
„Az emberek egyre többet szán-
nak művészetre!” – hangsúlyoz-
ta január 19-én, szombaton a Mé-
szöly-napon Fusz György, a PTE
Illyés Gyula Főiskolai Kar főigaz-
gatója. S valóban, az emlékezés
varázsa, a szépen kivitelezett
rendezvény semmiképp sem
adott okot arra, hogy az ellenke-
zőjét állítsuk. Mészöly Miklós és
felesége, Polcz Alaine lényének
megidézése, ha csupán egyetlen
napra is, de remekül sikerült.
Mélyenszántó előadás, garays
diákok megható irodalmi műso-
ra, zene, emlékplakett-átadás, a
leendő Porkoláb-völgyi irodalmi
alkotóház terveinek képes bemu-
tatása… egyszóval volt minden,
ami  újra reflektorfénybe állít-
hatta az utóbbi időben kissé mel-
lőzött művész házaspár egykori
életművének sokoldalúságát…

Dr. Haag Éva Szekszárd Megyei
Jogú Város alpolgármestere kö-
szöntője után a Mészöly-házaspár
kettős irodalmi portréjáról hallgat-
hattak színvonalas előadást a meg-
hívottak Fogarassy Miklós, a Mé-
szöly Egyesület alelnökének (ké-
pünkön) tolmácsolásában.

Fogarassy elmondta: Mészöly
Miklós egyik legfőbb erénye pon-
tossága volt, s ehhez minden idő-
ben, körülmények közt ragaszko-
dott is. Az író-házaspár kultuszá-
nak fenntartása – ahogy fogalma-

zott – azért fontos, mert kivételes
alkotókról és inspiratív emberekről
van szó.

Mindketten makacs individuu-
mok voltak, mindezzel együtt igen
vonzó és megnyerő emberpárt al-
kottak. Polcz Alaine, a feleség, aki
pszichológiával és thanatológiá-
val, azaz a haldoklás, a gyász és a
fájdalom kérdéskörével foglalko-
zott, analízises, meditatív írásokat,
szakkönyveket publikált. Munka-
szobája a való életben igazi játszó-
házként funkcionált. Egy Polcz-
írást idézve elmondható, hogy fér-
jével „más-más volt lelkük rendje
és rendetlensége”.

Miklóst igen foglalkoztatta a
film, az Andy Warhol-i végtelení-
tett visszacsatolások.  

Külföldön is sikert aratott novel-

lái, mint például az Atléta halála,
vagy éppen a Teréz krónikája kap-
csán folyton áttételes, tömörített, s
elfojtott érzések bukkannak fel,
utóbbiban tragikus nyitással: „sír a
lélek, a múlt beléharap”. Az Atléta
halála nemcsak feszíti, hanem
egyenesen szétrobbantja a szocia-

lista–realista irodalom kalodáját.
Olyan új, ideológiamentes, a törté-
nések lényegére, mögöttes tartal-
mára figyelő szemléletet hoz,

amelyhez a kor hiva-
talos irodalompoliti-
kája először értetle-
nül, később ellensé-
gesen viszonyult.
Benne a női portré
férfi önarcképként is
felfogható, ahol a nő
alázattal szolgálja a
férfit. Furcsa játék
novellában, hogy a
nőalak csak halála
után akarja megis-
merni a főszereplőt,
miközben tíz évet le-
élnek egymás mel-
lett. 

Fogarassy hozzá-
tette: Mészöly sokat

tudott az életre szóló kapcsolatok-
ról.

Polcz Alaine-re mindig jellemző
volt a gazdag megfigyelés, így a
halál képzetében mindig a túlélés
rituáléját fedezte fel. Az írónő kü-
lönles felfogása abban is megmu-
tatkozott, hogy esendő emberi
részleteket vett észre minden tör-
ténetben – hangsúlyozta Fogarassy
Miklós.

A továbbiakban a Garay János
Gimnázium tanulói – Báló Marian-
na tanárnő felkészítésében – minő-
ségi emlékműsorral adóztak a mé-
szölyi hagyatéknak. Idézetek
hangzottak el megrendítő zenei
aláfestéssel: a „mélyen áthallás, el-
döntöttség, rögtönzések világában
élünk”, Szekszárdra célozva a „sű-
rített Pannónia” kifejezés, s a
„több ezer éve otthon vagyunk e tá-
jon”, vagy éppen „kimosott gyöke-
rekkel lenni egy fának…. nem
mozdulok, adom a mintát….csak
termésem rohad példám nem” idé-
zetekből kitűnhet, hogy a mészö-
lyi felfogás nagyobb figyelmet ér-
demelne korunk irodalmi kánonjá-
ban, s Mészöly munkáinak a tan-
anyagban is előkelőbb helyet biz-
tosíthatnának…

XVIII. évfolyam 3. szám 2008. január 27.* Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. *

Folytatás a 8. oldalon.

Méltó emléknapot tartottak Mészöly Miklós és 
felesége, Polcz Alaine tiszteletére 

„Több ezer éve otthon vagyok e tájban…”
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester

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
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 negyedik hétfőjén 
14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em.
40. sz. iroda

JOBBAN ZOLTÁN
képviselő

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

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas
Területi Alapszervezete

2008. január 28-án (hétfőn) 9–10 óráig használtruha-adományozást
tart. Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. 
Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetség tagjait, valamint a nagycsaládosokat, és minden rászorulót.

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő előadása 2008. január 29-én, kedden 14 órai kezdettel a szek-
szárdi kórház kultúrtermében lesz. 
Táplálék-kiegészítők a diabetesben címmel tart előadást dr. Sudár
Zsolt osztályvezető főorvos. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Adója 1%-nak felajánlása Önnek 1 percnyi idejébe kerül, de a hát-
rányos helyzetû fiataloknak gyermekvédelmi gondoskodásban, se-
gítséggel élõ vagy a kórházban fekvõ beteg gyerekeknek sok-sok
vidám órát jelent.

Adója 1%-ának felajánlásával kérjük segítse Ön is önkéntes
segítõink áldozatos munkáját.

A „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetûekért Alapítvány 
adószáma: 18860744-1-17
Tel.: 30/550-38-21, e-mail: segitsrajtam@freemail.hu

A Szekszárdi Vasárnap 2007. január
13-i számában „Átmeneti otthon,
ideiglenes engedéllyel” címmel a

Családok Átmeneti Otthonáról jelent meg cikk. Az íráshoz kapcsoló-
dóan gyűjtést hirdettünk az intézmény elhasználódott konyhaszek-
rényének cseréjére. Nos, a probléma mára megnyugtatóan rendező-
dött, ám a polgármesteri hivatal és a Babits Mihály művelődési ház
portáján elhelyezett edényekben azóta összegyűlt aprópénzt nem
akarjuk veszni hagyni!
Az „Aprópénz, nagy segítség” elnevezésű akciót – amelyben a márci-
usban kivonásra kerülő egy- és kétforintos érméket várjuk – a további-
akban új célért folytatjuk: a Családok Átmeneti Otthonában lakó 13
gyermek számára  vásárolnánk képességfejlesztő játékokat. Ezekre a
készséget és kreativitást fejlesztő, ismeretet és tapasztalatot nyújtó, a
gyermek személyiségét is fejlesztő speciális játékokra, eszközökre a
talpon maradásért küzdő, nehéz anyagi helyzetben lévő családoknak
nem telik.
Kérjük, segítsen, hogy az otthonban lakó gyerekek a teljes családban,
jólétben nevelkedő társaikhoz hasonló alapokkal indulhassanak.

Köszönjük!

Felhívás!

Látogatási tilalom
a belgyógyászaton is

Tájékoztatjuk tisztelt betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a
belgyógyászati épület fekvőbeteg osztályain észlelt, feltehetőleg
vírusos eredetű hasmenéses megbetegedések miatt a mai nap-
tól (2008. január 21.), látogatási tilalmat rendelünk el, amely
visszavonásig érvényes. 
Az épületben működő ambulanciák, szakrendelők továbbra is
fogadják a betegeket. 
A szülészeti osztályon, influenza miatt korábban elrendelt láto-
gatási tilalom továbbra is érvényes.

Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórháza

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a
Mérey utcai óvodába

Ovikóstolgató programjainkra.
2008. február 28. (csütörtök)

„MADÁRCSIPOGTATÓ…”
2008. március 20. (csütörtök)

„NYUSZI HOPP…”
A foglalkozások ideje: 10–11 óráig

A foglalkozásokat vezeti:
Nagy Gáspárné, Horváthné Pázmándi Zsuzsanna

Cím: Szekszárd, Mérey u. 37–39.

ELŐADÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KLUBESTEK
A „miNŐség” című program keretében szervezett klubestek

záró programja.
Január 29. 17 óra

Beszélgetés Szily Nórával
nőiességről, szépségről, idősödésről,

önmagunk elfogadásáról
Helyszín: Művészetek Háza, Szekszárd

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

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

A Vakok és Gyengénlátók
Tolna Megyei Egyesülete 

tisztelettel kéri az adózó embertársakat, hogy legyenek szívesek a Tolna
megyében élő közel 1500 fő vak és gyengénlátó ember javára felajánlani
adójuk 1%-át. Adószámunk: 18864858-1-17. Címünk: Szekszárd, Hunya-
di u. 4. Tel.: 74/512-355. Bankszámlaszámunk: 71900058-10004074.
Előre is köszönjük segítségüket.

