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A pletykák természetesen belo-
pództak a zeneiskola tanárijába is,
feszültséget okozva a tantestület
tagjaiban, és komoly energiákat

vontak el a szakmai munkától. A
rémhíreket eloszlatandó dr. Haag
Éva és Ács Rezső alpolgármesterek
több képviselőtársukkal együtt be-

szélgetésre hívták az
intézmény valameny-
nyi pedagógusát a vá-
rosháza tanácstermé-
be. 

A tájékoztatón
szinte a teljes tanári
kar részt vett. Ács Re-
zső biztosította őket,
hogy az önkormány-
zatnak, a pedagógu-
soknak, valamint a
gyerekeknek és szüle-
iknek azonos az érde-
kük: hosszú távon
fenntartani és biztosí-
tani a működést, hi-
szen a zeneiskola a

város számára jelentős értéket kép-
visel.

„A zenei képzés a jelenlegi he-
lyen, az Augusz-ház speciálisan ki-
alakított termeiben folytatódik. Aki
mást állít, az nem mond igazat” –
hangsúlyozta Ács Rezső. Az alpol-
gármester kiemelte: szülőként is
érintett az ügyben, így maga is érzi,
hogy a pletykák megfertőzték az is-
kola légkörét, ami az oktatás rová-

sára is mehet. Bejelentette, hogy fe-
gyelmi eljárás keretében ki fogják
vizsgálni, ki terjeszti ezeket a min-
den alapot nélkülöző álhíreket, és
megteszik a szükséges lépéseket.

Az alpolgármester a közgyűlés
döntésével kapcsolatban kifejtette:
a Szekszárd méretéhez képest
nagy intézményrendszer üzemelte-
tése évről évre komoly erőfeszíté-
seket igényel a várostól. Nem az in-
tézményrendszer mérete azonban
a gond, hanem az, hogy nem haté-
kony a működése. 

Céljuk, hogy ezen változtassa-
nak. Már a 2007-es évben is több

Folytatás a 3. oldalon.

„Eladják egy banknak.” „Kínai üzlet lesz benne.” Ilyen és ehhez ha-
sonló híresztelések keringenek a Liszt Ferenc Művészeti Iskolának
otthont adó Augusz-házzal kapcsolatban, miután Szekszárd önkor-
mányzata – több oktatási intézmény további működését érintő napi-
rend keretében – tárgyalta a városi fenntartású alapfokú művészetok-
tatási intézmények hatékonyabb működésének vizsgálatát.

NÉPSZAVAZÁS

MÁRCIUS 9-ÉN
Tisztelt 
Választópolgárok, 
Kedves Szekszárdiak!

2008. március 9-én
ügydöntő népszava-
zás lesz, melynek
eredménye az Alkot-
mány értelmében kö-
telező az Országgyű-
lésre nézve.

Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Közgyűlésé-
nek felhatalmazásá-
val, tisztelettel kérem
Önöket: március 9-én
menjenek el szavaz-
ni, és mondjanak vé-
leményt a tandíj, a vi-
zitdíj és a kórházi na-
pidíj kérdésében!

Horváth István
polgármester

Az Augusz-ház nem eladó!



2008. FEBRUÁR 17.2222

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • FŐSZERKESZTŐ: GÁL LÁSZLÓ • Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal,
aljegyzői titkárság, Szekszárd, Béla tér 8. – E-mail: vasnap@tolna.net • HIRDETÉSFELVÉTEL: SZÁNTÓ ILDIKÓ 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679
Tördelés: Ruskó István, Szekszárd • Nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. – Felelős vezető: Vadász József ügyvezető igazgató

KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

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

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

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

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

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

DR. TÓTH CSABA ATTILA épviselő
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

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei Vöröskereszt

Nyugdíjas Területi Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy február 25-re meghirdetett akciós vásárt téves  in-
formációk alapján tette közzé a Szekszárdi Vasárnap február 10-i számá-
ban. Ezen a napon semmilyen akciót nem tartunk. 
A tévedésért a szerkesztőség elnézést kér a nyugdíjasoktól.

A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE
TOLNA MEGYEI SZERVEZETE

2008. február 22-én, pénteken 11 órától
Szekszárdon, a Vármegyeháza dísztermében

ünnepi műsort szervez
a szövetség fennállásának
17. évfordulója alkalmából.
Az ünnepségen elismerések átadására is sor kerül.

F E L H Í V Á S
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2005. (X. 3.) számú
rendeletével „ÉV RENDŐRE” kitüntető címet alapított. 
A rendelet szerint:
A kitüntető cím az adományozást megelőző évre vonatkozik.
Az „Év Rendőre” cím annak a személynek adományozható, aki 

a) hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Szekszárd Városi Rendőr-
kapitányságon teljesít szolgálatot,

b) munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi
A kitüntetésben az adott évben a bűnügyi és a közbiztonsági szakterületen
dolgozó egy-egy személy részesíthető.
Az „Év Rendőre” cím adományozására javaslatot tehet:

a) Szekszárd Város Rendőrkapitánya
b) a közgyűlés bizottságai, illetőleg az önkormányzati képviselők
c) bármely társadalmi szervezet, alapítvány, magánszemély

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írásban a polgár-
mesterhez címezve kell benyújtani. A kitüntető cím adományozását űrlap
felhasználásával kezdeményezhetik, mely letölthető Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapjáról: www.szekszard.hu, (közügyek-hírek/önkormányzati ren-
deletek/20/2005. (X. 3.) számú rendelet), illetve átvehető a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatán (Szekszárd, Béla király tér 8.).
A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javaslattevő nevét
b) a cím adományozására javasolt személy nevét, életútját, munkásságát,

a cím adományozását megalapozó tényeket
Fentiek értelmében kérjük, hogy a kitüntető cím adományozására vonatkozó
javaslataikat írásban 2008. március 1. napjáig juttassák el a polgármes-
teri hivatalhoz.

F E L H Í V Á S
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2005. (X. 3.) sz. ren-
deletével „ÉV TŰZOLTÓJA” kitüntető címet alapított. 
A rendelet szerint:
A kitüntető cím az adományozást megelőző évre vonatkozik.
Az „Év Tűzoltója” cím annak a személynek adományozható, aki 

a) hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot 

b) az adományozás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a
műszaki mentés és a katasztrófa-elhárítás területén olyan kimagasló te-
vékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város és Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága működési terü-
letének közbiztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentésé-
hez.

Az „Év Tűzoltója” cím adományozására javaslatot tehet:
a) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságá-

nak parancsnoka,
b) közgyűlés bizottságai,
c) önkormányzati képviselők,
d) bármely társadalmi szervezet, alapítvány és magánszemély.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írásban a polgár-
mesterhez címezve kell benyújtani. A kitüntető cím adományozását űrlap
felhasználásával kezdeményezhetik, mely letölthető Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapjáról: www.szekszard.hu, (közügyek-hírek/önkormányzati ren-
deletek/20/2005. (X. 3.) számú rendelet), illetve átvehető a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatán (Szekszárd, Béla király tér 8.).
A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javaslattevő nevét
b) a cím adományozására javasolt személy nevét, életútját, munkásságát,

a cím adományozását megalapozó tényeket
Fentiek értelmében kérjük, hogy a kitüntető cím adományozására vonatkozó
javaslataikat írásban 2008. március 1. napjáig juttassák el a polgármes-
teri hivatalhoz.

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesülete

következő előadását 2008. február 26-án 14 órai kezdettel tartja a szek-
szárdi kórház kultúrtermében.
Napirend: Az egyesület vezetőségének 2007. évi beszámolója és a 2008.
évi munkaterv ismertetése és elfogadása.
Minden tagot szeretettel vár a vezetőség.

A Szekszárd 2020 Egyesület  
2008 február 21-én, csütörtökön 16.15 órakor tartja következő

értelmiségi vitaelőadását. 
Cím: Az olvasási kultúra.
Előadó: Liebhauser János megyei könyvtárigazgató. 
Hely: Az ÁNTSZ földszinti előadóterme (Szentgáli Gyula u. 2.). 
Minden érdeklődőt vár az egyesület, különösen javaslatait, hogy
beépíthessük azokat a város távlati terveibe, fejlesztésébe.

Dr. Gesztesi Tamás elnök



Szekszárdi Sportuszoda és Élményfürdő

intézkedést tettek a hosszú távú
fenntarthatóság, működőképesség
biztosítására, de további racionális
átalakításokra ezután is szükség
lesz. A művészeti képzésben meg-
lévő párhuzamosságokat meg kell
szüntetni, hiszen az Állami Szám-
vevőszék is kifogásokat fogalma-
zott meg ezzel kapcsolatban, rá-
adásul több esetben normatív tá-
mogatások visszafizetésére köte-
lezte a várost.

A két alapfokú művészeti kép-
zést végző intézményt – a Liszt Fe-
renc Zeneiskolát (zeneművészeti
és táncművészeti ág, ezen belül
néptánc tanszak), illetve a Garay
János Általános Iskolát (táncművé-
szeti, képző- és iparművészeti, va-
lamint szín- és bábművészeti ág) –
érintő vizsgálat azt hivatott feltár-
ni, a továbbiakban – mind szakmai,
mind finanszírozási szempontokat
figyelembe véve – milyen szerveze-
ti keretek között működtethető
még hatékonyabban a rendszer.

Az elmúlt esztendő eredményei-
ről és az idei változásokról tartott
sajtótájékoztatót az APEH. Kesjár
János, a Dél-Dunántúli Regionális
Igazgatóság vezetője bevezetőjé-
ben leszögezte, hogy a hatóság
szempontjából a korábbiaknál sok-
kal jobb eredményt produkált Tol-
na megye – de a régió is – az elmúlt
évben. 2007-ben a megye adózói
összesen 73,8 milliárd forintot fi-

zettek be az adóhatóság számlájá-
ra, ami 14,3 százalékkal volt több,
mint 2006-ban.

Megyénk adózói 18,4 százalék-
kal több – 16,2 milliárd forint – sze-
mélyi jövedelemadót fizettek be ta-
valy, mint tavalyelőtt. Az áfa-befi-
zetés növekedése is megközelítette
a 15 százalékot, a kiutalások pedig
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Folytatás az 1. oldalról.

Az Augusz-ház 
nem eladó!

Ráhajtott a régió, 
de a megye is

APEH tájékoztató:
Vagyonosodás, őstermelők, elektronikus árverés

Folytatás az 5. oldalon.

Tisztelt Szekszárdiak!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata gazdasági programjában kiemelt helyen
szerepel a turizmus fejlesztését, illetve a vá-
roslakók komfortérzetét növelõ, a szabadidõ
tartalmas eltöltését szolgáló új sportuszoda
és élményfürdõ építésének terve.
A városvezetés – több dunántúli város hason-
ló létesítményének megtekintése után – a Tri-
ász Kft. munkatársait bízta meg az elõzetes
látványtervek elkészítésével. A csongrádi
székhelyû cég nevéhez fûzõdik többek között
a hódmezõvásárhelyi fedett termál-, gyógy-
és élményfürdõ, valamint a kehidakustányi fe-
dett termál- és gyógyfürdõ tervezése).
A Sport utcában, a városi sportcsarnok és a
teniszpályák közötti területen megvalósításra
kerülõ beruházás terveit az építés megkezdé-
se elõtt a városlakók elé tárjuk, hogy elmond-
hassák véleményüket, ötleteiket.
A tervrajzok a Polgármesteri Hivatal (Béla ki-
rály tér 8.) portáján tekinthetõk meg – hétköz-
nap munkaidõben. Észrevételeiket eljuttathat-
ják postán a hivatal címére, vagy a postmas-
ter@szekszard.hu e-mail címre.

Várjuk véleményeiket!
Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata
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Népes tüntető tömeg fogadta Hal-
mai Gábornét február 7-én, csü-
törtökön, fél 5-kor a Mikes utcai
MSZP-pártiroda előtt, mikor fo-
gadóórájára igyekezett. A de-
monstrálók arra kérték, ne sza-
vazza meg az egészségügy több-
biztosítós átalakításáról szóló
törvényt a február 11-i parlamen-
ti ülésnapon.

„Mindannyiunk közös érdeke,
hogy tisztességes egészségügyi el-
látást kaphassunk!” – hangsúlyoz-
ta a demonstrálók véleményét dr.
Tóth Csaba Attila városi képviselő.
Mint arra rámutatott, a nép eddig
is óriási összegeket fizetett be a
társadalombiztosításba. Jelenleg
ezt a rendszert akarják a kormány-
pártok szétzúzni, hogy abból bizo-
nyos biztosítási körök óriási profi-
tot szerezzenek maguknak. Az Or-
szágos Egészségügyi Pénztár a be-
vételeit nem játssza át külföldi ér-
dekeltségeknek, szemben a ma-
gánbiztosítók módszereivel – tette
hozzá a Szekszárdi Véd-
egylet elnöke.

Dr. Leitner Borbála, és
Nagy György, a tüntetés
szervezői a rendőrségen
korábban bejelentették
az egészségügy privatizá-
ciója ellen demonstrálók
szándékát, az esemény
egyébként komoly rend-
őri biztosítás mellett zaj-
lott, melyen semmilyen
rendbontás nem történt.

