az
értelemben olvashatjuk napokon keresztül
Kosztolányi két mondatát: „Megölni tudnám
az embert, megbántani – soha. Inkább vért on-
tanék, mint könnyet.” Hogy ezek a sorok s a
rákövetkezők mennyire voltak szerkesztettek
az író által, abban nem lehetünk biztosak.
Tény mindenesetre, hogy hat egységgel „ké-
sőbb” éppen a barátságról, az általa elképzelt
megjelenéséről vall a következőkben: „A mű-
vészek a szerelem gyönyörűségét teljesen meg
tudják érteni, s engemet már nem is vonz ez a
téma. Ha festő lennék, a barátság apotheosisát
pingálnám meg. Két zordon, zúzmarás szakál-
lú, izmos férfi komor szemöldökökkel, össze-
szorított ajkakkal összetenné fáradt, nehéz
fejét…” A jegyzőkönyv struktúrájához hűen mi
is kövessük azt, s villantsuk fel ötleteinket mé-
lyebb, szervesebb összetartozás nélkül. 

Először is evidencia, hogy lehet a barátság
ismérve egymás bántásának elkerülése. Kosz-
tolányi elméjében talán nem véletlenül merül
fel éppen két férfinak a képe. Férfi és férfi kö-
zött ugyanis minden korban nagyobb a szoli-
daritás, az összefogás, mintsem két nő között.
Ott szokványos esetekben előbb vagy utóbb az
oktalan rivalizálás és nemükből fakadó egy-
más birtokainak elirigylése mutatkozik meg.
Három esetben történik ez másképpen. Hogy-
ha éterien szabad alkotótársi viszony fűzi egy-
gyé a lelkeket, s ez talán legszerencsésebb, en-
nek hiányában ha szigorúan véve kerülik egy-
más titkainak, legszentebb belső szférájának
kendőzetlen föltárását, végül ha minden tekin-
tetben érettek egy barátság ápolására. A „vért
ontanék, mint könnyet” témát nem egy szerep-
lőjében fellelhetjük Kosztolányinak, legyen ez
a vér ellenségé vagy a figura sajátja. Vegyük
szemügyre ismét a fáradt fejű, zúzmarás sza-
kállú férfiakat. Nem kérdéses, hogy számos
utat bejártak már, tapasztalatoktól, letisztult
igazságoktól gazdagok, méltók egymás csönd-
jére és hallgatására. Ez pedig kulcsfontosságú.
Együtt élni történeteinkkel, csöndbe óvni ma-
gunkat hordozókat, csöndünkkel teret nyitni
más történetei előtt ajándék valahány résztve-
vő számára. Hogy ez megvalósulhasson, előtte
stációkat kell járni. Az induló barátság szem-
pontjából oly kevéssé lényeges, hogy miféle
árulások estek meg korábban. 

Bajusz és szőke, verlaine-i arcél, vörös fonat,
kéklő szemfény, tenyérbe zárt medál, kutyák
és örömök, élet ajándék, dobba simult régi ar-
cok, figyelünk, analizálunk, várunk és remé-
lünk. Partra vetett szavak, összevillanunk, em-
lékezünk, megőrzünk, nem felejtünk. Nincse-
nek fokok, séták koppannak, kavicsos földút,
udvarok, mészillat. Asztalok köré gyónt per-
cek és órák. 

Néha éveken át nem találkozunk, még az ut-
cán sem, hogy inthessünk egyik oldalról a má-
sik part irányába. Régen ez megemelt kalap
volt, ma egy csengetés. Színes szalagok a csuk-
lón. Aztán hirtelen rendelnek odaföntről. Ne-
künk rendelnek, talán kierőszakoljuk, talán
vétlenek vagyunk ilyesmiben. Mint Bulgakov-
nál, Annuska már megvette az olajat, érkezik a
villamos, csöppenő foltok a járdán, csak ép-
penséggel mindez jósággal, együtt akarással,
épüléssel telítve. 