A Szekszárdi Rendőrkapi-
tányság bűnügyi osztálya
eljárást folytat lopás bűn-
tett megalapozott gyanúja
miatt. 
Kérjük, hogy aki a képen lát-
ható személyről bármilyen in-
formációval rendelkezik, hív-
ja a 74/501-100-3620, vagy
107, 112-es telefonszámokat.
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Szekszárd gazdasági életének
legmeghatározóbb szereplőit,
köztük az ötven legnagyobb adó-
fizetőt látta vendégül a közel-
múltban a város önkormányzata.

A hagyományteremtő szándék-
kal, első alkalommal megrendezett
találkozón kis híján szűknek bizo-
nyult a Mészáros Borház amúgy
igazán tágas terme. Talán még a
szervezőket is meglepte, hogy – a
téli szabadsággal, síeléssel egybe-
eső időpontban – milyen sokan fo-
gadták el az önkormányzat invitá-
lását. Köszöntőjében Horváth Ist-
ván polgármester ki is emelte, nagy
öröm és megtiszteltetés, hogy a
cégvezetők szinte kivétel nélkül el-
fogadták a meghívást. Ez ugyanis
azt jelzi, hogy a szekszárdi gazda-
sági élet legjelentősebb szereplői
partnernek tekintik az önkormány-

zatot. A találkozó előtti és a vacso-
ra (húsleves, sültes tál és házi ré-
tes) utáni beszélgetések alkalmával
a vendégek is hangsúlyozták: iga-
zán örömteli, hogy a város nem

csak az iparűzési adó befizetése
idején gondol rájuk.

Horváth István bevezetőjében el-
mondta, az önkormányzat igenis
képes jó gazdája lenni a város va-
gyonának. Ezt bizonyítja többek
között a két szolgáltató cég vissza-
vásárlása, a kötvénykibocsátás, az
intézményi gazdálkodásban meg-
valósított több százmillió forintos
megtakarítás is.

Orbán Attila, a gazdasági iroda
vezetője a 2007-es év gazdálkodá-
sának sarokszámait tárta a hallga-
tóság elé. A cégek képviselői – illet-
ve a fogadásra ugyancsak meghí-
vott önkormányzati képviselők és

irodavezetők – megtudhatták töb-
bek között, hogy a város tavalyi be-
vételének (10,1 milliárd forint) 17
százalékát tette ki a helyi adó. En-
nek az összegnek közel felét, 800
millió forintot a meghívott ötven
legnagyobb vállalkozás fizette. Or-
bán Attila táblázatokon mutatta be
az egyes kiadások alakulását, me-
lyekből kitűnt: az állami támogatá-

sok folyamatos csökkenése miatt
egyre többet kell költeni a fenntar-
tásra. Az oktatási intézmények
költségeinek egyharmadát ma már
a városnak kell előteremtenie, pe-
dig hat éve még szinte teljesen fe-
dezte az állami finanszírozás. A
szoros költségvetés ellenére 2007-
ben is több beruházás valósult meg
a városban, így például a Séd-patak
rekonstrukciója (330 millió), a pa-
nelszigetelési program (150 mil-
lió), a belterületi utak felújítása (90
millió) és az új kerékpárút (45 mil-
lió) megépítése.

A múltat követően Horváth István
polgármester a jövőről, Szekszárd
gazdasági szerepének erősödéséről,
valamint a rövidebb és hosszabb tá-
vú tervekben szereplő, a gazdaság,
a turizmus, a kultúra és a sport terü-
letén megvalósítani kívánt fejleszté-
sekről beszélt. Ezek összértéke – a
közvetetten indukált beruházások-
kal együtt – 2010-ig elérheti a 24 mil-
liárd(!) forintot is. (fl)

A gazdasági élet legjelentősebb szereplői
A Top50 adófizető: Tolnatej Zrt., OTP Bank Nyrt., BHG-Szekszárd Alkatrész-
gyártó Kft., Van de Velde Kft., JAKO Fémárugyár Kft., Prettl Hungária Kft.,
Samsonite Hungária Kft., Spinner Hungária Kft., Tesco-Global Áruházak Zrt.,
Ferropatent Zrt., Tolnagro Kft., CabTec Szekszárd Kft., AdvalTech QSCH Kft.,
Tarr Kft., Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft., Marley Magyarország Zrt., Erste
Bank Hungary Zrt., Szekszárdi Nyomda Kft., E.ON Dél-Dunántúli Áramszolgál-
tató Zrt., MOL Földgázszállító Zrt., Alfa-Nova Kft., Raiffeisen Bank Zrt., Kereske-
delmi és Hitelbank Nyrt., Magyar Posta Zrt., Sygnus Kft., Südleasing Kft., Szek-
szárd Zrt., Provident Pénzügyi Zrt., Axel Springer Magyarország Kiadói Kft.,
Alisca Terra Kft., Mecsek Füszért Zrt., CIB Bank Zrt., Allianz Hungária Zrt., MKB
Bank Zrt., Jürgenhake Magyarország Kft., Cerbona Kft., Zomba és Vidéke Taka-
rékszövetkezet, Pegaso Linea Italia Kft., Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Kft., Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., Solvaro Kft., OTP-Garancia
Biztosító Zrt. Tolna Megyei Igazgatóság, Sió-Trans Kft., C & A Mode Kft., Tető-
Plusz Kft., Pannon GSM Távközlési Rt.
Cégek, amelyek sokat tesznek a városért: Alisca Bau Építőipari Kft., BricoStore
H. Kft., Citibank Zrt., CPH Automatizálás és Légtechnika, Elektrolit Kft., Gemenc
Volán Zrt., Márker Kft., Opel Gemenc Autócentrum, SZ+C Stúdió Kft., T-Mobile
Magyarország Zrt., Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, UniCredit Bank
Hungaria Zrt.

A helyi iparűzési
adóbevételek alakulása

2004 – 1142 millió Ft
2005 – 1096 millió Ft
2006 – 1238 millió Ft
2007 – 1481 millió Ft

Az 50 legnagyobb adózó által (a
2006-os eredmény alapján) 2007-
ben befizetett helyi iparűzési adó
összege: 799,9 millió forint. A 10
legnagyobb adózó által befizetett
helyi iparűzési adó összege:
364,1 millió forint.

A jó hangulatú rendezvény előtt beszélget Horváth István polgármester
és Török Péter, az OTP-Garancia Biztosító Zrt. Tolna Megyei igazgatója,
valamint Tarr János, a Tarr Kft. ügyvezetője és Vitéz Attila (jobbról), az

UniCredit Bank szekszárdi fiókvezetője

Cégvezetők egymás között: Koller Ferenc (jobbról) a Tolnatej
igazgatósági elnökének szavaira Jobbágy Gábor, a BHG-Szekszárd és 

Szabó Sándor, a Ferropatent első embere figyel

Partnerségben
a vállalkozásokkal

A legjelentősebb szekszárdi cégeket
látta vendégül az önkormányzat

Braun Márton (Fidesz) lett az Európa
Tanács gazdasági bizottságának elnöke

Braun Mártont (Fidesz), Szekszárd
és környéke országgyűlési képviselő-
jét egyhangúan a strasbourgi székhe-
lyű Európa Tanács Gazdasági és Fej-
lesztési Bizottságának elnökévé vá-
lasztották. A képviselő – aki egyben
az Európai Néppárt frakcióvezetésé-
nek is tagja – 1999 óta tagja a bizott-
ságnak, és két éven keresztül az alel-
nöki feladatokat is ellátta. A bizott-
ság feladatai közé tartozik az Európa
Tanács költségvetésének véleménye-
zése, éves jelentéstevés az OECD és
az EBRD tevékenységéről. Mindezek
mellett egyéb gazdasági és fejlesztési
témákkal is foglalkozik, így a közle-
kedéssel, energiaellátással, kisvállal-
kozások helyzetével, kutatás-fejlesz-
téssel, valamint a globalizáció euró-
pai hatásaival.
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díjjal kapcsolatban kiemelte: igen
sok érv szól a tandíj igazságossága
mellett, szemben a régi rendszer-
rel, amely az ingyenesség illúzióját
keltette. Közölte, nem jó, ha a diák
semmilyen mértékben nem járul
hozzá saját taníttatásának költsé-
geihez. Például, ha az ember nem
száll be az említett költségekbe, ak-
kor nem látja oktatásának az érté-
két, nem jelenik meg igazi megren-
delőként, s nem tudja karakteresen

képviselni azt az igényét, hogy
ugyanolyan minőségű diplomához
jusson, mint amilyent Nyugat-Eu-
rópa legjobb egyetemein kapnak a
diákok. Hangsúlyozta, hogy filozó-
fiaváltásról van szó, aminek a lé-
nyege nem az évi 100–200 ezer fo-
rintról szól.