A szervezőnő elmond-
ta: a népképviseleti de-
mokrácia szabályai sze-
rint a parlamenti képvi-

selőknek a törvényhozás során a
nép akaratát és érdekeit kell képvi-
selniük. A társadalombiztosítás
több évtized alatt összegyűlt hatal-
mas vagyona a magyar nép mun-
kájából származik. Az MSZP–

SZDSZ-es képviselők a választási
programjuk alapján sem kaptak
felhatalmazást arra, hogy e közva-
gyont magánvagyonná alakítsák
át, átjátszva azt a magántőke kezé-
re! – hangsúlyozta a tömeg előtt a

Halmai Gáborné és Nagy György

Múlt csütörtökön, déli 12 órakor
Szigetváron hivatalosan is meg-
kezdődött a gárda elleni
aláírásgyűjtés, mégpe-
dig azon a téren, ahol ja-
nuár 22-én öt Somogy
megyei férfi megvert két
asszonyt – cigány szár-
mazásuk miatt.  

Ugyanezen a napon,
szintén délben Szekszár-
don is összegyűltek a ro-
mák a Csikágónak neve-
zett, cigányok lakta vá-
rosrészben, s megkezd-
ték az aláírásgyűjtést a
gárda feloszlatásáért. A

városi, a Tolna megyei és az orszá-
gos romavezetőkön kívül sok koro-

sabb és fiatal cigány vett részt az
utcai gyűlésen, amelyen Sárközi
Károly, az Országos Cigányönkor-
mányzat elnökhelyettese felháborí-
tónak nevezte a „félelmet keltő gár-
da” működését, s mint fogalma-
zott, a roma társadalom nevében
tiltakoznak a bakancsosok, azaz a
prikezsia gárda – félelmet okozó,

szerencsétlensé-
get hozó gárda –
létrejötte, illetve
országos szer-
vezkedése ellen.
A roma vezetők
úgy fogalmaz-
tak, azt kezde-
ményezik az alá-
írásgyűjtéssel,
hogy törvénnyel
tiltsák be a rasz-
szista, félkatonai
szervezettségű
csoportok mű-
ködését. Hang-

súlyozták, nem csak a romák alá-
írására számítanak, így remélik,
hogy bő egy hónapon belül össze-
gyűlik az ügy tárgyalásához szük-
séges ötvenezer aláírás.  

Szekszárdon az ívet elsőként egy
fiatal, Judit keresztnevű hölgy –
karján 17 hónapos kislányával – ír-
ta alá. Mint mondta, szerencsére ő
csak a tévében látta a „masírozó
csapatot”, de így is összeszorult a
gyomra, s jó ideig remegett a féle-
lemtől. Egy fiatalember pedig meg-
jegyezte, hogy amikor olyan ren-
dezvényt tartanak, ahol a gárda
tagjai is jelen vannak, a romák nem
mernek kimenni az utcára, de ret-
tegés éled minden normális gon-
dolkodású állampolgárban is. Az
egyik romavezető megosztotta a je-
lenlévőkkel azt az információt, mi-
szerint már Szekszárdon is szerve-
zik a gárdát, s a már belépett tagok
részt szoktak venni az esti, Garay
téri gyűléseken.  – hm –

Aláírásgyűjtés a
„prikezsia gárda” ellen

Halmai Gáborné ismét igennel
szavazott

szocialista képviselőasszonynak is
eljuttatott leveléből dr. Leitner
Borbála, majd megköszönte min-
denkinek a jelenlétet, aki vélemé-
nyével közösséget vállalt. Nagy
György szerint egy befektetőnek
érdeke, hogy minél nagyobb hasz-
not realizáljanak az egészségügy-
ből. Ezt csak úgy érhetik el, ha mi-
nimális szolgáltatást írnak elő az
orvosoknak és nővéreknek, amely
természetesen a betegek rovására
megy.

Az időközben a helyszínre érke-
zett Halmai Gábornéval, akivel a
tüntetők közölték: állampolgári
kérésüket és akaratukat szeretnék
nyomatékosan kifejezni az MSZP-s
képviselő asszony felé. Arra kér-
ték, nemmel szavazzon a február
11-i zárószavazáson. Halmainé a
tüntetőkkel lefolytatott pár perc
beszélgetés után bevonult hajóhá-
zi fogadóórájára, ahol rövid interjú
keretében tájékoztatta lapunkat az
üggyel kapcsolatos álláspontjáról.
Mint mondta, abban az esetben
gondolta volna át döntését, ha az
MSZP-irodában mondják el aggá-
lyaikat a demonstrálók. Az egész-
ségbiztosítási törvény szerinte az
egészségügyi ellátásról szól csu-
pán, s a privatizáció nem kor-
mányfüggő. Maga a rendszer egy-
biztosítós, több magánpénztárral
kiegészülve – fűzte hozzá a szocia-
lista képviselőnő.

Dr. Tóth Csaba Attila szerint a
népszavazás az egyetlen olyan in-
tézmény, mely Alkotmányban biz-
tosított módon a nép rendelkezé-
sére áll, így azzal élnie kell min-
denkinek. A szegedi Albert házas-
pár által elindított magán kezde-
ményezésű aláírásgyűjtést jóvá-
hagyta az Alkotmánybíróság, a Vá-
lasztási Bizottság is. Hozzátette:
sajnálatos, hogy Magyarországon
még nem lépett életbe képviselők
visszahívhatóságáról szóló tör-
vény.  Gyimóthy Levente
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Fényessé, demokratikussá, biz-
tonságossá, élhetővé, előre muta-
tóvá, lehetőségeket felkínálóvá…
a sort hosszasan lehetne folytatni
– egy a lényeg azonban: hogy el-
mondhassuk, a mi döntésünk is
hozzájárult alakulásához, mi
több, meghatározta azt. Legyen
szó egy szavazásról, egy egyesü-
leti működési szabályzat megfo-
galmazásáról, állásfoglalásról
gyermekeink iskolai ügyeit illető-
en, bármiről, ami fontos szá-
munkra. És legyen annyira fon-
tos, hogy nem magunkban „mon-
dogatunk oda” passzivitásunk
rest hajlékából, vakarva a fejün-
ket, hogy már megint elszállt fö-
lötte a döntési lehetőség… Most
van legközelebb, most van más-
kor. 

Tömören és sarkítva ily módon
lehetne találóan összegezni a
„Szekszárd 2020” Szekszárd Kis-
térsége és Tolna Megye Jövőjéért
Egyesület törekvéseit. Ami alapfel-
tevés: az emberek mind jobban el-
fordulnak a formális demokráciá-
tól, nem szavaznak, döntéseiket bi-
zonytalanságban és nehéz szívvel
hozzák meg. Az a lehetetlen hely-
zet áll fenn, hogy a nép jövőképét
ugrifüles látnokok, szavukkal ját-
szó politikusok, szenzációkat föltá-
ró tudósok alakítgatják időről idő-
re. Ezt nem kellene hagyni. Külö-
nösen az értelmiségnek nem, aki
éveket, életet áldozott a nyitott
szemlélet, a tudás hatalmának
megszerzésére. Bizonyára nem lo-
gikátlan következtetés, ha a tanuló-

időben valaki elvárta a feltétlen tá-
mogatást szülője, szülőhelye, szü-
lővárosa, egyéb szervek részéről,
most rajta lenne a sor, hogy bizo-
nyítson: az elsajátítottakat fent em-
lítettek épülésére, építésére fordít-
ja, magyarán: tesz valamit környe-
zetéért. Ezt státusból és akaratból
is lehet tenni – előző híján. Neveze-
tesen: megjelenni, állást foglalni,
ötleteinket megosztani olyan nyílt,
bárki érdeklődő számára látogatha-
tó fórumon, ahol a minket érintő
témákkal foglalkoznak. 

Gondoljunk itt a „Szekszárd
2020” Egyesület által szervezett
előadásokra. Eleddig építészeti,
energetikai és informatikai, egész-

ségüggyel kapcsolatos reformérté-
kelő, legutóbb pedig oktatásügyi
nyílt vitaestre került sor, amely
adott területek szakemberein túl
szeretettel várta a megye lakóit is
eszmecserére, fórumot biztosítva
esetleges kérdéseik, felvetéseik
megvitatására. Szomorú tapaszta-
lat, hogy a közvetlenül érintett
szűk előadói körön kívül vajmi ke-
vés aktivitás volt észlelhető, legyen
szó megyei vagy városi szintről. Pe-
dig éppen itt dől el a lényeg: az egy-
mással való kapcsolattartáson,
kommunikáción. Például gondol-
junk csak bele, mikor a sétálóut-
cánk terve makett formájában
megtekinthető volt a városházán,

hányan mentünk el azt vélemé-
nyezni, megnézni? Ugye? És ez
csupán egy példa a sok közül. A
következő előadással egybekötött
vitaestre február 21-én kerül sor,
amikor is Liebhauser János beszél
a könyvtárak helyzetéről, olvasás-
politikáról, valamint a hangos
könyvek térhódításáról.

Mint lapunk megtudta, az egye-
sület egy úgynevezett Nagykönyv
Program keretében szeretné aktivi-
zálni a lakókat, az értelmiséget. Ez
konkrétan a város két-három pont-
jára kihelyezett nagy füzetet jelen-
ti, amiben bárki arra járó vizionál-
hatná az ő jövőképét a városról, öt-
leteit, elvárásait, problémáit oszt-
hatja meg másokkal. Az egyesületi
tagok egyfajta közvetítő szerepet
töltenek majd be ezáltal is, érintett
közintézmény és magánszemély

közti párbeszédet gene-
rálva, könynyítve. 

Többször elhangzott
az értelmiség szerepe.
Miért? A legújabb Pisa-
vizsgálatokból, mint azt
több országos magazin-
ban, internetes fórumon
olvashattuk, kiderült:
nincsen magyar egyetem
a világ első háromszáz
egyeteme között! Hol a
híres magyar módszer-
tan, a magyar tudás, a
magyar oktatás? Egyet le-
szögezhetünk: reformok
előtt… Amíg össze nem
fogunk, amíg nem beszé-
lünk egymással, csak azt
nézhetjük, miként ván-
dorolnak fiataljaink kül-
földre, miként szereznek
hírt és elismerést más
nemzetnek.

Alakítsuk végre a jövőnk!

28 százalékkal jelentettek
többet az egy évvel korábbi-
nál. A társadalombiztosítási
járulékok nettó összege ta-
valy 32,6 milliárd forintot
tett ki, ami a megelőző év-
nél 14,5 százalékkal maga-
sabb. De nőttek a társasági
adó, illetve az EVA befizeté-
sek is.

Tavaly a megyében közel
hétezer ellenőrzést végez-
tek, ami során 3,4 milliárd
forint be nem vallott adóhiányt tár-
tak föl. Ebből 2,8 milliárd már jog-
erőre emelkedett. Továbbra is nagy
számban fordult elő jogtalan áfa-
visszaigénylés: az ellenőrzések so-
rán 137 millió forint kiutalást tar-
tott vissza az APEH. 

Az ellenőrzések során nagy

hangsúlyt fektettek a magánszemé-
lyek jövedelmeinek és vagyongya-
rapodásának összhangjára, közölte
Nagypál Imre ellenőrzési szakigaz-
gató, s hozzátette, hogy idén az
utóbbira szintén nagy hangsúlyt
fektetnek, de a szabadtéri rendez-
vényekre is fókuszálnak, gyakran

közösen a társszervek-
kel.

Orbán Jánosné osz-
tályvezető tájékoztató-
ja elején leszögezte, a
január elsejével hatály-
ba lépett általános for-
galmi adóról szóló tör-
vény kimondja, hogy
adóköteles tevékenysé-
get kizárólag adószám-
mal rendelkező adó-
alany folytathat. Me-
gyénkben 45 ezer a re-
gisztrált őstermelők
száma, de egyelőre

csak negyedrészük jelentkezett
adószámért. Március utolsó napjá-
ig a felvásárlónak adószám nélkül
is értékesíthetik terményeiket. Ám
a kompenzációs felárhoz csak ak-
kor juthat hozzá a termelő, ha az
adóhivataltól már megkapta az
adószámot. A tevékenységüket

2008-ban megkezdő adózók a tevé-
kenység megkezdésével tesznek
bejelentést, illetve választhatják a
kompenzációs felár melletti alanyi
adómentességet.

Az adóhatóság idén új rendszert
léptetett életbe az APEH árverések
érdeklődői előtt az adóhatóság
honlapján (arveres.apeh.hu), kö-
zölte a végrehajtási és felszámolási
igazgató, Bilonka Árpádné dr. Meg-
jegyezte, hogy korábban az árve-
rést bizonyos érdekcsoportok – „ár-
verési maffia” a szerk. – az árak le-
verésével használták ki. Ellenük
kényszerültek bevezetni az inter-
netes formát. Az elektronikus árve-
résen azok az ajánlattevők vehet-
nek részt, akik regisztrálták magu-
kat az adott okmányirodán. E mód-
szerrel sikerül a már említett cso-
portokat kiszűrni az árverésből. Az
internetes árverésen egyelőre az
APEH által lefoglalt ingóságokra –
kisteherautó, személygépkocsi,
motorkerékpár – lehet licitálni, ám
később ezt a formát szeretnék ki-
terjeszteni az ingatlanok értékesí-
tésére is. 

V.H.M.

Ráhajtott a régió, de a megye is
APEH tájékoztató: Vagyonosodás, őstermelők, elektronikus árverés

Folytatás a 3. oldalról.
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A LI–MA Bau Építőipari Kft. már
számos alkalommal épített a vá-
rosban egyedi lakásokat: olyano-
kat, melyek korábban nem épül-
tek, és ezután sem fognak. Jelen-
leg az Otthon utcában zajlik ha-
sonló sorházi lakásokat létre ho-
zó projekt, melynek részleteiről a
cég ügyvezetői, Márton Edit és Li-
zák Zoltán tájékoztatnak.