Milyen nehéz írni a barátságról. Lukács
György a Nyugat 1908. évi 19. lapszámában
így fogalmazott: „Erotikusan erős minden ba-
rátság és mélyen intellektuális minden szere-
lem. És az elválásoknál csak azt tudhatni, hogy
megszűnt valami, sohasem azt, hogy mi szűnt
meg ott. (…) Talán a technika okozza csak,

hogy nem látjuk tisztán, mi történik és kivel,
de talán csak azért ilyen ez a technika, hogy ne
láthassuk, mert ha látnók, akkor se láttunk
volna meg semmit igazán.” Panyi Zita

A barátságról

Literátori bölcsesség
A barátság egyik bölcsője a családi élet. A
családtagok közti szerelmi, szellemi és vér-
rokoni viszonyon  kívül jó ha fellelhető a ba-
rátság. Kosztolányi nem csupán ennek a lét-
formának derűs pillanatait villantotta föl,
bölcsen látta az érem másik oldalát. A követ-
kező kis jegyzetre is érvényes: gondolataink
szabadon jönnek és mennek, gyötörve, ha-
lálra riasztva és egekbe emelve minket, de
ez mind nem számít, mert az a lényeg, mit
kezdünk velük. „De gyönyörű is a családi
élet – messziről olyan, mint maga a költé-
szet. Hózivataros éjszakákon, míg köpe-
nyünkről hullik a hópihe és bajuszunkra rá-
fagy a dér, megállunk egy ablak előtt, mely-
ből aranyos lámpavilág szűrődik ki. A szoba
szelíded magányában két békés alak ül; az
óra jár a falon, a kályha ég, s mi átérezzük a
társas együttlét egész gyönyörét. Jó azon-
ban, hogy nem halljuk, mit beszél e két em-
ber és nem látunk lelkükbe, mert tényleg
unatkoznak, s azt vitatják, mit egyenek más-
nap.”

15 év után újra az
arénában!

A 70-es, 80-as évek zenéivel

Kindl Gábor disco
Szekszárd, Sportcsarnok

2008. február 23. (szombat)
20 órától

SZTÁRVENDÉGEK:

Csepregi Éva,
Végvári Ádám,
Dévényi Tibor,
Fenyõ Miklós,

Zoltán Erika, Robby D.,
Kollár Steve

Közremûködõ disc jockey: 
Herczeg István, Bachus László, 

Sáth Sándor, Szabó Tamás
(Szekszárd), Hofi, Plé (Bonyhád),
Juhász János (Baja), Rauss Károly

(Pécs)

Belépõk, elõvételben, Szekszárdon a
Center Tours Utazási Irodában

vásárolhatók. 

A programot, mely egyszeri és megis-
mételhetetlen a Pixel TV (www.pixeltv.hu)

élõben közvetíti!

ASzekszárdi Waldorf Iskola
előadássorozata keretében

Február 6. (szerda) 17 órakor
Iskolánk pedagógusainak be-
mutatkozása – Az első osztály
(Olessák András elsős osztálytanítónk

előadása)
Helyszín: Garay János Általános Iskola,

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

Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

Wunderland Kindergarten
Szekszárd, Wesselényi u. 19.

Tel.: 74/510-984, 74/510-982 74/312-279
E-mail: kinder.szekszard@vivamail.hu

Honlap: www.wunderlandovi.hu

ÓVODAVÁRÓ
programjainkra

2008. február  6. (szerda) 9.30–11.30 óráig
Ismerkedés a csoportokkal
Magyar néptánc

2008. február 21. (csütörtök) 15.30–16.30
Német néptánc megtekintése
Kézműves-foglalkozás

2008. március 6. (csütörtök) 9.30–11.30
Játékos mozgásfejlesztés 
a tornateremben

2008. március 18. (kedd) 16.30–17.30 óráig:
Fórum a szülők részére



2008. FEBRUÁR 3.11116666

A SZEKSZÁRDI 
VAGYONKEZELŐ KFT.

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ

MEGÜRESEDETT BÉRLAKÁSOK
határozott időre szóló bérleti jogának megszerzésére.

PÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK
Kizárólag nyugdíjasok számára

Idősek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
1 db 23 nm alapterületű bérlakás.

Előtakarékosságot vállaló fiatalok számára
Szekszárd, Honvéd u. 17/A „Fecskeházban” 

1 db 40 nm alapterületű bérlakás, valamint
Szekszárd, Szentmiklósi út 3. Ifjúsági Házban

1 db 15 nm önálló lakrész.

Pályázat benyújtásának határideje:
2008. február 15.
Részletes felvilágosítás:

Szekszárd, Bezerédj u. 2. • Tel.: 74/319-468, 510-422