Harmadikként a közteherviselés-
ben kívánatos liberális fordulat
szükségességét taglalta Kóka Já-
nos. Mint fogalmazott, hazánkban
a vállalkozók és a polgárok túl van-
nak adóztatva, ami csak az adó-
rendszer szükségszerű átalakítása
változtathat. V.H.M. – N.Á.

Országjáró körútra indultak a
szabaddemokraták vezető politiku-
sai, közölte hétfőn, szekszárdi saj-
tótájékoztatóján a pártelnök, Kóka
János. Hozzátette, így mindenütt
megszólítják a választópolgárokat.
Mint mondta, a közelgő népszava-
zást előkészítendő – kampányuk
február 2-án indul – minden me-
gyeszékhelyen tartanak tájékozta-
tókat, fórumokat. De kitért a 2009-
es uniós, illetve a 2008-as hazai or-

szággyűlési, illetve önkormányzati
választások előkészítésére is, ami-
nek sikere érdekében létrehozzák
az új képviseleti – választókerületi
– rendszerüket, ami azt is jelenti,
hogy mind a 176 választókerület-
ben megkeresik pártjuk azon elkö-
telezetteit, akik összefogják tagjai-
kat, támogatóikat, illetve alkalma-
sak indulni, vagy megfelelő sze-
mélyt indítani a választásokon.

Kóka János szólt az egészségbiz-
tosítási törvényről, amit a köztársa-
sági elnök apró módosításokkal
adott vissza a parlamentnek, s ami-
ről február 11-én szavaznak. Ehhez
kapcsolódva – a 2006-os választási
programjuk tükrében – három kér-
déskörbe foglalta mondandóját.
Vagyis elsőként az egészségügyi re-
formról beszélt: már idén elindul-
hat az új biztosítási rendszer, s ki-
emelte, hogy az egészségügyben
máris érződik a már bevezetett vál-
toztatások áldásos hatása, s biztos
abban, hogy a reform napról napra
bizonyítja létjogosultságát. Meg-
említette, hogy az annak idején
nagy port kavart patikaliberalizáci-
ót ma már senki nem kérdőjelezi
meg.

Az oktatási reformmal kapcso-
latban beszélt az alapképzés támo-
gatásáról, majd rátérve a felsőokta-
tásra, kijelentette: ki kell alakítani a
szolgáltató szemléletet, s „olyan
diplomákat kell adni Magyarorszá-
gon, amelyek nemzetközileg is ver-
senyképesek”. A pártelnök a tan-

Egy év hat hónap – két évre fel-
függesztve – fogházbüntetésre ítélte
szerdán a Szekszárdi Városi Bíróság
a budapesti G. Jánost, akit – Toller
Lászlóék 2006 nyarán történt – halá-
los közúti balesetnek gondatlan
okozásában talált bűnösnek. Mel-
lékbüntetésként két év tíz hónapra
eltiltotta a járművezetéstől, amibe
beszámította az eddig eltelt másfél
évet, valamint 280 ezer forint pénz-
büntetéssel is sújtotta. A perköltség
egy részét is a vádlottnak kell meg-
fizetnie. Az ítélet nem jogerős. Az
ügyész súlyosbításért, a vádlott vé-
dői G. János felmentéséért jelezték
fellebbezésüket. 

A vádirat szerint az 55 éves buda-
pesti férfi – aki a bíróság előtt egy-
szer sem tett vallomást – Mercedes
személygépkocsijával 2006. június
19-én két egymás után haladó teher-
autót előzött, részben a jól látható
záróvonal ellenére. Csak akkor vette
észre a szembe jövő VW Passatot,
amikor a balra ívelő útkanyarba ért.
A Pécs város tulajdonában levő
Passat sofőrje, Szőke János és a
mellette ülő Toller László ország-
gyűlési képviselő, Pécs akkori pol-
gármestere is csak ekkor látta meg a
Mercedest, azaz amikor 110–120
méterre volt egymástól a két sze-
mélygépkocsi. Haladási sebessé-
gükből kiszámítható hogy mindket-
tőnek egy-egy másodperce maradt a
döntésre: milyen manővert alkal-
maz a tragédia elkerülésére, illetve
azt meg is valósítsa. A Mercedes
igyekezett befejezni az előzést, de
ennyi idő alatt ez teljesen nem sike-
rülhetett. A Passat vezetője a frontá-
lis ütközést elkerülendő jobbra rán-
totta a kormányt, s a padkára haj-
tott. Majd amikor kb. 35 méter után
visszatért a sávjába, a padka meg-

dobta a kocsit, ami áttért a menet-
irány szerinti baloldalra és az árok-
ba csapódott, ahol kétszer megpör-
dült. A korábbi tárgyalásokon kö-
zölték a műszaki szakértők, hogy
mindkét autó a megengedettnél na-
gyobb sebességgel haladt, s az is ki-
derült, hogy sem Tollernek, sem a
sofőrjének nem volt bekötve a biz-
tonsági öve. Mindketten életveszé-
lyes sérüléseket szenvedtek, Szőke
János később a kórházban életét
vesztette, Toller László pedig azóta
is éber kómában van.

A perbeszédek során a vádlott vé-
dői kifejtették: a 61-es útnak azon a
szakszán, ahol a baleset történt,
sem a bukkanót, sem a kanyart,
sem az előzési tilalmat nem jelezték
közlekedési táblák, amit csak 2007
első negyedévében pótoltak. Megje-
gyezték, hogy a szóban forgó veszé-
lyes útkanyarban már korábban és
Tollerék balesete után is több súlyos
baleset történt. Minderre úgy rea-
gált Farkas László bíró, hogy a bal-
esetkor érvényben levő közlekedési
szabálynak megfelelően bírálta el a
balesetet és körülményeit. A záró-
vonalat kellett látnia a Mercedes ve-
zetőjének, akinek módjában állt
volna besorolni a két teherautó kö-
zé. Arra is fény derült, hogy a máso-
dik teherautó sofőrje fékezett is,
hogy a Mercedes biztonsággal be-
férjen a két járműszerelvény közé,
bár a besorolásnak még a fékezés
nélkül sem lett volna akadálya. A
védők azzal is érveltek védencük
mellett, hogy amennyiben a Passat
óránként csak 90 kilométeres sebes-
séggel halad, s legalább száz métert
megy a padkán, s csak utána tér vis-
sza az útra, elkerülhető lett volna a
tragédia.

A sértetti védő egyebek között
megemlítette, nem tudja, milyen
szűrőn látott a vádlott, hiszen ha az
út – a korábban nem látható kanyar
miatt – kvázi „megszűnik”, s ő ak-
kor fékez, majd bemegy a két teher-
kocsi közé, megelőzhette volna a
balesetet. Ám, mint hangsúlyozta, a
vádlott a záróvonal ellenére tovább
haladt a szembejövő forgalmi sáv-
ban. Szólt arról is a sértettek ügy-
védje, hogy vádlott a tárgyalások so-
rán egyetlen egyszer sem fejezte ki
együttérzését a tragédiát elszenve-
dett családok felé. A vádlott az utol-
só szó jogán közölte, hogy az ő ver-
zióját senki nem vette figyelembe.
(Ismét jegyezzük meg, hogy ő a bí-
róság előtt egyszer sem tett vallo-
mást.) Mint mondta, sajnálja a tör-
ténteket, de nincs oka bocsánatot
kérni, mert „nem én okoztam a bal-
esetet, csak közlekedtem” – szólt
végezetül. V.H.M.

Az SZDSZ választókerületi
rendszert hoz létre

Kóka János: Szolgáltató szemlélet – 
versenyképes diplomák

Első fokú ítélet Tollerék balesete ügyében

Az ügyész súlyosbítást,
a védők felmentést kértek

A belga érdekeltségű, műanyag
csöveket és fittingeket gyártó
nemzetközi Aliaxis csoport beje-
lentette szándékát, miszerint
2008 őszére a wunstorfi székhe-
lyű Marley Németország GmbH
harmonikaajtó-gyártás kapacitá-
sát áthelyezik a szekszárdi Mar-
ley Magyarország Zrt.-hez.

Ez a lépés szükségszerű a piaci
szereplők növekvő versenyképes-
sége miatt, amelyet részben az ala-
csony költségű, távol-keleti import
termékek beáramlása idézett elő.

A műanyag építőipari terméke-
ket gyártó és forgalmazó Marley
Magyarország Zrt. az utóbbi évek-

ben folyamatos növekedést ért el,
és mára olyan stabil alapokkal ren-
delkezik, amely lehetővé tette az
építkezést gazdasági értelemben is.
Ez a lépés a vállalat bővülését ered-
ményezi, és új munkahelyeket te-
remt a Marley szekszárdi gyárá-
ban.

„Az elmúlt évben kitűnő kapcso-
lat alakult ki Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata és a
Marley Magyarország Zrt. között,
ezért is öröm, hogy a cég immár
hosszú távra tervez Szekszárdon.
Az új beruházás pedig új munka-
helyeket jelent” – üdvözölte a beje-
lentést Horváth István polgármes-
ter.