– A LI–MA Bau Kft. 2004-ben ala-
kult, azzal a céllal, hogy társasházi la-
kásokat építsen. Jelentős korábbi ta-
pasztalataink vannak az ingatlanfor-
galmazás és az értékbecslés terén.
A LI–MA Bau Kft. megkeresi, hogy
mit, hol érdemes építeni; a tervezés-
hez és a kivitelezéshez felkutatja a
legmegfelelőbb alvállalkozókat, és
megvalósítjuk a projektet. Tevékeny-
ségünket a Kossuth Lajos utcai tár-
sasházakkal kezdtük meg: az említett
térségben már négy alkalommal épí-
tettünk.

– Mi indokolta, hogy ezúttal más-
hol emeljenek társasházakat?

– Részben a Kossuth Lajos utcai
telkek hiánya, részben pedig az,
hogy az ott épült társasházházak
után szerettünk volna olyan házhelyet
vásárolni, amire sorházi lakások
épülhetnek. A cél a Kerámia utcában
lévő sorházi lakásokhoz hasonló,
közkedvelt ingatlanok építése volt. Az
építkezést tavaly novemberben az
Otthon utca végén, a játszótér szom-
szédságában található telken kezd-
tük el. A hat sorházi lakás átadását ez
év júniusára tervezzük.

– Milyen lakások lesznek ezek?
– Az ingatlanok tervezése során az

eddigi tapasztalatokat vettük figye-
lembe. Az épület kétszintes, ami
egyéb előnyei mellett nagy mérték-
ben növeli a kényelmet és a komfort-
érzetet is. A földszinten található a
nappali, az étkező és a konyha egy
légtérben, valamint kamra és toalett.
A nappaliból nyíló teraszon keresztül

az ingatlanhoz tartozó udvarra érke-
zünk, az emeleten pedig az erkélyes
szobák gardróbbal és nagy fürdőszo-
bával rendelkeznek.

– A lakások gyakorlati konstruk-
ciójáról mit mondhatunk el?

– Az épület szerkezetét illetően (fi-
gyelembe véve a mai energiaárakat)
fontosnak tartottuk, hogy energiata-
karékos lakásokat építsünk. A Nyu-
gat-Európában elterjedt mintát követ-
ve vékonyabb teherhordó falazatú,
ugyanakkor 12 cm-es homlokzati hő-
szigetelésű épületet emelünk, ügyel-
ve a lakások közti megfelelő hangszi-
getelésre is. A lakások különben
115-121 m2-esek, önálló előkerttel
és a teraszon keresztül megközelít-
hető hátsó udvarral.

– Nyilván nem olcsó egy ilyen
épület felhúzása; hogyan biztosít-
ják az anyagiakat?

– Az építkezés, illetve a lakók fi-
nanszírozását az OTP NyRt. szek-
szárdi fiókja végzi, amely február 18-

tól az összes hitelfelvétellel kapcsola-
tos költség jelentős részét vállalja
magára. A lakások árának kialakítá-
sánál a régebben épült, eladó sorhá-
zi ingatlanok árait tartottuk iránymuta-
tónak, így ezeket 27,2-28,5 millió Ft
közötti áron tervezzük értékesíteni,
mely tartalmazza a garázs vételárát
is. A lakások megvásárlásánál lakás-
építési kedvezmény (szocpol) is
igénybe vehető. Az ügyvédi költsé-
get, valamint a hitelügyintézéssel járó
feladatokat pedig a LI–MA Bau Kft.
vállalja magára.

– Aki érdeklődne, hol teheti azt
meg?

– A LI–MA Bau Kft. várja mindazo-
kat, akik egy energiatakarékos, jó
infrastrukturális adottságokkal ren-
delkező (hiszen a közvetlen közelben
található bolt, buszmegálló és játszó-
tér is) épületben szeretnének élni. A
még meglévő három eladó lakás
után érdeklődni irodánkban szemé-
lyesen a Garay udvarban, illetve tele-
fonon, a 74/412-084, a 20/253-
8106 és a 20/242–0084-es tele-
fonszámokon lehet. A jelentkezők
közül az első vásárlónak 500 ezer fo-
rintos kedvezményt biztosítunk.

– Hogyan folytatja tevékenységét
a LI–MA Bau Kft.?

– Sajnos jelenleg hasonló adottsá-
gú telek nem található Szekszárdon,
így a cég jövőbeni terve, hogy a vá-
rosközpontban folytassa társasházak
építését. (x)

A LI–MA Bau Kft. energiatakarékos, jó technológiával készülő lakásokat épít
Kedvezmény és átvállalt költségek várják a következő lakásvásárlót

Nagy uralkodónk Mátyás és 19
éves felesége – a nápolyi király lá-
nya – a „kedves, nyílt tekintetű
szép alakú, bájos, okos és ékesszó-
ló” Beatrix (született 550 éve, meg-

halt 500 éve) 1476-ban találkozott
először. Dinasztia-alapítást is cél-
zó „államérdeket” is jelentő házas-
ság szövetség is volt: Mátyás, az
újdonságok, a kultúra elkötelezett

híve kiváló partnert talált a rene-
szánsz bölcsőjéből érkezett becs-
vágyó, törekvő feleségben. Európa
élvonalába tartozó állam- és állam-
hatalom földjén pezsgett itáliai ha-
tásként (Itáliából idecsábított mes-
terek közreműködésével) az építő-
művészet, képzőművészet és a
kultúra egyéb területei is.

Mátyás koronázása (550 éve) és
országépítése teremtett talajt – töb-
bek között – a reneszánsz gyöke-
reinek.

A magyar sakkozók tábora nagy
tisztelettel tekint Beatrixra, hiszen
ő a középkori magyar sakklegen-
dák első alakja, akit név szerint is-
merünk. Mátyás egyik krónikása
Antonio Bonfini szerint Beatrix
számos sakkjátszmát vívott II.
Ulászló cseh királlyal. Már a királyi
menyegzőn marcipánból készült
sakkfigurákat tálaltak az ifjú fele-
ség asztalára.

Egy korabeli helyszíni krónikás
szerint aranyozott sakktábla is sze-

repelt a feltálalt ételek között.
A félévezredes történelmi és

sakktörténeti előzmények után
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata nyitott fülekkel fo-
gadta a Sakk-kultúráért Alapítvány
kezdeményezését, hogy Szekszár-
don kapjon közterületi elnevezést
Beatrix. Gyakorlati és szimbolikus
jelentősége van annak, hogy az
1867-től meglévő Mátyás király ut-
ca kiteresedő jobboldalából (a Fő-
iskolai Kollégium és óvoda mellet-
ti terület) kialakuló park 2008.
március 10-től viseli majd a Beat-
rix királyné park nevet. 

A királyi pár nevének szomszé-
dos megörökítése bölcs önkor-
mányzati döntés. Bibliai asszociá-
ciót alkalmazva, az önkormányzat
Mátyás király oldalbordájából (ut-
cából) megteremtette Beatrixt
(parkot). A királyi pár találkozott
városunkban…

Mindez történt 2008-ban a rene-
szánsz évében, melynek helyi
programjaként ünnepélyes park-
avatásra is sor kerül a nyár folya-
mán.

Dr. Németh József

MÁTYÁS KIRÁLY ÉS BEATRIX TALÁLKOZOTT SZEKSZÁRDON

Beatrix nevét kapja egy új park

Beatrix (1457–1508) és Mátyás
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– Megválaszolja az „elődje” kér-
dését?

– Persze, csak nem igazán értem
érdeklődése indítékát. Ugyanis én
nem készültem festőművésznek,
vagyis nem átlagosságom, tehet-
ségtelenségem okán lettem restau-
rátor, egészen pontosan tárgyres-
taurátor. A képzőművészeti főisko-
lát is e szakon végeztem. Más kér-
dés, hogy festményekkel is
foglalkozom… El szoktam monda-
ni, hogy egyik főiskolai tanárom
hangoztatta, hogy a tehetségtelen
festőből lesz a jó restaurátor – mert
nem akar alkotni.

– Bucsányi Kálmánt nem hajtja
az alkotási vágy?

– Nem. Engem az kielégít, ha
technikailag megoldom, amit az
adott festő alkotott. Tehát a művet
tiszteletben tartom, s nem javítha-
tom, nem jobbíthatom… A rend
kedvéért hozzáfűzöm, egy-két ak-
varellt magam is festettem, de nem
eladásra, vagy ajándékozásra.

– Miként lesz valakiből restaurá-
tor? 

– Édesapám mezőgazdász volt,
Keszthelyen végzett, majd gazda-
tisztként működött Kalocsán, az
érsekségnél. Mivel korán meghalt,
talán azért gondolta édesanyám,
hogy én is mezőgazdasággal foglal-
kozzam. Ezért középiskolába Pa-
lánkra jártam. (Megjegyzem, én
nem Kalocsán, hanem már Szek-
szárdon születtem.) Leérettségiz-
tem, de tudtam, hogy ez nekem
nem megy. Legfeljebb egy olyan
kutatóintézetet tudtam elképzelni,
ahol halbiológusként ténykedhet-
tem volna. 

– De hűtlen lett a halakhoz…
– Szerencsémre. Dr. Gaál Attilá-

val, a múzeum igazgatójával egy-
idősek vagyunk, s annak idején
együtt sportoltunk. Ő már gimna-
zistaként bejárt a múzeumba, s kü-
lönböző feladatokat vállalt az akko-
ri igazgató, Mészáros Gyula megbí-
zásából. Attila pedig engem patro-
nált, így én is bejáratos lehettem a
múzeumba. Kezdetben nem kap-
tam és nem is kértem fizetést, de
mint említettem, 1962 végén stá-
tuszba vettek, s azóta vagyok itt.

– Hűséges típus. Ez vonatkozik a
sportra is? Ezt azért kérdem, mivel

említést tett az atletizálásról, s azt
is mondta, hogy éppen most jött ha-
za családjával Ausztriából, a síelés-
ből. 

– Középiskolás koromban a ge-
relyhajítás és a diszkoszvetés volt a
sportágam, majd némi kihagyás
után visszataláltam, s a veterán at-
léták klubjának vagyok a tagja. A
kihagyott években is mozogtam:
heti rendszerességgel úsztam, min-
den évben síel a család, de sokat és
szívesen kirándulunk. Fontos,
hogy az ember karbantartsa magát. 

– Bemutatja a családját?
– Feleségem, Marika nyugdíjba

vonulása előtt egy cég gazdasági
vezetője volt. Két felnőtt gyerme-
künk van. Erika a gyermekpszicho-
lógián asszisztens, s szintén két
gyermekük van: Dóri 13 éves, Ben-
ce pedig 9. Endre fiunk meós a
Samsonite Kft.-ben. Nekik két fiú-
gyermekük van: Dávid öteszten-
dős, Barna még nincs két hónapos.
Őt tavaly december 24-én hozta a
Jézuska. Családunkban többen is
festettek, festenek, például felme-
nőim közül is, de a bátyám és a fe-
lesége, sőt Endre fiam is. Ő a sáros-
pataki Vass Albert pályázaton 3 dí-
jat nyert, József Attila századik
születésnapja tiszteletére meghir-
detett címlappályázaton első helye-
zett lett.  

– Elárulja, min mosolyog?
– Egy érdekes történet jutott az

eszembe. Három éve felkeresett
egy kereskedő. Megkért, hogy egy
képet tegyek rendbe. A festmény
látványa valósággal szíven ütött. Az
igen nehéz ötvenes években min-
denki eladott bármit, hogy zsírt,
vagy kenyeret vásárolhasson. A
szép kokottot ábrázoló kép valaha
nagyapám – aki Kalocsán törvény-
széki elnök volt – dolgozószobájá-
ban volt. Nyilván az említett okok
miatt eladták, s most hazatalált.
Közöltem a kereskedővel, ez a fest-
mény innen nem megy el. Megvá-
sároltam, pontosabban visszavásá-
roltam. 

– Jól telt a téli kikapcsolódás?
– Remekül. Nagy baráti társaság-

gal voltunk a szokott helyen, így
megtöltöttük a patak és fenyves
övezte bérelt családi házat. A csalá-
dunkból hatan utaztunk Ausztriá-

ba, Klagenfurt közelébe: a felesé-
gem, a lányom, a vejem, két unoka
és én.

– Gondolom, a legtöbb restaurá-
tori munkája emlékezetes, azért
mégis azt kérem, hogy egy-két igen
kiemelkedő, konstruktív „mutat-
ványt” említsen.

– Érdekes és nagy kihívást jelen-
tett, amikor a Bogyiszlói úti ásatás-
kor ki kellett emelni egy avar égető-
kemencét. A földbe süllyesztett,
4–4,5 köbméteres, közel száz má-
zsa súlyú kemencét úgy kellett ki-
emelni, hogy egyben maradjon és
ne sérüljön. Az előkészítés volt a
legrázósabb: a föld alatt be kellett
csomagolni egy óriási deszkákból
összeálló ládába. Hogy a súlyos
építmény elváljon a földtől, alá kel-
lett tolni a láda alját. De hogyan? Ki
kellett találni a legmegfelelőbb
technikai folyamatot, s még köz-
ben is improvizálni kellett. Hiszen
az ilyen munkákra nincs recept, le-
számítva az alaptechnikákat. 

– Nem esett szét a láda?
– Hát ez az, hiszen szögelni, ütni

nem lehetett, csavarokkal kellett
összefogatni. Akkor jött a daru, ki-
emelte az óriási terhet, majd be-
hozták a múzeumba. Itt kezdtünk
számolgatni: vajon befér az ajtón?
Minden megoldódott, majd követ-
kezett a restaurálás. 

– Az égetőkemencét láthatjuk is
itt a múzeumban.

– Így van… De érdekes volt az
1934-ben, Dunaföldváron, a göböl-
járásból előkerült mamut felállítása
is. Egyébként a feltáráson jelen volt
az akkoriban kántor-tanító Sárdy
János is. Miután a  beszállították az
ormányos jószágot a múzeumba, a
kornak megfelelő technikával kon-
zerválták, s olyan lakkot kapott,
amitől barna színe lett a csontváz-
nak.

– De már nem barna, hanem
csontszínű.

– Nem, mert azt a lakkréteget el-

távolítottuk róla. Egyéb-
ként a Velencei Charta
előírja, hogy a konzervá-
lásnak mindig visszafor-
díthatónak kell lennie,
hogy később a korsze-
rűbb eljárást, módszert
lehessen alkalmazni. Így
történt ez a mi mamu-
tunk esetében is.

– Térjünk vissza a ma-
mut felállítására. 

– Amikor ide kerültem,
az állat csontváza feküdt.
Körülbelül 15 éve áll, egy
vitrin üvege mögött. Ám
gondot jelentett, hogy hi-
ányzott az állat alsó láb-
szárcsontja. Elmentem
Gyöngyösre, s az ott lát-
ható mamut csontjáról
levettem a negatívot,
majd elkészítettük a
szükséges csontot.  

– Szerintem észrevehe-
tetlen.

– A szakemberek számára vi-
szont nem. Ugyanis a képzőművé-
szetben, de nálunk a tárgyaknál is
mindig jól láthatóan jelölni kell a
pótlást. A múzeumban nem sza-
bad elfedni a sérülést. Mondjuk, ha
egy képen van egy lyuk, akkor hor-
dozónak kaphat egy kísérővásznat,
majd a vastagságbeli különbséget
fel kell pótolni, a restaurálást pedig
úgy végezzük, hogy azt közelről
észre lehessen venni. Viszont a
gyűjtőkre ez nem vonatkozik, sőt…
Ha észrevehető a pótlás, a javítás,
az alkotás már kevésbé piacképes. 

– Mi a véleménye, hogy ha min-
den jól megy, újra festik és vissza-
helyezik a vasútállomás várótermé-
be Szabó Dezső alkotásait. Szóval
„párti”, vagy nem „párti”?

– Mindenképpen párti vagyok.
Véleményem szerint az való oda.
Mondják, hogy naiv. Hát persze,
hogy naiv. De ez nem kizáró ok.
Amúgy Szabó Dezső nagyon jó fes-
tő volt. Hozzáteszem, ha annak
idején megjavították volna az állo-
más tetőszerkezetét, tehát nem
ázott volna be, akkor menthető és
restaurálható lett volna az eredeti,
nekem és sokaknak nagyon tetsző
alkotás. Szívből szurkolok az
ügyért és a pályázatot nyert, tehet-
séges és felkészült, ugyanakkor
visszafogott fiatalemberért, Tóth
Gáborért. Szeretném, ha sikerülne!
Ha a hiteles másolat ismét felkerül-
ne a váróterem falára.

– Ki kövesse Önt e hasábokon?
– Abaházi Jánosné. Ő egészség-

ügyi dolgozó volt, s úgy tudom,
mozgásproblémával küszködött. A
hasonló gondokkal, elsősorban ge-
rincproblémákkal viaskodóknak
létrehozott egy folyamatos foglal-
kozást. Kitanulta a vízi torna meg-
felelő formáját, s a főiskola uszodá-
jába igen sokan járnak hozzá
gyógyulásuk érdekében.

V. Horváth Mária
Fotó: Nagy Ági

„A kevésbé jó festőkből lesznek a restaurátorok?” – tette fel a
kérdést két héttel ezelőtt dr. Streicher Mátyás főorvos, a kórház
ortopédiai osztályának munkatársa. Természetesen nem költői
kérdésről van szó, hiszen van „címzettje”, mégpedig Bucsányi
Kálmán, a Wosinsky Mór Múzeum restaurátora, akinek a
nevéhez, illetve kezéhez számos figyelemre méltó munka kapcso-
lódik. A halk szavú, roppant kiegyensúlyozott férfiúval nem csak
a munkájáról, hanem a sportolásról, családról, aktuális dolgokról,
szóval sok mindenről beszélgettünk. 

BEMUTATJUK!

Jó, ha a restaurátor
konstruktív improvizátor 



a felelősség is. Ezzel együtt terve-
zem, hogy időnként felkeresem
egykori tanáraimat, kurzusokra já-
rok, mert egy szakember vélemé-
nye, s a pozitív kritika is csak előre
vihet. Azonban el kell mondanom
– folytatja –, hogy ez a mostani gya-
korlat egyfajta szabadságot is ad.
Arra gondolok, hogy a saját ízlé-
sem, döntésem szerint tudok elmé-
lyülni egy-egy zenei anyagban, s
úgy dolgozni vele, szinte meg-
merítkezni az éneklés gyönyörűsé-
gében, ahogy nekem tetszik. Most
erre szánom az időmet és csak így
tudok a saját elvárásaimnak megfe-
lelni.

– A tanítás is hasonló kihívás?
– Természetesen. 2003 óta dolgo-

zom a Liszt Ferenc Művészeti Isko-
lában, nagyon szeretem a munká-
mat. Szekszárd a legdrágább város
a számomra (már középiskolás-
ként is „repültem” haza hétvégen-

ként – meséli mosolyogva), boldog
vagyok, hogy itt taníthatok.

– Előadóként melyik műfajt ked-
veled a legjobban?

– A dalirodalom a mindenem. Ez
egy nagyon személyes, „intim”
műfaj, amelyben otthon érzem ma-
gam. A zongoristával egymásra va-
gyunk utalva, szó szerint együtt
kell működnünk a siker érdekében.
Ez az a zenei közeg, mely valóban
közel áll hozzám. Szeretnék elmé-
lyülni a magyar dalirodalomban is
– folytatja –; kötelességemnek ér-
zem, hogy az anyanyelvemen jól
tudjak énekelni. Szerintem ez na-
gyon fontos.

– Igen komolyan nyilatkozol a
pályádról, a szakmádról…

– Azt gondolom, hogy csak így
lehet, így érdemes, s így tölthet fel
az éneklés szabadsága engem és a
körülöttem élőket.

Lakatos Orsolya
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– Telt ház előtt mutatkoztál be a
múlt héten szülővárosod közönsége
előtt a Művészetek Házában. A
rendkívül jól szervezett, igazán si-
keres koncert apropóján beszélge-
tünk most. Hogy jött az ötlet, hogy
önálló hangversenyre vállalkozz?

– Régóta tervezgettem már, s
most minden adott volt hozzá,
hogy létrejöhessen. Egy héttel előt-
te már sokat idegeskedtem – mond-
ja Bea mosolyogva –, de azt hi-
szem, megéri ez a kis stressz, hi-
szen egy kezdő előadóművésznek
kell a koncertezés a fejlődéshez.

– Két kisgyermeked van. Hogy fér
bele az idődbe a család, a tanítás
mellett a sok próba?

– A szervezésben a legtöbb segít-
séget férjem, Karácsonyi Zoltán és
a családom nyújtották. Mind tud-
ják, hogy lételemem a muzsika,
borzasztóan szeretek kamaraze-
nélni, és hogy koncertező előadó-
művészként csak úgy lehetek „tel-
jes”, ha időről időre megmutatko-
zom. Ez a személyiségem része.

– Remek partnerekkel léptetek
színpadra az elmúlt csütörtökön…

– Igen. Hálás vagyok kollégáim-
nak, hogy rögtön és szívesen vállal-
ták a közreműködést. Hadd sorol-
jam fel őket: Ágostonné Béres Kor-
nélia – fuvola, Köntös Hedvig – gor-
donka, Lányi Péter – zongora.

– Régóta próbáltatok?
– Több hete készültünk erre a

fellépésre; a közös munka eredmé-
nye, s az együtt zenélés öröme haj-
tott bennünket. Az idő, persze,
mindig kevés, de hittem benne,
hogy a koncert megvalósítható.

– Rendkívül szép, színes volt a
műsor…

– Igyekeztünk okosan felépíteni

a koncertet. Ezzel kapcsolatban
óriási a változás ahhoz képest,
mint ahogy néhány éve volt…

– Mire gondolsz pontosan?
– Tanulóéveim alatt mindvégig

éreztem a fejlődést, melyet a türel-
mes, kemény munka, a gyakorlás
eredményezett – mondja elgondol-
kozva –, akkor azonban sok
„egyébnek” kellett megfelelnem.
Például a tanáraimnak, a tananyag-
nak, a követelményeknek, melyet
az egyetem állított elénk, mint diá-
kok elé. Most ez gyökeresen meg-
változott: önállóan gyakorolok, a
magam hibáiból tanulhatok, úgy-
nevezett külső kontroll nélkül. Ta-
lán nem hangzik túl drámaian –
nem is szeretném! –, de csak ma-
gamra számíthatok. A koncert
anyagát is úgy állítottam össze,
ahogy a legjobbnak véltem, nem
volt ott egy tanár sem, aki helye-
selt, vagy javított volna.

– Érzed ennek az „építő felügye-
letnek” a hiányát?

– Néha igen, habár az évek során
az eszközöket, a módszereket elsa-
játítottam. És bizony, így nagyobb

„Tanulni, fejlődni, önmagamnak megfelelni”
Beszélgetés Müller Beáta énekművésszel

MÜLLER BEÁTA tanulmányait a Garay János Általános Iskola ének-ze-
nei osztályában kezdte. Kilencéves korától a Liszt Ferenc Zeneiskolá-
ban Deák Mihályné, Varga Józsefné és Thész László növendéke volt.
A Pécsi Művészeti Szakközépiskola után a győri Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskolán szerzett magánének tanár, kamaraművész diplomát,
majd énekművész, tanár oklevelet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem szegedi tagozatán.
Tanulmányokat folytatott a kölni Zeneművészeti Főiskolán.
1996. Nemzetközi Ádám Jenő dalverseny: Magyar Zeneiskolák Orszá-
gos szövetségének különdíját kapta. 1998. Simándy József Énekver-
seny III. díját nyerte el.
2007 augusztusában az ausztriai Pörtschachban megrendezett
Brahms-versenyen sikerrel szerepelt.
A nemzetközi hírű Győri Leánykar szólistájaként fellépett a budapesti
Zeneakadémián, a varsói Zeneakadémián, a párizsi Conservatoire-ban.
2000-ben Bietigheim-Bissingenben, 2002-ben a hamburgi Szent Mi-
hály templomban énekelt a kölni Zeneművészeti Főiskola madrigálkó-
rusának szólistájaként.

Február 8-án nyílott Kovács Tibor fes-
tőművész kiállítása a Kultúra Városában,
Vasváron. A 20 alkotásból álló tárlat a
Castrum Galéria meghívására érkezett és
egy hónapig tekinthető meg.

Sváb bál – 2008
Színes műsorral fűszerezett, jó hangulatú
sváb bált rendezett – immár 17. alkalommal
– a Dienes Valéria Általános Iskola. 
A hagyományápolás jegyében az iskola ta-
nulói magyarországi német táncokat mutat-

tak be, német versekkel, mesékkel szóra-
koztatták a szülőkből álló közönséget, és a
szülők, nagyszülők segítségével bemutatták
a környék legjellegzetesebb német és ma-
gyar népviseleteit. 
A műsor után az iskola tanulói, tanárai és a
szülők együtt jól szórakozva hangulatos dél-
utánt töltöttek el együtt.
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Bizalommal, 
a kegyelem trónusához!

„Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlensé-
geinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett
mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem
trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, ami-
kor segítségre van szükségünk.” (Zsid 4, 15–16)

Egy régi elképzelés szerint Istennek két trónja van: az ítélet és a ke-
gyelem királyi széke. Az előbbihez mindenkinek „szabad” az útja, az
utóbbihoz azonban csak akkor lehetne bizalommal járulni, ha valaki
főpapként egyszer és mindenkorra érvényes engesztelő áldozatot mu-
tatna be az összes ember bűne helyett. De hát ez lehetetlen, mert ah-
hoz egy tökéletes főpap, tökéletes áldozatára lenne szükség! De hát
ehhez magának Istennek kellene emberi főpappá lenni és önmagát
kellene feláldozni! Ezt a korábban elképzelhetetlen, ezt az emberi ész-
szel felfoghatatlan csodát valósította meg Jézus Krisztus. 

Ő az, aki a mi oldalunkra álló hús-vér főpap, aki velünk együtt szen-
vedett kísértést és vívott harcot a bűn ellen. Ő az, aki „megindul” erőt-
lenségünket látva, vagy ahogy az eredeti kifejezés mondja: „együtt
szenved, együtt érez” velünk – de egyedüliként győztes módon
megvívhatja a csatát a kísértővel szemben. Ő a tökéletes főpap. 

És Ő az, aki nem csak az áldozatot bemutató közbenjáró, hanem
maga a tökéletes engesztelő áldozat is, akinek vére egyszer és minden-
korra képes eltörölni a bűn következményét. Már csak egy kérdés ma-
rad: bizalommal és szavára hallgatva hiszem-e mindezt Őróla? Ha
igen, szabad az út az irgalom trónusához. Az Ő érthetetlen, de csodá-
latos kegyelmének a királyi székéhez.

„Járuljunk azért bizalommal…” Milyen meleg hangon buzdít a zsi-
dó levél szerzője! Nyilván azért biztat, mert maga is ismeri azt a ben-
nünk lévő félelmet, ami miatt inkább elszaladnánk ettől a trónustól.
Ebből a kegyelemet oly nehéz felfogni képes félelemből fakadt Péter
mondata is: „menj el tőlem uram, bűnös ember vagyok…” Most az idei
böjt második hetébe lépve, minden bennünk lévő félelem és távolság-
tartás ellenére, nézzünk fel a mi irgalmas főpapunkra, s vele együtt ör-
vendezzünk a kegyelem trónjánál. 