Bővül a szekszárdi Marley

Németh Zoltán, Kóka János és Jobban Zoltán
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Sokan – virágcsokorral a kezük-
ben – érkeztek múlt csütörtökön
a főiskola könyvtárába, hogy
részt vegyenek dr. Bajner Mária
főiskolai tanár Egymás nemében
című könyvének bemutatóján.
Az sem volt véletlen, hogy a több-
ség nagyon is időben érkezett,
hogy már a kezdés előtt megnéz-
hesse a könyv illusztrátorának,
Szűcs Édua karikaturistának a
kiállítását.

Dr. Bajner Mária (őt láthatják ké-
pünkön) könyvét dr. Horváth Béla
egyetemi tanár, a Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Főiskolai Ka-
ra Irodalomtörténeti és Nyelvészeti
Intézetének igazgatója mutatta be,
aki olvasóinknak külön is értékelte
a művet.

– Az Egymás nemében című
könyv Bajner Máriának, intézetünk
oktatójának a munkája, amelyben
eddigi kutatásait foglalja össze. Ezt
a könyvet úgy lehetne röviden jelle-
mezni, hogy a manapság roppant
divatos női irodalmat – természete-
sen – feminista szempontból értel-
mezi, elemzi. A női irodalom, illet-
ve a gender studies, Amerikából in-
dult új, rendkívül népszerű tudo-
mányág. 

– A társadalmi nemek tudomá-
nya, amely a nemi nézőpontból
vizsgálja a női–férfi szerepeket: a
társadalomban, a gazdaságban, a
nyelvben, irodalomban, kommuni-
kációban. 

– Pontosan. Napjainkban az

amerikai és nyugat-európai egyete-
meken e rendkívül divatos tudo-
mányterületre meghirdetett stúdiu-
mokra szabályosan tódulnak a diá-
kok – némiképp érthetően. Meg-
jegyzem, nálunk is meghirdette a
kolléganő ezeket a kur-
zusokat, amelyek itt is
nagyon népszerűek.
Ezt az is magyarázza,
hogy olyan kérdések-
ről szólnak ezek a ta-
nulmányok, amelyek
korábban tabutémát
jelentettek. Ilyenek: a
női szexualitás, a
női–férfi kapcsolat,
egyáltalán a nőiség,
mint olyan.

Ez a könyv elsősor-
ban irodalmi megköze-

lítésben értelmezi ezeket a kérdé-
seket. Először arról beszél, hogy a
nyelv hogyan konzerválja a nemi
szerepeket, a nemi tulajdonságo-
kat. Csak egyetlen példát mondok
erre: a magyar nyelvben mind a
mai napig használjuk azt a fordula-
tot, miszerint az ember alatt a férfit
értjük, a gyerek alatt pedig a fiút.
Ez természetesen évszázados, év-
ezredes tradícióknak a megőrzése,
bizonyos tekintetben konzerválá-
sa, ami számomra abszolút
érthető… Hiszen ha a négy évezred
kultúráját összevetem az elmúlt
száz évével, akkor természetesen
az utóbbi roppant kevés idő.
Ugyanakkor hozzá kell tennem,
hogy száz esztendő alatt a nők
helyzetében rengeteg változás tör-
tént. Nem lehet összehasonlítani
egy mai – akár – középosztálybeli
nőt egy múlt század eleji, hasonló
osztályba tartozó nővel.

– Miként vizsgálja a kérdést a

könyv másik fele? – Elsősorban az
angolszász irodalom tükrében. 

– A kolléganő angol szakos, tehát
nyilvánvalóan ezt a területet ismeri
jól. A klasszikusokat – például a
Brontë nővérek regényeit – mutatja
be, de szentel egy fejezetet a szap-
panoperáknak is. Ez utóbbit én
magam azért tartom fontosnak,
mert a szappanoperákat az embe-
rek harmada-fele biztosan nézi,
ugyanakkor nagyon kevesen van-
nak tisztában azzal, hogy ezeknek
a filmeknek nem sok értékük van,
hiszen olyan klisék szerint működ-
nek, amelyek átláthatók. De azok,
akik belemélyednek, s elfogadják
valóságnak a látottakat – nem ész-
revéve a paneleket – könnyen áldo-
zatul esnek az olcsó szórakozás-
nak.    

– Összességében milyen a könyv,
s kiknek ajánlja professzor úr?

– Nem a kollegialitás mondatja
velem: valóban jó és érdekes
könyv, sokszínű tudományos, ösz-
szefoglaló jellegű munka. Sok hi-
vatkozás van benne, tehát támpon-
tot nyújt a további keresésre és to-
vábbi olvasásra is. Egyetlen szép-
séghibája, hogy döntően az ameri-

kai irodalomra hivatko-
zik, a magyarra alig. De
gondolom, ez majd a
kolléganő következő
munkája lesz. Önmagá-
ban is sokaknak ajánlom
a könyvet, de különösen
azoknak, akik szívesen
keresgélnek „egymás ne-
mében”, hogy felfedez-
zék és megértsék a mási-
kat, a tőlünk különbö-
zőt. 

V. Horváth Mária
Nagy Ági felvétele

Sok érdeklődő volt a főiskolai könyvbemutatón

Bajner Mária: Egymás nemében
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Minden városban, így Szekszár-
don is léteznek az úgynevezett
„fizetős” parkolók, ahol megsza-
bott tarifáért várakozhatnak tu-
lajdonosaikra az autók. Viszont
aki nem vásárol parkolójegyet,
annak a későbbiek folyamán egy-
re magasabb díjat, azaz pótdíjat,
vagyis büntetést kell fizetnie. Dr.
Kiss Gyulától, a Szekszárdi Va-
gyonkezelő Kft. igazgatójától vá-
rosunkban tapasztalható fizetési
morálról és a tárgykörbe tartozó
egyebekről érdeklődtem. 

Az igazgató közölte, hogy Szek-
szárdon két díjzóna van: a belvá-
rosban óránként 200 forintot, a ki-
csit távolabb eső helyeken pedig
szintén óránként 100 forintot kell
fizetni. Az első övezetben mini-
mum ötven, a másodikban mini-
mum 45 forintot kell bedobni a par-
koló automatákba.

– A parkolási díjakat és a pótdíja-
kat önkormányzati rendelet szabja
meg – közölte az igazgató, s máris
sorolta, milyen következmények-
kel jár, ha valaki elfelejt fizetni,
vagy éppen tudatosan bliccel, mert
mint tudjuk, ilyenek is vannak.

Amennyiben a közterület-fel-
ügyelők fölteszik a „mikuláscso-
magot” járművünkre, akkor nem
árt azonnal cselekednünk. Ameny-

nyiben az ember két munkanapon
belül befizeti a pótdíjat, akkor az
adott zóna díjának mindössze két-
szeresét kell letennie. Ám ha túlha-
ladjuk a két napot, akkor az alapdíj
harmincszorosával rövidítjük meg
magunkat. 

– A nem fizetők kétharmad része
az esetek nagy részében rövid időn
belül igyekszik pótolni a mulasz-
tást – szögezte le dr. Kiss
Gyula, s hozzáfűzte,
hogy városunkban nem
nevezhető rossznak a fi-
zetési morál. A parkolá-
sért az autósok másfél-
két százaléka – ami az át-
lagosnál jobb arány –
nem akar fizetni, de vé-
gül, a végrehajtás kilátás-
ba helyezése csak meg-
győzi őket kötelezettsé-
gük teljesítéséről.

Tehát mi is a menet-
rend a nem fizetőkkel szemben?
Az első fizetési felszólítást a miku-
láscsomag jelenti. Majd a vagyon-
kezelő cég beszerzi a nem fizető
autótulajdonos adatait, s
tértivevényes levélben figyelmezte-
ti a mulasztásra. Ha erre sem rea-
gál az illető, akkor a bírósághoz
fordul a kft. Onnan újabb értesítést
kap az autós. Ha jogerőssé válik a
fizetési kötelezettség, de nincs

eredmény, akkor az ügy a végrehaj-
tóhoz kerül. Ám amikor a végrehaj-
tó kilátásba helyezi az értékes gép-
kocsi árverését, vagy meg akarja
terhelni a tartozással az illető in-
gatlanját, akkor bizony fizet az
adós. Ám eddig a stádiumig a pót-
díjas ügyfelek közül csak egy-kettő
jut el. Érdekes, hogy a huzavonát

„kicsikarók” között minden társa-
dalmi rétegből előfordulnak. 

Végezetül rákérdeztem, hogy a
bliccelőknek milyen összegre rúg-
hat a tartozásuk?

– A díj harmincszorosára. Vagyis
nem az egyre magasabb bevételhez
jutás a célunk, hanem igyekszünk
arra ösztönözni a polgárokat, hogy
megfizessék a parkolási díjakat.

Szólni kell arról a jogszabályról,

ami a mozgásukban korlátozottak
számára az ingyenes parkolási le-
hetőséget szabályozza. Dr. Kiss
Gyula emlékeztetett, hogy a fizető
parkolók területén a mozgáskorlá-
tozottak számára táblával jelzett
parkolóhelyek vannak kijelölve, de
bármelyik parkolóhelyet ingyene-
sen használhatják. Amennyiben a
kijelölt helyet valaki jogtalanul el-
foglalja, az komoly bírságra számít-
hat. De azok is, akik jogosulatlanul
használják a mozgáskorlátozottak-
nak kiadott igazolványt. Mindezt a

rendőrség és a közterü-
let-felügyelők ellenőrzik.