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

Majdnem minden úgy történt,
ahogy előre kigondolta. Mondták,
hogy Élő irodalom, és hogy jön Er-
dős Virág a mi könyvtárunkba. Jön
is. Csak úgy betoppan közénk stul,
stul, stul: hátizsákostul. Semmi
fakszni, semmi a6osaudi vagy ma-
gánhelikopter. Leül, körülnéz, és
itt van. Kicsit zavarban ugyan, de
itt van, ha nem minden történik is
úgy, ahogyan előre kigondolta:
mert éppen vonatot nem indítós
sztrájk folyik, és
majd mennie uccu
szükségeltetik ideje
korán. Előre sajnál-
kozunk.

Mikor már tud-
tam, de mégse pon-
tosan, hogy ki érke-
zendő, rá-
szörfdeszkáztam az
erdosvirag.hu-ra, és
találtam: Erdős Vi-
rág / az egyik leghí-
resebb magyar író, /
de már sajnos meghalt, / vagyis
nem halt meg, / csak mindig na-
gyon későn jár haza. // Erdős Virág
/ a másik leghíresebb magyar író, /
pólókat ír, / szélvédőket, / állítólag
ő írta, hogy / „I love Budapest”. Le-
gyen, de aki itt van előttünk, mint-
ha nem ilyeneket írna. Hanem pici-
vel mélyebbeket.

Mást is találtam Virág tollából
(képzavar volna vagy mi) az ott-
honlapján. hülye vagyok / nő va-
gyok / úgy értve hogy pina / pedig
ez állítólag nem betegség / ez egy
ilyen / büntetés / kábé mint az ülő-

bútorok között a priccs. De nem is
olyan, hanem olyan közénk illő és
közülünk való virág, aki itt ül (még
egy képzavar) előttünk. Érthető,
látható, széltől és időhiánytól kissé
reszkető Virág. Akit, ha kérdünk,
mondja: Fogalmam sincs per pilla-
nat / mivégre vagyok.

Mondhatni minden témát saját-
jának érez a mi Virágunk. A viroló-
giailag érintett állomány zárt tér-
ben történő és kontrollált körülmé-

nyek között végrehajtott
teljes körű és azonnali
megsemmisítése csak-
úgy része az eszköztár-
nak, mint a Trabantfejű
Nő, aki kevéssé forma-
tervezett, / de azt
mondják az út a cél,
akárhová vezet… Még
akkor is, ha vasút. Ami
jelenleg időfogyasztó,
anélkül, hogy térnövelő
volna. Pech, hogy pont
ma.

Mégis jobb volna, ha a záró bo-
rozgatás (kétezer-négyes Neiner-
merlot) Virág-os környezetben zaj-
lana. De erre ezúttal nincs esély,
hiszen a virágszerű dinoszauru-
szok felett / így is úgy is / ezer éve
elszállt az idő. Tehát nem társal-
gunk most egy csomó dologról, a
financiális konstellációkról, / (meg
a lógó mellemről) / már inkább
nem is beszélve. Én pedig, ha most
múlt időben írnék, így fejezném
be: aztán villámgyorsan sarkon for-
dult, és úgy elszaladt, vissza se
nézett…  Kosztolányi

Élő irodalom a könyvtárban

Merlot és vonat nélkül,
időszűkében

2008. február 28-án (csütörtökön)
a Gyermekkönyvtárban (Szekszárd, Augusz utca)

vendégünk TOLVALY FERENC író-rendező
15 órakor a BOSZPORUSZ FELETT A HÍD című film vetítése

17 órakor TALÁLKOZÁS AZ ALKOTÓVAL
beszélgetőtárs Gacsályi József

A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk!

Szeretsz gondolkodni?
Van saját véleményed, és kíváncsi vagy másokéra?

Kedveled a vitákat?

HA IGEN, KÖZTÜNK A HELYED.
VITAKÖR ALAKUL SZEKSZÁRDON, 

ahol filozófiai jellegű témákról beszélgethetünk
kötetlen formában és stílusban.

Alakuló ülés: 2008. február 23. 19 óra 
GYIK, Béla tér 6.

Téma: Hogyan érdemes vitatkozni?
Hogyan érthetjük meg egymást?

Szervező: Horváth Tibor 30/862-71-63
Az illusztráció Batta Eszter Álarc című alkotása.

A felhasználást a művész engedélyezte.
Honlap: www.battart.com
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– Kedves Gina, sokan nem hi-
szik el, hogy lehetséges ilyen
gyorsan állami nyelvvizsgát ten-
ni, méghozzá előtanulmányok
nélkül. Kérem, mondja el, hogy
sikerült elérnie ezt a nem min-
dennapi eredményt! 

– Valójában én sem gondol-
tam, hogy képes leszek rá. Volt
már egy nyelvvizsgám, s ahhoz bi-
zony hosszú évekig gyűjtögettem
a tudást s a bátorságot, mielőtt belevágtam.

– Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsga-
időszak után, július elején egy egészen új
nyelvet kezdett tanulni, s szeptemberben sike-
res középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul
egyéni tanulással, tanári segítség nélkül.
Igaz?

– Valóban így történt. Egy ismerősöm java-
solta, hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási
módszert, amelynek segítségével ő néhány hó-
nap alatt levizsgázott angolból. Ez felkeltette az
érdeklődésemet, és vásároltam egy tananyagot.
A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek ki-
dolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka
Magyarországon. 

– Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a mód-
szer? Tudtommal ugyanis megtalálható a Mi-
niszterelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi
Főiskolán, a világbajnoki és olimpiai ezüstér-
mes női kézilabda-válogatottnál, az úszóválo-
gatottnál, a magyar bíróságokon, de olyan ki-
váló emberek könyvespolcain is, mint pl.
Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy
Szakcsi Lakatos Béla.

– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal cél-
nyelven kellett megszólalnom, miközben a két-
nyelvű tananyag segítségével folyamatosan el-
lenőrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de
volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Mire

végigértem az anyagon, mintegy ket-
tőszáz órát beszéltem célnyelven. Így
gyorsan kialakul a beszédkészség,
ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen!
A két oktatócsomag és a CD-minősé-
gű hanganyagok a középfokú nyelv-
vizsga követelményeit veszik célba.
Én szeretnék további nyelveket is ez-
zel a módszerrel elsajátítani – és be-
lőlük nyelvvizsgázni.

– Milyen nyelvekből hozzáférhe-
tő a Kreatív Nyelvtanulási Módszer?

– Eddig angol, német, francia, olasz, spa-
nyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag.

– Ön szerint mennyi idő szükséges a tan-
anyag elvégzéséhez?

– Nekem a nyári szünetben sok időm volt, s
gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók több-
sége egy tanév alatt elvégzi. Én nem találtam
drágának, a két oktatócsomag ára hanganyag-
gal együtt 19 900 Ft, ez alig egy tucat magánóra
költségeinek felel meg.

– Úgy tudom, Szekszárdon  lesz vásárlás-
sal egybekötött termékbemutató.

– Igen, Szekszárdon a Gyermekkönyvtár-
ban (Széchenyi u. 51., Ady Endre Szakközép
és Szakképző Intézet Kollégiumának földszintje)
február 20-án és 27-én, (szerdán) 16–18 órá-
ig a tananyagokat bárki megtekintheti. Azt hi-
szem, az én történetem sok tanulságot rejt
mindazok számára, akiket érdekel a nyelvtanu-
lás és esetleg kedvet kaptak ahhoz, hogy most
ők is felkészüljenek egy nyelvvizsgára. 

– Kedves Gina, sok sikert  a további tanu-
láshoz, s még tíz nyelvvizsgát!
(A kívánság részben teljesült, a cikk megjelenése
óta újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kre-
atív Nyelvtanulás Módszerrel, ezúttal angolból.) 

Behring Balázs 
Info: 20/9460-724

www.kreativnyelv.hu

Tíz hét alatt középfokú nyelvvizsga
Interjú a főiskolás Szekeres Georginával

AKCIÓS VÁSÁR!
ÖLTÖNY • SPORTZAKÓ • NÕI BLÉZER

KABÁT SZEZON VÉGI KIÁRUSÍTÁS!
NÕI, FÉRFI SZÖVETKABÁTOK 

50% KEDVEZMÉNNYEL! 
Férfi szövetnadrág: 46–58  1 db 4900 Ft  

2 db 7500 Ft
Férfi szövetnadrág: 60–70  1 db 5900 Ft

2 db 9000 Ft
Vastag férfi szövetnadrág 5500 Ft
SZUPER AKCIÓ: 
FÉRFI ZAKÓ 5000 Ft!!!
NÕI TAVASZI SPANDEX KABÁTOK
BEVEZETÕ ÁRON: 6800 Ft

S Z E K S Z Á R D ,
Babits Mihály művelődési központ, 

Szent István tér 10. (MOZI ELŐTERE)

FEBRUÁR 20. 
SZERDA

9–16 ÓRÁIG

DR. PUSKÁS IMRE, A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE IDÉN IS MEGHIRDETTE 

„Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” és a
„Bazsonyi Arany Mecénás díj” pályázatát.

A pályázat célja annak részletes megismerése, hogy a civil szerveze-
tek milyen – a településen lakók érdekeit szolgáló – tevékenységet vé-
geztek 2007-ben, illetve működésükkel hogyan gazdagították Tolna
megye értékeit. 
A pályázatot pályázati adatlapon, a szükséges mellékletek csatolásával
postán lehet benyújtani a Tolna Megyei Önkormányzat Elnöki Kabi-
netjéhez 2008. február 29-ig.
A pályázatról bővebb információ és az adatlapok letölthetők az inter-
netről:  www.tolnamegye.hu címen.

EGYPERCES KRIMI

Dagonyázó piás a bokorban
Elég lehangolt beszélgetésünk volt Bolvári János őrnaggyal, a Szekszár-

di Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjével, ugyanis
elmondta, hogy február első hétvégéjén két ittas autóvezetőt is fogtak.
Szóval nem fér az ember fejébe, hogy miért italoznak azok, akik ponto-
san tudják, hogy utána autóba ülnek. S ne elsősorban a „zéró tolerancia”
szigora miatti félelem tartsa vissza a piásokat az alkoholizálástól, hanem
az, hogy felelőtlenségük tragédiához vezethet. Képtelenek belegondolni,
hogy a velük szemben szabályosan közlekedő kisgyermekes család egyik,
másik, vagy valamennyi tagja súlyosan megsérülhet!? Miattuk!

Bolvári őrnagy az egyik esetet taglalva közölte, hogy a közúti ellenőr-
zés során egy súlyosan ittas – vérében két ezreléket meghaladó alkoholt
mutattak ki – férfit kaptak el a rendőrök, aki az italtól zavarodott volt, még
az orvosnál sem tudta igazán, hol van és miért került oda.

A másik eset a 6-os úton, a Sió-híd előtti körforgalom közelében történt.
A szabályos közlekedő, ám a csomópont miatt lassító személygépkocsiba
hátulról belehajtott egy új autóban pöffeszkedő negyvenes férfi, majd egy
jelzőtáblát is kidöntött. Persze, nem állt meg, nem nyújtott segítséget, ha-
nem megfordult a kocsival és Palánk irányába „lelépett”. Az Opel körül a
szalagkorlátnak ütközött. Mivel látta, hogy közeledik a rendőrautó, kiug-
rott kocsijából, s futásnak eredt a sártól tocsogó földes úton. Egy jó nagy
bokor tövében a földre vetette magát, s úgy gondolta, ott ugyan nem talál-
ják meg. Még jó, hogy tévedett! A dagonyázó vérvételekor kiderült, hogy
1,5 ezrelék fölötti volt vérében az alkohol. Mindkét piás – képzeljék ide a
jelzőket – ellen megindult az eljárás, szóval ők szerencsére nem úszták
meg!  – hm –

Érthetően a városban a mai na-
pig sokakat foglalkoztat a január
21-én történt tragédia, ami a Béri
Balogh Ádám utcában történt. Az
első információk, illetve a többes-
számban íródott búcsúlevél és más
körülmények okán úgy tűnt, hogy
kettős öngyilkosság történt: a negy-
ven év körüli apa és 16 esztendős
fia önként vetett véget életének.
Sőt, a rendőrségi vizsgálat első sza-
kasza is az iméntieket támasztotta
alá. Ám a lefolytatott vizsgálat so-
rán felmerült, hogy a 16 éves fiút
megölték, apja pedig felakasztotta
magát.

Annak idején megírtuk, hogy
egy rokon jelentette be a Tolna Me-
gyei Rendőr-főkaptányságon, hogy
egy-két napja sem személyesen,
sem telefonon nem tudják elérni az
apát és a fiát. Ezután a rendőrség
és a tűzoltóság a helyszínre vonult,

s a lakásban két holttestet talált: az
apa felakasztotta magát, a fiatalem-
ber a földön feküdt. A szépen be-
rendezett lakásban rendet találtak,
dulakodásra utaló nyomot viszont
nem, s a fiú testén pedig nem vol-
tak külsérelmi nyomok. Az egy
kéztől származó búcsúlevélből az
derült ki, hogy mindketten önként
vetettek véget életüknek. Ettől füg-
getlenül folytatták a vizsgálatot, ké-
sőbb már emberülés bűntettének
gyanúja okán. A rendőrség elren-
delte a hatósági boncolást. Ennek
eredményeként az igazságügyi or-
vos-szakértő megállapította, hogy
az apa alvó fiát egy párnával fojtot-
ta meg, majd felakasztotta magát.
A szakértői vélemény azt is írja,
hogy sem az apa, sem a fiú szerve-
zetében nem találtak alkoholt,
vagy kábító hatású szert. 

– h –

Az apa megölte a fiát,
majd öngyilkos lett
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Február 18-án 105 éve, 1903-ban
Szekszárdon 16 500 hektoliter
minőségi bor várt vevőkre, ki-
ket az elöljáróság ingyen „szí-
vesen elvezet a termelőhöz”.

Február 19-én 115 éve, 1893-ban
bábaképző intézet alapítását
javasolták Szekszárdon.

Február 20-án 105 éve, 1903-
ban a helyi katolikus olvasó-
kör, ipartestület és a tanulók
felvonulással és misével ünne-
pelték XIII. Leó pápa jubileu-
mát.

Február 21-én 110 éve, 1898-ban
dunaföldvári aranylakodalmán
Fájth Ignác iparost és nejét fi-
uk, Lajos szekszárdi káplán ál-
dotta meg.

Február 22-én 105 éve, 1903-ban
a Tolnavármegye az obstrukció
(parlamenti agyonbeszélés) el-
len írt.

Február 23-án 200 éve, 1808-
ban, baráti körben, „csaknem
fekete színű szekszárdi óbort
kortyolgatva” írta meg Franz
Schubert Pisztrángötös című
művét. 100 éve, 1908-ban a
gimnáziumban alakult meg
megyénk első női tornásztársa-
sága.

Február 24-én 100 éve, 1908-ban
a tudós régész-pap halála első
évfordulóján jelent meg Haugh
Béla Wosinsky Mór című köte-
te.

A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY ÖNKÉNTES KÖZPONT
NYUGDÍJAS TAGOZATA
tisztelettel meghívja

Szekszárd város és környéke nyugdíjasait
2008 március 7-én (pénteken) 14 órára

a Babits Mihály Művelődési Ház színháztermében tartandó

TAVASZVÁRÓ
NŐNAPI AJÁNDÉKMŰSORÁRA.

Ünnepi köszöntőt mond:
Horváth István Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere

Műsorvezető: Sas Erzsébet újságíró
A műsorban fellépnek: 

MINDEN NYUGDÍJAST SZERETETTEL VÁRUNK!
A rendezvény támogatói: Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza, Csontos
Mihály vállalkozó, L & M virágbolt, valamint a fellépő előadók és csoportok.

Zádor Béláné, a rendezvény szervezője

• Bartina Néptánc Egyesület
Gyermekcsoportja

• Tücsök Zenés Színpad 
szólistái

• Ifjú Szív Táncegyüttes
• Pattantyúkok 

ugróköteles csoportja
• Gemenc Tánccsoport Egyesület

gyermekcsoportja
• Garay Általános Iskola Kamara

Kórusa

• Sebestyén István 
székely mesemondó

• Swing Mazsorett csoport
• Bogár István Hagyományőrző

Együttes, Őcsény
• Székely Zsuzsanna, vers
• Paksi Elevenek Twirling Sport

Egyesülete
• Pedagógus Kórus
• Babits Klub Sólya Istvánné vers
• Platán Klub ének

„A politikai színpad még mindig
komor. De már nem olyan vigasz-
talan, mint volt – az első felvonás-
ban. Akkor még villámlott, dörgött,
csattogott a – mű-istennyila.” Ta-
gadhatatlanul hatásos vezércikk-
kezdés volt ez Bodnár Istvántól
1918. február 21-én, amikor még
nemigen használtak hasonló sza-
vakat írásban, s persze
nem a felvonásra gondo-
lunk.

A helyi sajtó általában
alig törődött országos vi-
tákkal, de azért egykét
kirívó esetben, főleg a
politikai hetilap Tolna-
vármegye megtette. Kor-
mánypártiságát feledtet-
te világos érvelése, így
1903. február 22-én az
agyonbeszélés elleni
Erőszakosság című ve-
zércikkben is. „Hetek
óta ádáz harcot, áldatlan
munkát végez az ellen-
zék a parlamentben a
katonai javaslatok ellen.
Nem lehet kellően indo-
kolt a legutolsó parla-
menti fegyver, az obst-
rukció alkalmazása,
mert ezzel a nagy ágyú-
val könnyelműen és lépten-nyo-
mon visszaélni: veszedelmes és az
ország jövőjét kockáztató taktika…
Nem alaptalan a kifogás: a javaslat
újabb terheket, áldozatokat ró az
országra, ámde e kényszerítő szük-
ség hatása alól menekülni nem tu-
dunk. Mi olyan helyet foglalunk el
Európában, amely évszázadok óta
minden véres mérkőzésnek ütkö-

zőpontja volt, fokozottabb mérték-
ben vagyunk tehát kénytelenek
haderőnket fejleszteni s védelmi
képességünket fokozni.” Időtlenül
igaz: „Nem szótengerre, hanem
hasznos munkára van szüksége az
országnak, hogy fejlődjék s gyara-
podjék erőben, kulturális és anyagi
javakban.”

Gondolhatnánk, ezek után meg
lehet indulni katonás léptekkel,
persze nem úgy, mint az a legény,
akiről egy héttel előbb írtak. „A
sükösdi kéményseprő segédjét Ge-
mencbe küldötte, hogy az ottani
épületek kéményeit kitisztogassa.
A legény azonban előbb a Duna-
parti csárdában néhány üveg bort
elfogyasztott, s csak azután indult

neki, hogy a meglazult jégen a túl-
só oldalra átgyalogoljon. De ahogy
a jég legszélső táblájára lépett, az
megbillent alatta, s a szerencsétlen
a jég alá csúszott és megfulladt.”

A korabeli felfokozott hangulatot
jól mutatta egy kedves kis helyi fél-
reértés is. „Február 17-én reggel
szép új nemzeti zászló lengett a ta-

karékpénztáron, ami-
nek okát keresték, s
végre abban állapodtak
meg, valószínűleg a
pénzügyigazgatóság
tűzette ki annak örö-
mére, hogy a pénzügy-
miniszter végre valahá-
ra benyújtotta az állami
tisztviselők fizetésren-
dezéséről szóló tör-
vényjavaslatot. Sokáig
e hitben is volt a kö-
zönség, midőn végre
kitudódott, azért lobog
olyan vígan a nemzeti
zászló, mert a takarék-
pénztár évi rendes köz-
gyűlését tartja.”

A haderő aztán egy-
szer csak megindult,
megállt, visszavonult,
így jutott 1918 február-
jában ismét kétséges

helyzetbe. Ekkor védi meg beveze-
tőül idézett cikkében Bodnár az
egykor hadat üzenő miniszterelnö-
köt. Deresedő halántékkal beval-
lom, ehhez fogható kozmikus kép-
zavart még soha nem olvastam:
„Sok habozásra tehát nincs idő. A
mű-vihar dörömbölését kiálltuk.
De Tisza István fényszóró szavai
megvilágítják a jövő méhét, az ab-

ban rejtőző vészfelleget, amely leta-
rolással fenyegeti a nemzet igazi ve-
tését s alámossa az ezredéves büsz-
ke tölgy élet-gyökerét…” Mit össze-
erőlködött ehhez képest Ady!

Lanius Excubitor

ÓDON DERŰ 218.

Parla- és Duna menti indulatok

Tisza István Pista korában: első parlamenti felszólalása-
kor, 1888-ban… (Jankó János rajza)

... és 30 év múlva, 1918-ban

Magánéleti gondjai vannak?

Keressen fel bennünket,
mi segítünk Önnek problémái

megoldásában!

Térítésmentes szolgálatainkban
szeretettel várjuk!

„Őszinte Szó” Lelkisegély, 
Ifjúsági és Társkereső Szolgálat

Szekszárd, Szent István tér 10.
(Babits Mihály művelődési ház)

Hétfőn: Ifjúsági szolgálat
17–20 óra között

Kedden, szerdán, csütörtökön
felnőtteket fogadunk

16.30 és 19.30 óra között.

Telefon a fenti időpontokban:
20/475-17-45



Csendben, nyugalomban, munká-
val telt a holt idény a Szekszárdi
UKSE NB I/B-s csapatánál. Annak
reményében, hogy a tavaszi folyta-
tásban előrelép az együttes. Ez a
kilencedik hely, ahol most áll a csa-
pat, jócskán várakozás alatti – már
annak függvényében, hogy ruti-
nos, tapasztalt játékosok kerültek a
nyári átalakulás során a csapathoz.
A négy győzelem és a két döntetlen
mellett hatszor vesztett az együt-
tes, s a teljesítmény sokszor mér-
kőzéseken belül is hullámzó volt.
Nem egyszer nem jobb képességű
csapatokkal szembe nyerhető mér-
kőzések mentek el a végjátékban
tapasztalható dekoncentráltság
okán. Hogy a forma állandósításá-
val, a játékbeli fejlődéssel, ami a
fiatal menet közben tapasztalatot
szerző játékosok esetében azért
várható, hisz kellő színvonalú
szakmai munka folyik a felnőtt és
az ifjúsági csapatnál Beckerné
Oravez Erika és Fekete Gabi irányí-
tásával – több van a csapatban azt a
második, dél-dunántúli viszonylat-
ban kézilabdás fellegvárnak is ne-
vezhető Nagyatád legyőzésével is
megmutatták a lányok, de ezt köve-
tően többé-kevésbé egy páternosz-
terhez volt hasonlítható az UKSE. 

– Módosították a célkitűzést,
vagy maradt az eredeti 5. hely meg-
szerzése? – kérdeztük Varga Jenő
ügyvezető elnöktől, aki a nyári át-
igazolás után titokban a negyedik
helyben, hovatovább egy kicsit a
dobogóban is reménykedett, de a
vágy és a realitás távolinak tűnik a
magunk mögött hagyott őszi idény
tükrében.

– Az erőviszonyok alapján az
ötödik hely változatlanul a célkitű-
zés. Ezt egy jobb tavaszi szereplés-
sel elérheti a csapat, a játékosállo-
mány erőssége alapján ezt minden-
képpen el is várja az elnök-
ség együttestől. Négy pont a kü-
lönbség köztünk és a negyedik he-
lyen álló Marcali között, az ötödik
Győr II is 14 pontot gyűjtött.

– Ha mégsem sikerülne, akkor
ennek személyi következményei is
lehetnek a jövőre nézve.

– Feltehetően igen. Játékban, he-
lyezésben is fejlődést várunk, ezért
erősítettünk a nyáron, a szponzora-
inknak, a közönségnek is bizonyí-
tanunk kell, adottak a pozitív válto-
zás feltételei, fél év telt el, nincs ok
az aggodalomra, türelmetlenségre,
a csapat képes lesz megbirkóznia
az előtte álló feladattal.

Teljesíthető elvárás
Beckerné Oravecz Erika is egyet-

ért azzal, hogy a négy helyezésnyi
előrelépés benne van az együttes-

ben, abban az esetben, ha sérülé-
sek, betegségek, előre nem látható
dolgok nem szólnak közbe. Azért
azt is látni kell – veti közbe a
volt sokszoros válogatott, BEK-
döntőn is szereplő játékosból lett
edző –, hogy az NB I/B Nyugati
csoportjában a középmezőny erő-
sebb, kiegyensúlyozottabb, mint
általában jellemző volt erre az osz-
tályra.

– Az ősszel látottak függvényében
miben lehet előrelépni, amire felté-
telezem kellő hangsúlyt fektettek a
felkészülési időszakban?

– A védekezése, zártsága, kellő
agresszivitása sok kívánnivalót ha-
gyott maga mögött, ez az előrelé-
pés legfontosabb záloga, meglátá-
som szerint. Ami a támadójátékot
illeti, itt a mai modern kézilabda
alapkövetelményének számító
gyorsindításokban kell előrelép-
nünk, viszonylag kevés ilyen szitu-
áció utáni gólt szereztünk. Ez a két
dolog persze nagyon is összefügg,
hisz az ilyen, ha úgy tetszik soro-
zatban történő gólszerzések előz-
ménye a jól összehangolt csapatvé-
dekezés.

– Ezen a téren melyik variációt
szeretnék megvalósítani?

– Alapvetően egy jobban műkö-
dő hatos falat szeretnénk. Termé-
szetesen, ha a játékhelyzetek úgy
hozzák, akkor például a nyitot-
tabb, például az 5+1-es variációt is
úgy kell alkalmazni, hogy a stabili-
tás megmaradjon.

– Támadójáték?
– Itt mindenekelőtt a szélsőktől

várok előrelépést, itt gyengébben
teljesítettünk a riválisainknál. Lövő
poszton mindenekelőtt Fauszt Éva
a balkezes Kovács Nóra, valamint
Horváth Szimonetta révén, nem
beszélve a beálló poszton remeklő
Fekete Gabiról, szóval megvannak
azok a játékosaink, akiknek az
eredményességével többször hagy-
hatjuk el győztesen a pályát,
mint a magunk mögött hagyott
idényben, és a játékunk is hatéko-
nyabb lesz

Biztató főpróba 
a Szeged-Dorozsma ellen

A főpróba, a kozármislenyi tor-
na biztató volt, hogy egy megbíz-
hatóbb ütőképesebb UKSE lép
majd a pályára a bajnokság felé-
ben. A Horváth–Fauszt–Fekete-
tengely olajozottan működött nem
csak az Érd és a Kozármisleny el-
len, hanem a talán értékmérőnek is
fölfogható Szeged-Dorozsmával
szemben is. Az NB I/B keleti cso-
portjának negyedik helyezettje el-
len végig a tornagyőzelem remé-
nyében jó színvonalon kézilabdáz-

hattak a szekszárdiak, s a végjáték
idegi harca okozta emberhátrány
okán bukták el finálét a sárga-ké-
kek, mindössze egy góllal (22-
23) mintegy jelezvén, hogy az elkö-
vetkezendő hetekben még talán
egy-két erőn felüli győzelemre is
futja majd. Az eredményességi
kényszer miatt és úgy az elégedet-
lenség okán belsőleg is is motivált
UKSE-nek, mindamellett, hogy a
kötelező és az elvárható sikereket
természetesen begyűjti.