Külön kiemelte az
igazgató, hogy nem csak
a szóban forgó igazol-
vány eredetiségét vizs-
gálják, hanem használa-
tának jogszerűségét is.
Ugyanis mint kiemelte
dr. Kiss Gyula, a moz-
gáskorlátozott igazol-
vány önmagában nem
jogosít ingyenes parko-
lásra, kizárólag csak ak-

kor, ha a gépkocsit vezető mozgás-
korlátozottat szállít. Ha ez nem így
történik, s az ellenőrzés során ki-
derül a visszaélés, akár 30 ezer fo-
rintot is elérheti a bírság. Beszélge-
tésünk során kiderült, hogy bizony
sokan élnek vissza mozgásukban
korlátozott hozzátartozójuk igazol-
ványával, ami komoly erkölcsi kér-
déseket is fölvet. 

V.H.M. – N. Á.

A szekszárdi OBI áruházban kez-
dődött az idei országos hódóra
program, amit az üzletlánc és a
WWF Magyarország szervez,
ahogyan a hódok Magyarország-
ra való visszatelepítését is ma-
gukra vállalták. A visszatelepíté-
si program 1996-ban indult a Ge-
mencben, majd más tájegysége-
ken is folytatódott. Az 1900-as
évek legelejére hazánkban telje-
sen kipusztították a legnagyobb
rágcsálót, a hódot. A visszatelepí-
tett hódok száma hazánkban már
meghaladja a kétszázat, ám sza-
porulatuknak és a környező or-
szágokból történő természetes
bevándorlásnak köszönhetően
már több mint félezer eurázsiai
hód él.

A szekszárdi áruház kertészeti
osztályán külön helyet különítet-
tek el, s rendezték be alkalmi tante-
remnek. Ott jártunkkor az 5. Szá-
mú Általános Iskola hatodik d osz-
tálya nagy érdeklődéssel hallgatta
az alkalmi tanárnak, a WWF mun-
katársának, Tamás Grubernak az
előadását, aminek a végén felcsat-
tant a diákok tapsa. A WWF ma-
gyarországi igazgatója, Márkus Fe-
renc határozottan állítja, hogy a
természet hosszú távú védelmének

elengedhetetlen feltétele a társada-
lom környezettudatosságának nö-
velése, amit ugyancsak tanácsos a
gyerekeknél kezdeni. A diákok ér-
deklődő nyitottsága most is kide-
rült. 

A nem mindennapi természetis-
mereti óra után a hatodikosok a ki-
tömött hód körül gyülekeztek, s
halkan megbeszélték a hallottakat.

Egyébként valamennyien kedves,
figyelmes, ugyanakkor felszaba-
dult gyerekek, szabályosan élmény
volt velük beszélgetni. Dávid Gittá-
tól tudom, hogy a hatodik d-be 12
leány és 15 fiú jár, s azt is, hogy na-
gyon várták már ezt a tanórát.

– Nagyon jó az ilyen természetis-
mereti óra, mert érdekes dolgokat
hallhatunk, amit soha nem felej-

tünk el – jegyezte meg Kistakács
Martin.

– Bárcsak gyakran rendeznének
ilyen előadásokat. Nekünk ez volt
az első – tette hozzá Jeremiás
Márk, majd megmutatta a kezében
szorongatott faforgácsot.

– Hódrágásból való. Mindenki
vehetett egy marékkal onnan a
zsákból – folytatta, majd a hódok
várépítéséről beszélt, s láthatóan
örömmel töltötte el a sok új infor-
máció. Amúgy több diák is mond-
ta, hogy megkérik tanárnőjüket,
aki egyben osztályfőnökük is, hogy
tavasszal tegyenek kirándulást a
Gemencben.

– Az is lehet, hogy mi nyerjünk
az osztálykirándulást – említette
lelkesen Hohmann Dávid, s a biz-
tonság kedvéért maga írta be a ne-
vét jegyzetfüzetembe, hogy „bizto-
san jó legyen”. Majd így folytatta:  

– A hódok életéről, viselkedésé-
ről hódismereti totót töltünk ki, s
amelyik osztályé a legjobb, az ta-
nulmányi kirándulást nyer.

– De rajzpályázatot is hirdettek,
meg verset is lehet írni a várépítő
rágcsálóról – közölte Dávid Gitta,
miközben a kiállított hódot simo-
gatta. De itt véget is ért a beszélge-
tésünk, mert az osztálynak vissza
kellett indulnia az iskolába. Helyü-
ket pedig már egy másik osztály
foglalta el nagy-nagy érdeklődés-
sel.  V.H.M. – N.Á.

A parkolás „változó” ára

A diákságot feldobták a hódórák
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A pécsi Nevelési Központ a HE-
FOP 3.1.4. pályázat keretében ja-
nuár 17-re továbbképzést szerve-
zett Szekszárdra. A pécsi pedagó-
gusok az 1. Sz. Óvodában, a Ga-
ray János Általános Iskolában és
az I. Béla Gimnáziumban foglal-
kozásokat, órákat látogattak,
majd azt követően szakmai be-
szélgetésen tájékozódtak a kom-
petencia-alapú oktatás bevezeté-
sének tapasztalatairól. A rendez-
vényen 45 fő vett részt; az ANK
képzői, az intézmény által szer-
vezett képzéseken részt vett pe-
dagógusok, valamint az ANK
konzorciumi partnereinek igaz-
gatói.

Mint ismeretes, a szekszárdi ven-
dégfogadó intézmények mindegyi-
ke – egy Uniós pályázat keretében,
egy konzorcium tagjaként – része-
se egy közoktatás-fejlesztési kísér-
letnek, melynek célja az oktatás új
alapokra helyezése, módszertaná-
nak korszerűsítése, eredményeseb-
bé tétele. Ezért voltak ők a tovább-
képzés helyszínei.

– A kompetencia-alapú oktatás
iránti érdeklődés egyre fokozódik –
mondja Matókné Misóczki Mária, a
Garay iskola igazgatója. Iskolám-
mal azok közé a szerencsések közé
tartozunk, akik elsőként alkalmaz-
hatják a programcsomagokat, a
hozzájuk tartozó taneszközöket és
módszereket. Kiváló tapasztalata-
ink vannak, eredményesen tudunk
e szerint a korszerű program sze-
rint dolgozni, és ezt szívesen meg-
mutatjuk másoknak is. A pécsi kol-
légák ebben a tanévben már a har-
madikak, akik megkerestek ben-

nünket szakmai tapasztalatszerzés
céljából.

– Nagyon kedvesen fogadtak
bennünket, ügyesen szervezett be-
mutatókkal ízelítőt kaptunk az
óvodai programcsomag tartalmá-
ból, és  ezer  ötlettel gazdagabban
térünk haza – mondja Aubert Kata-
lin óvónő.

– Összehasonlíthatatlanul érde-
kesebb, mozgalmasabb órákat,
foglalkozásokat láttunk mindegyik
intézményben, mint a hagyomá-
nyos módszerekkel dolgozó isko-
lákban – lelkesedik Bükösdi Kál-

mánné, a delegáció vezetője. A pe-
dagógusok úgy moderálták az órá-
kat, hogy a diákok élvezettel vettek
részt a munkában; a tanulók és
nem a pedagógus volt központban.
A korábbi, jobbára frontális osz-
tálymunkák helyett változatosabb
munkaformák jellemezték a tan-
órákat, mint pl. az együttműködési
készséget fejlesztő csoportmunka.

Sokat tevékenykedtek a diákok, az
elsajátítási folyamatban nem pusz-
tán passzív befogadók voltak.

– Bár egyre többen érdeklődünk
az új módszerek iránt, az új tanár-
szerepet sokan próbálgatjuk, a
szemléletváltás nem megy köny-
nyen. Az új típusú infrastruktúra
(számítógépek, interaktív táblák,
mozgatható tanulói asztalok a ko-
operatív munkához) előteremtése
is igen drága – mondja az egyik pé-
csi tanár. Jó volt a gyakorlatban lát-
ni, milyenné kellene válnunk, ho-
gyan kellene tanítanunk a jövőben.

– Ezeket a feltételeket mi részben
az Uniós pályázatunkkal tudtuk
biztosítani magunknak is és a régi-
ót lefedő konzorciumunkhoz tarto-
zó intézményeknek is; többek kö-
zött az óvodának és a gimnázium-
nak is – mondja a Garay iskola igaz-
gatónője.

– Főként azoknál a tanulócsopor-
toknál érezhető a legnagyobb vál-

tozás, ahol már évek óta (3. éve
használható ez a metodika) így ta-
nítanak, illetve tanulnak – mondja
az egyik pécsi tanítónő. Olyan tu-
dással, olyan együttműködési
készséggel dolgoztak a gyerekek az
órán, olyan kulturáltan, olyan szó-
kinccsel fogalmaztak, hogy ennél
több indok nekem nem is kell a
módszer eredményességének bizo-
nyítására. Az interaktív táblával, a
digitális tananyagokkal pedig nem
csak a tanulóknak, de a tanárnak is
sokkal élvezetesebb, szemlélete-
sebb az óra. 