Az UKSE Szekszárd a március 9-
ig lezajló négy tavaszi fordulóból
háromszor itthon játszik: február
15. (Cornexi II.), február 24. (Ta-

polca), március 9. (Vasas II.), már-
cius elsején Tapolcán lépnek pályá-
ra. 

További menetrend: 
március 15.: Marcali–UKSE
április 5.: Veszprém–UKSE 
április 20.: UKSE–Győri ETO II. 
április 26.: Nagyatád–UKSE
május 1.: UKSE–Szomb. FSE 
május 17.: Komáromi AC–UKSE
május 25.: UKSE–PTE-PEAC
június 1.: Siófoki VSE–UKSE 

(Mire e sorok megjelennek, már a
nyitó forduló eredménye a Cornexi
II. ellen ismert lesz.)             B. Gy.
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IV. MÁR-KER–HORVÁTH 
SPORT XV. TÉLI 

KISPÁLYÁS TEREM-
LABDARÚGÓ KUPA

RÁJÁTSZÁS
12/A forduló: 
+1 Margaréta Panz.–Szedres SE 3-0*
+2 Balassa Mûvek–Argentína 6-9
+3 Tetõfok–Perfect-Phone 13-15
* A Szedres SE csapata nem állt ki, megállapított eredmény.

13. forduló (elõdöntõk): 
E1 Ennyi–Kisdankó 5-7
E2 Hermes–Dankó 9-4
E3 Szalon Büfé–Kakasd SE 3-0*
E4 Mindszentek–Comp-Gold 9-14
E5 Margaréta Panzió–Argentína 9-10
E6 Szedres SE–Balassa Mûvek 0-3
E7 Perfect-Phone–Pr-Trans 13-5
E8 Tetõfok–Sebi-Fornetti18-6
E9 Agro-Tipp–Iso-Komplex 12-7
** A Kakasd SE csapata nem állt ki, megállapított ered-

mény.
** A Szedres SE nem állt ki, megállapított eredmény.

14. forduló (Döntõk 
– február 16. szombat) 

9 óra 17–18. helyért
Iso-Komplex–Agro-Tipp

10 óra 15.-16. helyért
Pr-Trans–Sebi-Fornetti

11 óra 13–14. helyért
Perfect-Phone–Tetõfok

12 óra 11–12. helyért
Szedres SE–Margaréta Panzió

13 óra 9–10. helyért
Argentína–Balassa Mûvek

14 óra 7–8. helyért
Kakasd SE–Mindszentek

15 óra 5–6. helyért
Comp-Gold–Szalon Büfé

16 óra 3–4. helyért
Ennyi–Dankó 

17 óra 1–2. helyért
Kisdankó-Hermes 

Góllövõlista: 1. Vida Tamás (Agro-
Tipp) 57, 2. Kész Gábor (Pr-Trans) 36,
3. Lizák Péter (Comp-Gold) 31, 4. Mo-
sonyi Áron (Argentína) 23, 5. Szép-
völgyi László (Tetõfok) 23 gól.

Legalább négy helyet kell előrelépni a táblázaton
Az UKSE: többet, jobbat vár a szakma, a szurkolótábor!

Alisca-Bau XXXIV. Gemenci Nagydíj 
Hosstes választás

Az Ifjúsági Unio Szekszárd szervező bizottsága a 2008. július 9–12-én
megrendezésre kerülő Alisca Bau XXXIV. Gemenci Nagydíj díjátadó
ünnepségére hosstes választást hirdet.
Várjuk mindazon csinos, magabiztos, sportos 17 év feletti lányok és
hölgyek jelentkezését, akik szívesen részt vennének az ország egyik
legjelentősebb kerékpáros sporteseményének lebonyolításában. A
legtöbb szavazatot kapott hölgyek valamennyi díjátadáson, protokoll
rendezvényen részt vesznek. A díjátadón viselt öltözékeket, ter-
mészetesen, a hölgyek megtarthatják. 
Jelentkezni lehet rövid bemutatkozó levéllel, és egy darab minimum
8×10-es méretű színes egész alakos fényképpel. 
Nevezési díj: 500 Ft/fő
Beküldési cím: Ifjúsági Unió Szekszárd

GGP Szervező Iroda
7100 Szekszárd, Szent László u. 19. fsz. 2.

Jelentkezési határidő: március 12.
További felvilágosítás: 74/512-073
Jelentkezéseket személyesen vagy postán lehet eljuttatni a fenti címre. 
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A rejtvény megfejtését 2008. február 26-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A február 3-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Baky Péter, Velencei emlék.
Nyerteseink: Kincses Lehel, Wosinsky ltp. 22. és Pálos Ildikó, Mészáros L. u. 5.
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Anettka, Anettka,
te csodás!!

Anettka amióta visszaérkezett az űrből,
megokosodott és nagyon meg is szépült.
Kérem.. kérem!! Ne tessenek se Anettkával (a
férjével meg pláne ne!), se velem vitatkozni. Ha
ő, amikor hazaérkezett, azt mondta a férjének,
hogy az űrben volt, és a férje egy pillanatig se
kételkedett Anettkának sem a hűségében, sem a
szavaiban, akkor bárki is milyen jogon mer
beleavatkozni az ő harmonikus, kölcsönös
bizalmon alapuló boldog és kiegyensúlyozott
családi életükbe?! Vegye már mindenki egyszer
s mindenkorra tudomásul végre azt, hogy ez az
egész ügy egyedül és kizárólag csak is ket-
tőjükre tartozik. Vagy valakik szántszándékkal
mindenáron még tovább akarják rontani
Magyarország amúgy is elkeserítően rossz
válási statisztikáját? Nézze meg az ember!,
milyen disznóságokra is képesek egyesek,
csakhogy mások örömét egy kicsikét is
elrontsák!

Szóval, nem akartam hinni sem a szemeim-
nek, sem a füleimnek, amikor nemrégiben újra
megláttam a tévé képernyőjén Anettkát.
Komolyan mondom, az első pillanatokban rá se
ismertem. A ruházata, a frizurája, a modora
mindenben megfelelt azoknak az elvárásoknak,
amiket joggal el lehet várni egy fiatal és
értelmes csinos értelmiségi hölgytől, sőt, egy jól
szituált férjes asszonytól. Ez a hihetetlenül
csodás átváltozás mélységesen elgondolkodta-
tott, és még jobban megerősített abbéli hitem-
ben, hogy Anettka tényleg lehetett pár pillanatig
az űrben, mert ha még mindig csak egy
bizonyos kereskedelmi tévében válaszolgatna
bárgyú mosollyal az arcán a többnyire
tökrészeg betelefonálók trágár beszólásaira,
akkor biztosan egészen másképpen nézne ki.
Erről az jutott eszembe, ha egy ilyesféle űru-
tazás, amilyenen Anettka részt vett, ilyen sok jó
és pozitív változással jár, akkor nem lenne
ablakon kidobott pénz az erre szociálisan rás-
zoruló, az ország ügyeit kétbalkezes módon
intéző képviselőinket is a nagy költségvetési
hiány ellenére is egy ilyesfajta űrutazásra
befizetni, mert ha ők is Anettkáéhoz hasonló
pozitív átalakuláson esnek át, akkor az a pénz,
amit erre kiadunk százszorosan, ezerszeresen
fog nagyon rövid időn belül megtérülni. Ide a
rozsdás bökőt a nyakamra, ha ez másképpen
fog történni!!! Bálint György Lajos

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

INGYENES átvétele
„Védje környezetét,

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK: 
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.

KT-Dinamic Kft.
Rehabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Február 21-én 14 órától 
megyei természetismereti
versmondó verseny általános iskolá-
soknak „VENDÉGEINK AZ
ÉVSZAKOK” címmel 

Február 23-án, szombaton 9–13 óráig 
Jégtörő Mátyás-napi 
JÁTÉKVÁR-LAK
Szombat délelőtti családi játszóház
kicsiknek és nagyoknak

Télűző, tavaszköszöntő játékok,
ügyeskedések...

Belépődíj. 300 Ft, 
felnőtt kísérőnek 100 Ft

MŰVÉSZETEK HÁZA
CSUHAJ  TÜNDE tojásdíszítő és
SZATMÁRI JUHOS LÁSZLÓ szobrász-
művész KIÁLLÍTÁSA

Kiállítás megtekinthető: február 26-ig,
vasárnap és hétfő kivételével naponta
9–17 óráig.

KIÁLLÍTÁS
Art’999 Képzőművészeti
Egyesület JUBILEUMI KIÁL-
LÍTÁSA Megtekinthető: február 20-ig
Az I. emeleti folyosógalérián 
HAÁS MÁRIA (Tamási) akvarell
tájképei, csendéletei láthatóak.

SZÍNHÁZ
Február 19-én, kedden
ÓVODÁSBÉRLET 
10 Micimackó, 14 Süsü bérlet 

KISKAKAS GYÉMÁNT
FÉLKRAJCÁRJA 
a Pécsi Bábovi Színház előadása
Jegy: 650 Ft

Február 28-án, csütörtökön 19 órakor
Garay-bérlet III. előadása 

ZSÁKBAMACSKA 
zenés vígjáték, 
a Turay Ida Színház előadása 
Jegy: 2000 Ft

Február 29-én, pénteken 19 órakor
bérletszünetes előadás 

BÉKEFFI–STELLA: JANIKA 
vígjáték, a Turay Ida Színház és a 
soproni Petőfi Színház előadásában 
Szereplők: Gizi, színésznő: Pápai
Erika, Adorján, színigazgató: Szacs-
vay László / Győri Péter, Fenek Jenő
kezdő író: Cseke Péter, Malvin, az
öltöztető: Hűvösvölgyi Ildikó / Sajgál
Erika, János, színpadi szerző: 
Nemcsák Károly, Miss Betty Torday: 
Bencze Ilona / Sajgál Erika, Elemér,
Gizi apja: Benkő Péter, Mariska, Gizi
anyja: Tóth Judit, Újságíró: Szabó
Anikó, Boy: Horváth Tamás
Rendező: Cseke Péter 
Jegy: 2000 Ft

KONCERT
Február 18-án, hétfőn 19 órakor

SZEKSZÁRD BIG BAND
KONCERT

EGYÉB AJÁNLATUNK
A Szekszárdi Origami Baráti Kör
pályázatot hirdet „Hétköznapok –
ünnepnapok"címmel
Részletek:  http://origamisok.extra.hu

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB Kezdés: 20 órakor
19. Cigányok ideje R.: Emir Kusturica
21. Picasso kalandjai

R.: Tage Danielsson
26. Sörgyári capriccio

R.: Jiri Menzel
JAZZKLUB Kezdés: 20 órakor
20. Manhattan Transfer
27. Jazz Classical Masters
KOMOLYZENEI KLUB 16 órakor
28. Vivaldi
KONCERTEK, 
RENDEZVÉNYEK Kezdés: 21 órakor
22. Blues Company
23. Auróra
29. Vismajor Egyesület rendezvénye
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

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

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

Õrületes HIGH SCHOOL MUSICAL buli a JETIX-szel!
SZEKSZÁRD, VÁROSI SPORTCSARNOK

2008. március 7. (péntek) 17 óra
Sztárvendég: MARK

Legyél Te is szereplõ! Jelentkezz!
A tánc- és énekversennyel kapcsolatos információ:

E-mail: hsmszekszard@vipmail.hu Telefon: 30/234-9787
Sok játék és ajándék vár!

Belépõdíj: 1490 Ft
Belépõk elõvételben Szekszárdon, a Center Tours Utazási Irodában

vásárolhatók. Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. T/F: 511-012, 319-346

ASzekszárdi Waldorf Iskola
előadássorozata keretében

Február 21. (csütörtök) 18 órakor

Waldorf tévhitek 
és dogmák

(Pohl Balázs, az Óbudai Waldorf
Iskola végzett osztálytanítója és a

Solymári Waldorf Tanárképzés
tanárának előadása)

Helyszín: Garay János Általános
Iskola, Szekszárd, Zrínyi u. 78.,
a második osztályunk tanterme

Szekszárd Filmklub
INFO: 30/300-2718, 20/584-0842 • www.nagysuan.hu

Vetítések helyszíne: Deutche Bühne Ungarn
Magyarországi Német Színház
Szekszárd, Garay tér 4.
A befolyt összeggel Ön a Wass Albert életérõl
készített filmet, 
valamint az emlékév rendezvényeit támogatja.

2008. február 16. 18 órakor 
SACRA CORONA – történelmi dráma  
Rendezte: Koltay Gábor

2008. március 1. 18 órakor 
ADJÁTOK VISSZA A HEGYEIMET!
Dokumentum-játékfilm Wass Albert életérõl
Rendezte: Koltay Gábor • Fõszereplõ: Rékasi Károly

GYERE HOZZÁNK
JÁTSZANI!
Az 1. Számú Óvoda három óvodai épületében JÁ-
TÉKDÉLUTÁNOKAT szervezünk. Szeretettel várjuk

óvodánk iránt érdeklődő kedves szülőket kisgyermekeikkel.
A programok ideje, helye:

1. Wosinsky óvodai épület: 2008. március 5. szerda 16–17.30 óráig
2. Kölcsey óvodai épület: 2008. március 12. szerda 16–17.30 óráig
3. Bajcsy óvodai épület: 2008. március 19. szerda 16–17.30 óráig

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA
Szekszárd, Szent István tér 10.

Önkéntesek Klubja 
Ha szeretnél egy jó csapat tagja lenni,
tenni városodért, közösségedért, ha
vannak „világmegváltó” ötleteid,  ha
támogatni szeretnél minket idővel,
munkával, eszközökkel, ötletekkel 

akkor az 
Önkéntesek klubjában a helyed!

A most indult programsorozatunk
keretében alkalmanként ellátogatunk
a 8-as számú gyermekotthonba, ahol
kézműveskedünk, és játszunk a gye-
rekekkel.
Ha felkeltettük érdeklődésed, gyere
velünk!!
Bővebb információért (többek kö-
zött a látogatások időpontjairól) a
Polip Ifjúsági Iroda – Szekszárd,
Szent István tér 10. (mozi mellett)
munkatársaihoz fordulhatsz!

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

Február 26-án, kedden 19.30 órakor 
FILHARMÓNIA–RAIFFEISEN BÉRLET
FIATAL MAGYAR TEHETSÉGEK 

SZEKSZÁRDI
KAMARAZENEKAR
Hangversenymester: Földesi Lajos
Közreműködik: Suha Tamás, Rákosi
Anna, Ganczer Barbara, Kasznai
Dóra, Sándor Zoltán, Radics Beatrix,
Pusker Ágnes, Pusker Júlia
Műsor: Vivaldi: h-moll négyhegedűs
verseny op. 3/10 RV.580
Mozart: „Adeleide” D-dúr hegedű-
verseny 1. tétel
Kabalevszkij: Hegedűverseny 1. tétel
Mendelsohn: d-moll hegedűverseny
Sarasate: Navarra-spanyol tánc két
hegedűre és zenekarra
Szólójegy ára: 1000 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Február 14–20-ig 17.30 és 20 órakor 

A NEMZET ARANYA II.
TITKOK KÖNYVE (12)
Szinkronizált amerikai kalandfilm  

Február 21–27-ig 17.30 és 20 órakor 
ALIENS VS. PREDATOR
A Halál a Ragadozó ellen 2. (16)
Színes, szinkronizált amerikai akciófilm  

KISTEREM
Február 14–20-ig 17 órakor 

ADJÁTOK VISSZA A
HEGYEIMET (12)
Színes magyar film 
20 órakor AZ ISMERETLEN (16)

Színes feliratos olasz film
Február 21–27-ig  17 órakor 

4 HÓNAP, 3 HÉT, 2 NAP (16)
Színes feliratos román filmdráma
19 órakor 
A VELENCEI KALMÁR (12)
Színes feliratos amerikai–olasz–luxembur-
gi–angol filmdráma



Nincs könnyű dolga a magyar
nyelv és irodalom tanárának. Külö-
nösen ez utóbbi okításakor, mert
valljuk be, a nebulónak vagy van
érzéke a szépíráshoz, zsigereiben,
vérében, agyában hordozza annak
mikéntjét, az építőköveket, lélegze-
te novella és vers, vagy a jó öreg po-
zitivista szemléletben magolja az
életrajzokat, fogalmakat, cselek-
ményeit megszámlálhatatlan mű-
nek. Ekkor többnyire a tisztesség
hajtja, szó sincsen szereplőkkel, lí-
rai énekkel való azonosulásról, ön-
kifejezésről, egy a miénkénél jóval
tágabb és igazabb univerzum meg-
ismerésének vágyáról. A gyermek
bifláz. Átkocog tanulóévein négyes
érdemjeggyel, nem érti mitől oly
lelkes a tanár, hiszen csak olyasmi-
ről esik szó, mint metafora, hason-
lat… Kipirult orcával magyaráz,
megismétli, újrakezdi az elejéről,
szebbnél szebb példákat hoz, mint
„lőcslábú”, „pillangósvirágú”, vé-
gül elkeseredetten odavágja, hogy
a metafora egy hasonlat, csak nincs
benne a „mint” szócska… 

Balázs Béla író, költő, filmszak-
ember, nem mellékesen remek esz-
széista bizonyára ismerte fenti je-
lenséget. Menjünk tovább: talán di-
ákévei során neki magának is volt
némi csöndes és titkos afférja e fo-
galmakkal. Tény mindenesetre,
hogy felnőttkori hangos gondolko-
zása alkalmával figyelemreméltó
mélységekig jutott el a metafora ta-
nulmányozásában. Ismerjük meg
hát legfőbb eszméit e téren! A ha-
sonlat metafizikája című munkájá-
nak vonatkozó részét az Esszépa-
noráma II. kötetben olvashatjuk. 

Először is téves nézet az, hogy a
metafora rövidített hasonlat. Saj-
nos számos poétika imígyen fogal-
mazza meg a gyors érthetőség ked-
véért. Nem mindegy, hogy „rózsa-
arcú”, vagy olyan az arca, mint a
rózsának, hozza példaként. Ha a
költő a hosszabb változattal kíván-
ta volna kifejezni magát, egész biz-
tosan megtette volna. De! A meta-
fora egyáltalán nem hasonlít! A
„rózsaarc” nem azt jelenti, hogy
olyan, hanem „valóban az”! „Nem
hasonlatosságról van benne szó,
hanem két különböző dolog azo-
nos benyomásáról, illetve olyan ér-
zésről, mely csak két különböző
dolog hatásának koordináta-rend-
szerével definiálható – és máskép-
pen nem. Mert ahol hasonlat nél-
kül is ki lehet fejezni valamit, ott a
hasonlat fölösleges, üres ornamen-
tika.” A megállapítás olvasásakor
tévúton járunk azonban, ha azt

gondoljuk, mindössze az egysze-
rűsítés elve vezérli Balázst. Ő egyet
érez és kettőt lát a hasonlat alkal-
mazásakor, s ebben már van vala-
mi, ami „diszkvalifikálja az empiri-
kus valóságot”. Ami azt mutatja, „a
lélek valósága nem párhuzamosan
megfelelő mindenben a külső való-
ságnak. (…) A lélekvalóságnak dol-

gai máshol és máshogy különböz-
nek egymástól, mint a látható tár-
gyak.” Ebből fakadóan véli úgy-
mond magasabb rendű költői esz-
köznek a metaforát, mivel segítsé-
gével keresztüllát az empirikus
dolgokon. Mint írja, „érzem, hogy
a dolgok empirikus formái nem
végső adottságok. (…) A metaforá-
ban látom ezt. A metaforában az
empíria tárgyformái elvesztik szük-
ségszerűségüket, és végkép irreáli-
sakká válnak. A különbség hason-
lat és metafora között nem formai,
nem esztétikai, hanem metafizi-
kai.” Balázs egészen odáig megy
gondolatfuttatásában, hogy a lelep-
lezéssel azonosítja a metaforát, az-
az minden empirikus dolgot
maszknak vél, melyeken keresztül
lehet igazán látni. Példaként említi
a „liliomarc” szót. Ekkor a költő
nem a virág tulajdonságaira ismer
rá, hanem magára a liliomra, mely

maszkírozva, álformában jelenik
meg az arcban. Ily módon teszik
egymást átláthatóvá a dolgok a me-
taforában. Gyönyörű költői leírását
adja Balázs Béla a metafora érvé-
nyesülésének: „nézem és látom az
empirikus realitást, a szemem nem
akad fenn rajta, hanem keresztül-
üti, mint a nyíl, több dolgot is fel-
fűzve egy nézésre”. Ez a nézés pe-
diglen előre mutathat egész a vá-
teszszerepekig, új stílusirányzatok
térhódításáig, a korabeli kortárs
próza megreformálásáig, segítséget
nyújt a művészeti ágak befogadó-
ban történő integrálásakor, a sort
hosszasan lehetne folytatni… Hogy
elkerülhetőek legyenek az értel-
metlen szélsőségek, Balázs okosan
mutat rá: ha minden metaforában
egyedül az átlátszóságot látná, ak-
kor értelmét veszítené egyik meta-
fora a másikkal szemben, nem vol-
na köztük különbség, fölöslegessé
válna valamennyi. És itt kell hang-
súlyozni a mesterségét tökélyre fej-
lesztő költő, író szerepét: rajta mú-
lik ugyanis, hogy értelemmel bíró,
valódi és találó metaforák keletkez-
zenek! A felismerés! A felismerhe-
tőség! Ha ez megvalósul, akkor él-
hető át és meg a metafora a maga
nagyszerűségében. Ez a metafizi-
kai realitás teszi lehetővé a metafo-

rát. „A metafora avval hogy így
dematerializálja az empíriát, egyút-
tal materializálja a mögötte levő
metafizikai valóságot érzékelhető-
vé.” Balázs a líra fejlődésében a
metaforák asszociációtávolságának
növekedését látja, azaz a léleknek
mind nyíltabbá, érzékenyebbé vá-
lását. „Márpedig mondottuk, a líra
fejlődése a lélek fejlődése a magány
felé, ami úgy történik, hogy egyre
több réteget hántva le magáról,
mint idegent, mint irreálisat, a lé-
lek egyre valóságosabb és esszen-
ciálisabb lesz. Nagyobb magány,
nagyobb realitás, nagyobb metafo-
ralátás, ez a líra útja.” 

Ugye messzire jutottunk az
olyan ádáz és elvadító fogalmaktól,
mint „a metafora valamilyen közös
tulajdonságon vagy hasonlóságon
alapuló átvitel” és máris többet
mondanak a példák: „Anyám feke-
te rózsa” – Csoóri, „Senkiföldje egy
csecsemő szeme” – Pilinszky. 

Minden bizonnyal Balázs Béla is
egyetértene azzal, hogy az arra
érdemes diákok ne elégedjenek
meg a tankönyvek egyenpéldáival,
egyenmagyarázataival, ne engedje-
nek fejükbe egyetlen olyan sort
sem, melynek gyökeréig nem értik
jelentését, direkt és közvetett tar-
talmát, a tanártól pedig bátran vár-
janak el szakirodalom-ajánlást,
hosszas és kimerítő magyarázatot
kérdéseikre.  Panyi Zita

2008. FEBRUÁR 17. 11115555IRODALMI IDÉZŐ

Balázs Béla, a Filmtudományi Intézet
alapítója, 

a Fényszóró című lap szerkesztője Literátori bölcsesség
Ki is volt Balázs Béla? Túl azon persze, hogy Ady Endre igen jó ba-

rátja, egyben munkatársa is a Nyugatnál 1908-tól az 1919-es esztendő-
ig, a költőzseni haláláig. Magyarországi, berlini és párizsi tanulmá-
nyait követően önként jelentkezett frontszolgálatra az I. világháború
kitörése után, amikor is súlyos megbetegedése miatt leszerelték. Te-
vékenykedett a Szellemi Tudományok Szabadiskolájában, a budapes-
ti Nemzeti Színház és Operaház kormánybiztosi címét is magáénak
mondhatta egy ideig. A diktatúra bukása után Berlinben élt, tanított a
moszkvai Filmművészeti Főiskolán, majd hazatért. Kodály Zoltánt és
Bartók Bélát kísérte el népdalgyűjtő útjukra, megalapította a Thália
Társaságot. 

A nehéz körülmények ellenére is elmondható, hogy művelt, igazi
européer férfi életét élte, akinek szelleme sosem nyugodott, a bukta-
tók után mindig újult erővel kereste a járható utakat, fölépíteni igye-
kezett valami maradandót, valami hasznosat, valami előre mutatót.
Drámákat, verseket, meséket, cikkeket és tanulmányokat, úti levele-
ket, novellákat hagyományozott szép számmal az utókorra. 

Kevesen tudják, hogy az eredetileg Bauer Herbert néven anyaköny-
vezett Balázs Béla egyik legfontosabb, Rákospalotán napvilágot látott
munkája A kékszakállú herceg vára, melyhez Bartók Béla szerzet ze-
nét, s ősbemutatója 1918-ban volt az Operaházban.   PZ

Balázs Béla a metaforáról

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

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

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

P A S I N S Z K I
AUTÓSISKOLA

Gyorsított és
hagyományos
tanfolyamok

HETENTE!
RÉSZLETFIZETÉS!

TAVASZI KEDVEZMÉNYEK! 
TANSEGÉDLETET BIZTOSÍTUNK.

Szekszárd, Batthyány u. 44/A
30/304-52-16
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Felvételt hirdetünk
a 2008/2009-es tanévre!

Február 21. (csütörtök) Waldorf tévhitek és dogmák (Pohl Balázs, az Óbudai 
18 órakor Waldorf Iskola végzett osztálytanítója és a 

Solymári Waldorf Tanárképzés tanárának előadása)
Február 29. (péntek) Kézimunka és kézművesség a Waldorf-iskolákban 

18 órakor (Madarász Zoltán kézimunka- és kézműves szakos
tanár előadása agyagozással egybekötve)

Március 13. (csütörtök) Vekerdi Tamás: Gyerekek, óvodák, iskolák
17 órakor Miért a Waldorf? 

Az előadásoknak a Szekszárdi Waldorf Iskola ad otthont.
(Garay János Általános Iskola, Szekszárd, Zrínyi u. 78., 

a második osztályunk tanterme)
Az előadások ideje alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk.

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

Szekszárdi Waldorf Óvoda (vezető óvónő: Székely Aranka)
Telefon: 74/410-529 vagy a 20/413-44-73, e-mail: info@waldorf.szekszard.hu

vagy az aranka75@citromail.hu
Szekszárdi Waldorf Iskola (Olessák András elsős osztálytanító)

Telefon: 70/520-72-22 vagy a 74/312-809, e-mail: andrasolessak@mac.com

Mindenkit szeretettel várunk!
www.waldorf.szekszard.hu