– Nekem főként azért tetszik ez a
módszer, mert nem kell a gyereke-
ket felesleges lexikális  ismeretek-
kel terhelni. Az ismeretszerzés
módjának megtanítására összpon-
tosíthatok – és ennek sokkal na-
gyobb hasznát veszik majd tanítvá-
nyaim egész életükben, mint a ma
megtanult, de holnapra elfelejtetett
adathalmazoknak. Egyszerűbb, de
hatékonyabb a differenciálás; a ta-
nulóknak több a sikerélménye; job-
ban megmarad a tanulás iránti ked-
vük. A következő tanévben az első
osztályosaimat is így szeretném,
így fogom tanítani – mondja Kisan-
talné Tekucsov Ilona, a Garay isko-
la tanítónője.

– Hamarosan megjelenik az a pá-
lyázat, maely a kompetencia-alapú
oktatás elterjesztését szolgálja. Pe-
dagógusok felkészítő képzésére,
bázisiskolai feladatok ellátására –
pl. ilyen bemutató foglalkozások
tartására – fogunk pályázni –
mondja Matókné. Szeretnénk, ha a
konzorciumunkhoz tartozó intéz-
mények bázisiskolai feladatok ellá-
tásával tovább erősítenék szakmai
tudásukat és hírnevüket és meg-
őriznék vezető szerepüket. 

TANULNI EGYMÁSTÓL…

Szakmai továbbképzés és tapasztalatcsere
a kompetencia-alapú oktatásról

A téli természetjárás szerelme-
seinek immár 9. alkalommal került
megrendezésre az országszerte is-
mert Bartina teljesítménytúra. A
gyalogos túrát az Ifjúsági Unió

Szekszárd gyalogostúra szakosztá-
lya szervezte 2008. január 19-én. A
friss levegőre vágyók két táv között
választhattak: a kellemes fáradsá-
got okozó 15 km-es, vagy a na-

gyobb bátor-
ságot és ki-
tartást igény-
lő 30 km-es
túraszakasz,
m i n d e n k i
számára ga-
rantált ki-
kapcsolódást
ígért. A ne-
hézségek és
az időjárás
ellenére idén
is több mint
600 túrázó

indult el a téli erdőbe. A túra érin-
tette a Sötétvölgyi-tó, Várhegy-kilá-
tó, Haramia-forrás, Bükkös-erdő,
Szálkai-hegy, Grábóc, Kálvária út-
vonalat. A eső áztatta, igen sáros
útvonalon még a gyakorlott túrá-
zók is elfáradtak és mire a célt je-
lentő katolikus iskolához megér-
keztek, „nyakig” sáros lett a több-
ség. A szervezők, a többórás gya-
loglást teljesítő túrázókat forralt
borral, csokoládéval, zsíros és va-
jas kenyérrel várták. Azok a részt-
vevők, akik sikerrel teljesítették a
túrát, jelvényt és „igazolást” kaptak
teljesítményük elismeréseképpen.

A szervezők jövő januárban még
több természetjárót várnak a jubi-
leumi 10. Bartina Teljesítménytúrá-
ra.

Jelentkezz 
felsőfokú 
szakképzésre 
az I. Bélába!

A pécsi egyetemmel
együttműködve 

felsőfokú műszaki
informatikai

mérnökasszisztens
NAPPALI TAGOZATON

2008 SZEPTEMBERÉTŐL.
Előnyös érettségi után, mert:

• a felsőoktatásba beszámít (52 kredit)
• középiskolai jogviszony és kedvezményei

(kollégium, menza) megilletnek
• diákhitel felvehető
• diákigazolvány, családi pótlék jár
• tandíj nincs, a felsőoktatási állami

támogatás tanévei megmaradnak
• összefüggő gyakorlat műszaki cégeknél,

azonnali elhelyezkedés
Jelentkezhetsz folyamatosan: 
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Jelentkezési lap: www.ibela.sulinet.hu
I. Béla Gimnázium és Informatikai

Szakközépiskola 
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

Tel.: 74/511-077 (titkárság)

9. Bartina teljesítménytúra
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A két díjazott átadási ceremóniá-
ját félbeszakítva – Szabóné Gáncs
Tünde, valamint a Liszt Ferenc
Művészeti Iskola növendékei elő-
adásában – igényes produkciókat
láthattunk.

Móser Zoltán, aki 1965 óta fotó-
zik, s képei közel 200 kiállítást ér-
tek már meg, meghatódva vette át
a Mészöly-emlékplakettet. Mint
mondta, 20 évig dolgozott együtt a
házaspárral, gyakran készített fo-
tósorozatokat róluk, s igen szoros
baráti kapcsolat épült ki köztük.
Lapunknak elmondta, igazi hét-
köznapi ember lévén nem kedveli
az ünnepségeket. A Szekszárd táb-
la láttán ellenben újra meg újra
„meghatódni kényszerül”. Illyés
Gyula szerettette meg vele a vá-
rost, s lelki kötődése az idők folya-
mán sem lankadt. „Ide is tarto-
zom, meg nem is, tény, innen szár-
mazom” – tette hozzá Móser Zol-
tán. Mint azt elmondta, Mészöly-

kultuszra mindig szükség lesz, an-
nak terjesztése pedig Szekszárdról
kell, hogy kiinduljon. Már halála
után közvetlenül más volt a meg-
ítélése, s ez 20 év múlva ismét vál-
tozni fog. Egy biztos, Mészöly a
20. század legnagyobb írói közé
tartozik – hangsúlyozta a fotós.

A másik díjazott, Cserna Szabó
András fiatal, 1974-es születésű
író. Hedonista-aszkéta alkotóként
tartják számon, aki önsanyargató
szigorral figyel a részletekre, ízek-
re, aromákra. Sült-realista íróként
alkotja „hasnovelláit”, s mohó,
habzsoló, tobzódó meséiben, fa-
nyar humorával együtt (Puszibolt-
versek, Jaj a legyőzötteknek)
minduntalan a fantasztikum ku-
lisszái, utóbbiban a macskajaj-élet-
érzés tárulhat fel előttünk. 

Cserna megköszönte, hogy rá is
gondoltak az ünnep szervezői, s
meglepődve tapasztalta, hogy je-
lölték e rangos kitüntetésre, a Mé-
szöly-díjra. Elmondása szerint dí-
jazást ritkán kap, mivel nyelvezete

irodalmi körökben nem szokvá-
nyos és kevésbé szalonképes stí-
lust képvisel. Hozzáfűzte, Mé-

szölytől teljesen eltérő próza az
övé, ugyanakkor a néhai író pon-
tosságát, jelképrendszerét mérhe-

tetlenül tiszteli. Úgy gondol-
ja, sokat tanult tőle, s novellá-
it is gyakran szokta lapozgat-
ni. Az irodalom és a bor is kö-
zel áll hozzá, így – mint azt
lapunknak elmondta – a leen-
dő Mészöly Irodalmi Alkotó-
házba is gyakran ellátogat
majd.

Az ünnepség végén a szer-
vezők számítógépes segítség-
gel felvázolták, milyen is lesz
a Mészöly-tanya helyén épülő
Irodalmi Vendég- és Alkotó-
ház, melyet a PAD Irodalmi és
Kulturális Egyesület hoz létre
a Szekszárd városi önkor-
mányzat, civil szervezetek és
a szekszárdi borászok aktív
anyagi hozzájárulásával. Cél-
juk lesz egy olyan kétszintes
létesítmény megépítése, mely
irodalomórák, kirándulások,
költészetnapi rendezvények,

bortúrák, továbbá előadóestek cél-
pontja lehet – kisebb színpaddal is
kiegészülve. Gyimóthy Levente

Jel-képek
Móser Zoltán (Szekszárd, 1946) fotóművész-
nek adományozták idén a Mészöly Miklós-em-
lékplakettet(bal oldali képünkön). Mint az em-
léknap délutáni beszélgetésén elmondta, túl
jól ismerte Mészöly Miklóst, akinek műveihez
az író kérésére mindannyiszor képeket készí-
tett. Cserna-Szabó András (Szentes, 1974) író,
akit Mészöly Miklós-díjjal ismertek el, viszont
személyesen egyáltalán nem ismerte Mé-

szölyt, csak írásai által találkozott vele. Először középiskolásként, ami-
kor forradalmi változásként a Jelentés öt egérről című novella a tan-
anyag része lett. Bár a lelkes irodalomtanár elmondta, hogy ez ’56-ról
szól, nem értették, hogy miként. 
Móser Zoltán évtizedekkel korábban a Kossuth-klubban hallotta ezt a
novellát, ahol a kirendelt pártfunkcionáriusnak tetszett az írás, de „az
egereket, meg az irtást azért nem kellett volna leírni” – mondta.
Cserna-Szabó, aki mint Pályi András, író, műfordító, a beszélgetés ve-
zetője elmondta Mészöllyel az aszkéta tí-
pusú íróval szemben inkább a hedonista
típusúak közé tartozik, mint például
Krúdy, és írásaiban a fantasztikum elemei
is megjelennek, ma is nehezen megköze-
líthetőnek tarja Mészöly prózáját, főként a
fiatalok számára. Kutakodásra, nyomozás-
ra van szükség a szöveg szövetének felfej-
téséhez, de mint ezt az Élet és Irodalom-
ban publikált a Varjak című novelláról írt
elemzésében is kifejti, nem is a megoldás,
a történet kibogozása a fontos, sokkal in-
kább az oda vezető út, az, ami a sorok kö-
zött bújik meg, egy görög dráma, sorstra-
gédia. Ő maga könnyedebb, élőbeszéd-
szerű, a trágár fordulatokat sem mellőző stílusban mesél el jóízű tör-
téneteket, szívesen ír gasztronómiai prózát, mégis nagyon vágyik arra,
hogy egyszer egy novellája a jelképrendszer feltérképezésével ennyire
kitáguljon, mint a Varjak. Móser számára, aki először Mészöly kéré-
sére társította fotóit irodalmi szövegekhez, éppen ez a jelképekkel te-
lített írói világ jelentett nehézséget, mivel - mint mondta – jelképeket
fotózni nem lehet, másként gondolkodik az ember képekben, és más-
ként szavakban. Mégis mindig megtalálta azt a képet, ami a szövegről
szól. K. E.

Folytatás az 1. oldalról.

POLCZ ALAINE (Kolozsvár, 1922.
október 7.–Budapest, 2007. szep-
tember 20.) húsz jó barátja hozzá
és róla írott könyvének a Mészöly-
emléknapon megtartott, nagy ér-
deklődéssel kísért bemutatóját
meglepően vezette be Baranyai
László, a kötet szerkesztője: „Alai-
ne ízig-vérig dilettáns volt”. Bár az
ELTE-n diplomázott pszichológiá-
ból, amiben igazán kiemelkedőt al-
kotott, azt sohasem tanulta. A má-
sodik világháborúban, 19 évesen
szerzett súlyos sérülései következ-
tében átélt halálközeli élmények
vezették a Magyarországon akkor
még ismeretlen thanatológia, a hal-
doklás, a halál, és a gyász tudomá-
nya felé, elsőként hozott létre klini-
kai osztályon játszószobát, és kü-
lön szobát a szülők számára 1976-
ban. Elindította az életük utolsó
szakaszában lévő betegekről átfogó
szemlélettel gondoskodó Magyar
Hospice Mozgalmat. Ezeknek a te-
vékenységeinek megírására Bara-
nyai Fogarassy Miklóst, a Mészöly
Miklós Egyesület alelnökét tartja.
Ő Alaine-t zseniális amatőrnek ne-
vezte, aki ösztönösen ráérzett, rá-
jött arra, milyen irányba kell men-
nie, mi az, amit fontos megtennie.
Polcz Alain pusztán szerencsének
tekinti, hogy jól tudta visszaadni a
történteket a tárgyilagos cím mögé
rejtett, megrendítő Asszony a fron-
ton című regényében, amit 1991-
ben az Év könyvének választottak,
itthon öt kiadást ért meg, és már

hét nyelvre lefordítottak. Soha nem
tartotta magát szépírónak, csak
mesélt. Őszintén. Negyven évvel az
átélt szörnyű események után pá-
ratlan nyíltsággal ír az asszonyok a
háború alatt átélt szenvedéseiről,
megaláztatásáról, meghurcoltatá-
sáról.
A kötet egyik szerzője, Hollós Lász-
ló, a Mészöly-család, már szülei ál-
tal, régi barátja, buddhista tanító, a
budapesti Tan Kapuja Buddhista
Főiskola tanára elmesélte, amit a
könyvben részletesen leír, hogy
miként temették Polcz Alaine-nel
Mészöly Miklós hamvait kívánsága
szerint Triesztnél a tengerbe budd-
hista hagyományok alapján. Mé-
szölyt és feleségét érdekelte a
buddhizmus világa, amely rokonít-
ható a Miklós prózáját jellemző
száraz, éles, éber figyelemmel.
Polcz Alaine-t valójában az élet ér-
dekelte, a halálból is az életet ta-
nulta, aminek része a halál, de nem
a vége, hanem az átlényegülés kez-
dete. Súlyos betegsége arra késztet-
te, hogy tudatosan készüljön a ha-
lálra. Mindent pontosan előkészí-
tett, megtervezett, de hamarabb
romlott az állapota annál, mint
ahogy számította. A 85. születés-
napjára készített Alaine című
könyv pécsi bemutatójának idő-
pontja, szeptember 20-a épp halá-
lának napja lett, de a kötet egy min-
tapéldányát még kezébe foghatta.
„Jé, ennyien gondolnak rám– -
mondta.    K. E.

„Zseniális amatőr”
Születésnapi köszöntőnek készült,

nekrológ lett belőle

„Több ezer éve otthon vagyok e tájban…”
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„Mindnyájan egyek legyenek
úgy, ahogyan te, Atyám,

énbennem, és én tebenned.”
János 17,21

Az elmúlt héten országszerte, így városunkban is estéről estére ösz-
szegyűltek a különböző felekezetek hívei, hogy együtt imádkozzanak.
A keresztyének egységre való törekvésénél újból és újból Jézus főpapi
imája kerül elő. Ebben az imádságban maga Jézus tanít az egység alap-
jairól.

Ma, amikor országunkban több mint 160 bejegyzett egyház és fele-
kezet van, nagyon időszerű újból Jézus személyére tekintenünk, mint
az egység egyetlen lehetséges alapjára. Többféleképpen törekszik az
ember az egységre, a másikkal való közösségvállalásra. De azt kell lát-
nunk minden esetben, hogy csupán részleges egység alakulhat ki.
Amikor azonban a különbségek megmutatkoznak az ember legtöbb-
ször képtelen arra, hogy a másikat igazán elfogadja. Sőt sokszor az el-
lenségévé is válik. Ha nincs közös alap, fundamentum, akkor nincs
egység sem. 

Két képpel lehet talán körülírni azt, hogy mit jelent vagy mit jelent-
het az Élő Jézus Krisztus az ember, az emberiség számára. Az első kép
egy zenekar képe. A zenekar egyes zenészei hangszerüket egyetlenegy
hangszerre hangolják. Minél nagyobb a zenekar, annál több hangszer
figyel arra az egyre, amely megadja a hangot. Erre a hangra hangol
mindenki. Nem egymást figyelik, nem egymásra hangolnak. Mégis,
mikor felcsendül az első taktus, nincs hamis hang. Ezt jelenti Jézus.
Egy tiszta hang, egy tiszta szó – nekünk embereknek, akihez az életün-
ket hangolva, egymásra hangolódhatunk. A másik kép egy körben álló
embercsapat képe. Ezek az emberek, ha a kör közepe felé lépnek, ak-
kor nem csak ahhoz kerülnek közelebb, aki középen áll, hanem egy-
máshoz is. Ha távolodnak a kör közepén álló személytől, egymástól is
távolodnak. Ezt jelenti Jézus. Egy olyan középpont, ahol az emberi szí-
vek egymással találkoznak. Egy olyan személy, akinek közelében kö-
zelebb kerülök a másik emberhez is. 

Jézus ezért imádkozott. „Mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan
te, Atyám, énbennem, és én tebenned.” Lépjünk közel, egészen közel
Jézushoz imádságban, a Bibliaolvasás gyakorlatában és a gyülekezet
közösségében. És ott, az Ő közelében kerülhetünk közelebb a másik
emberhez is.  

Kovács Zoltán 
metodista lelkész

Éppen, ahogy egy család meghitt
családi ünnepére, úgy készül évről
évre a Gagliarda Kórus és közönsé-
ge a már hagyományos karácsonyi
koncertjére. Mert bizony, hallhat-
tuk már gyertyafény-melegségű
hangzásaikat két éve a Belvárosi
templom méltóságot sugalló kupo-
lája alatt, tavaly a Művészetek Háza
távolságtartóan elegáns széksorai
fölött, de úgy tűnik, velük az ün-
nep mindenütt gyönyörű. Az idén
december 20-án este a főiskola au-
lája adott az emlékezetes esemény-
nek otthont. 

A felcsendülő művek szerzőinek
sora Haydntól és Brahmstól, egé-
szen Bárdosig, illetve Farkas Feren-
cig terjedt, ami tematikáját tekintve
is igen széles skálát jelentett. A lai-
kus népi forrásokból eredő kará-
csonyi énekek, a Csendes éj, a
Mennyből az angyal mellett, hall-
hattunk népdalfeldolgozásokat,
középkori, reneszánsz és klasszi-
kus kórusműveket, de még két rit-
musaival frissítő spirituálét is.
Mindezeket persze a karnagy,
Anducska Adrienn értő vezényleté-

vel, igényesen és érzékenyen meg-
formált szólamarányokkal, jól po-
entírozott zenei megoldásokkal, fi-
noman árnyalt előadásmóddal
megszólaltatva. Szép tónusokkal
gazdagította a programot Radnai
Erzsébet szólistaként előadott ka-
rácsonyi népdalcsokra, a műsor-
közlőként közreműködő Orbán
György versmondása, valamint
Tóth Mónika és Krómer Réka ta-
nár-diák gitárduójának előadásá-
ban Rachmanyinov Olasz polkája.
Gracza Virág részéről szép gesztus
volt, a tavaly karácsonykor elhunyt
Lázás Ervinre egy novellájával em-
lékezni.

A karácsonyi és egyben jóté-
konysági koncert önkéntes adomá-
nyokból származó 57 000 forintnyi
bevétele, ezúttal a Szekszárdi Gyer-
mekétkeztetési Alapítvány számlá-
ját gazdagítja majd. Amit viszont a
közönség kapott, az összetartozás
a szerető egymásra figyelés és a
muzsika felemelő élményét, min-
denki hazavihette. Én is azt tettem
és köszönöm! 

-kipi-

A Gagliarda Kamarakórus
karácsonyi koncertje

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!

Gyermekek megáldása
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén (február 2-án) azt az eseményt
ünnepeljük, illetve arra emlékezünk, melyen Jézust, Mária és József be-
mutatták a jeruzsálemi templomban. Ezen a napon szeretettel várjuk a
kedves szülőket és gyermekeiket, mert szeretnénk értük imádkozni és
külön áldásban részesíteni őket.
Időpont: 2008. február 2., szombat, délután 5 órakor, ami vasárnapi
előesti diákmise lesz.
Helye: Belvárosi templom (Béla király tér). 
Nagyon örülünk, ha együtt imádkozhatunk gyermekükért.

„Remete Kápolnáért”
Közhasznú Alapítvány

képviseletében köszönetet mondok mindazoknak, akik az SZJA 1%-ával
támogattak bennünket. Az Önök által befizetett 567 272 Ft-ot a kápolna
külső és a lépcsők felújítására fordítottuk.
További adományaikkal a kápolna belső felújítását kívánjuk elvégezni,
melyhez kérjük további szíves támogatásukat.

Halmai János 
a kuratórium elnöke

Kajsza Béla a kórus nevében átadja Kocsis Erzsébetnek az önkéntes
adományokból összegyűlt támogatást
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1. Szekszárdi Önkormányzat …/2008.(…) ren-
delete a 2007. évi költségvetésről szóló
6/2007. (III. 1.) szekszárdi ör. módosításáról
(tervezet). Előterjesztő: Horváth István pol-
gármester

2. Szekszárdi Önkormányzat …/2008. (…) ren-
delete a helyben központosított közbeszerzé-
sekről szóló 12/2007. (IV. 11.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet). Előterjesztő: Dr.
Kilián Orsolya jegyző

3. Szekszárdi Önkormányzat …/2008. (…) ren-
delete a gyermekvédelmi ellátások helyi sza-
bályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) szek-
szárdi ör módosításáról (tervezet). Előter-
jesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

4. Szekszárdi Önkormányzat …/2008. (…) ren-
delete a szociális ellátásokról helyi szabályo-
zásáról szóló 34/2001. (XII. 21.) szekszárdi
ör. módosításáról (tervezet). Előterjesztő:
Dr. Kilián Orsolya jegyző

5. Szekszárdi Önkormányzat …/2008. (…) ren-
delete a közterületek használatáról szóló
9/1991. (VI. 27.) KT rendelet módosításáról
(tervezet). Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya
jegyző

6. Szekszárdi Önkormányzat …/2008. (…) ren-
delete a hirdető berendezések és hirdetmé-
nyek elhelyezéséről (tervezet). Előterjesztő:
Dr. Kilián Orsolya jegyző

7. Szekszárdi Önkormányzat …/2008. (…) ren-
delete a helyi közutak nem közlekedési célú
igénybevételéről (tervezet). Előterjesztő: Dr.
Kilián Orsolya jegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának gazdasági programja. Előterjesztő:
Horváth István polgármester

9. Javaslat aljegyző megválasztására. Előter-
jesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

10. Javaslat egyeztető tárgyalások megkezdésé-
re közoktatási intézményfenntartó társulás
létrehozásának céljából. Előterjesztő: Hor-
váth István polgármester

11. Javaslat egyes közoktatási intézmények fel-
adatainak új szervezeti keretek között történő
ellátására. Előterjesztő: Horváth István pol-
gármester

12. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése állandó bizottságai munkájának haté-
konyabbá tételére. Előterjesztő: Dr. Kilián
Orsolya jegyző

13. Javaslat előzetes beszerzési terv jóváhagyás-
ára. Előterjesztő: Horváth István polgármes-
ter

14. Javaslat szociális feladat-ellátási szerződések
megkötésére, illetve módosítására. Előter-
jesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

15. Javaslat a „DDOP-2007.-5.1.3/C - A közleke-
dés biztonságát javító fejlesztések az orszá-
gos közúthálózat települések belterületét
érintő átkelési szakaszain”  c. pályázaton tör-
ténő részvételre. Előterjesztő: Szeleczki Jó-
zsef irodavezető

16. Vis major pályázat benyújtása a Zöldkert u. 6-
8. sz. épület előtti útburkolat leszakadásával
kapcsolatban. Előterjesztő: Szeleczki Jó-
zsef irodavezető

17. Javaslat Mészöly Miklós író hagyatékának ke-
zelésére. Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpol-
gármester

18. Előterjesztés közterületek elnevezésére. Elő-
terjesztő: Dr. Faragó Ágnes irodavezető

19. Javaslat külterületi földingatlan értékesítésé-
re. Előterjesztő: Szeleczki József irodave-
zető

20. Javaslat a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalma-
zásának egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény módosításának kezdeményezé-
sére. Előterjesztő: Horváth István polgár-
mester

21. Javaslat a földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter felé az iskolatej programban igé-
nyelhető támogatás emelésére vonatkozó fel-
terjesztésre. Előterjesztő: Dr. Göttlinger Ist-
ván irodavezető

22. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta Hivatásos Tűzoltósága 2008. évi teljesít-
ménykövetelményei alapját képező kiemelt
célok meghatározása . Előterjesztő: Hor-
váth István polgármester

23. Javaslat az önkormányzati intézményvezetők
2008. évi teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához szükséges kiemelt célok
elfogadására. Előterjesztő: Horváth István
polgármester

24. A Német Színház lakásbérleti jogviszonyának
meghosszabbítása. Előterjesztő: Horváth
István polgármester

25. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési ha-
tározatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekről. Elő-
terjesztő: Horváth István polgármester

26. Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS: 

27. Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyek-
ben benyújtott fellebbezések elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

A közgyűlés nyilvános ülésének előterjesztései
a www.szekszard.hu honlapon (Önkormány-
zat/közgyűlés napirendjei) tekinthetők meg.

Ha elfoglalt is, áldozzon
egészségére!

Menedzserszűrés a Balassa János Kórházban
Napjainkban az emberek többsége energiáját anyagi és társadalmi hely-

zetének javítására fordítja. Egyre több időt töltünk munkával, és  hajlamo-
sak vagyunk erőtartalékainkat még egészségünk rovására is felhasználni. 

A statisztikák szerint különösen érvényes mindez a stresszben élő,
akár 10–12 órát is dolgozó és többnyire vezető beosztású szakemberekre.
Egyes betegségek kialakulásának kockázata náluk magasabb az átlagos-
nál, érintettek lehetnek az úgynevezett menedzserbetegségek kialakulá-
sában, de életmódjukból adódóan kevesebbet tudnak törődni egészsé-
gükkel.

Számukra állított össze kórházunk egy olyan, térítéses, úgynevezett
MENEDZSERSZŰRÉSI PROGRAMOT, amellyel várakozási idő nélkül, elő-
zetes időpont-egyeztetés alapján egy nap alatt elvégezzük az esetleges be-
tegségek kiszűréséhez szükséges vizsgálatokat, illetve szükség esetén to-
vábbiakat javasolunk, és életmódbeli tanácsokat is adunk.

A szűrésről további információk, valamint előjegyzési idők az orvos-
igazgatói titkárságon Madarászné László Ildikótól kaphatók a 74/501-601-
es (közvetlenül hívható) telefonszámon.

Címünk: Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, 7100
Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7.

Éljen Ön is a lehetőséggel! Áldozzon az egészségére, és jelentkezzen
menedzserszűrésünkre. Hívjon bennünket már most!

* * * * * * *

„Nyerje meg az egészséget!”
A rosszindulatú daganatos betegségek Magyarországon az összes halál-

eset mintegy egynegyedét okozzák. A daganatos halálozás mérséklésének
– rövid- és középtávon – egyik legígéretesebb stratégiája a lakosság szűrő-
vizsgálata. A magukat egészségesnek vélő, tünet- és panaszmentes sze-
mélyek időről időre megismételt vizsgálata a még rejtett betegség kimuta-
tására alkalmas módszerrel, a betegség fennállásának valószínűsítése,
vagy kizárása céljából. A szűrővizsgálattal megelőzhető a betegség halá-
los kimenetele, mivel korábban szakorvoshoz juttatja a kezelésre szoruló
betegeket, mintha a tünetek, vagy panaszok miatt orvoshoz fordultak vol-
na, így javítva a teljes gyógyulás esélyeit. 

Világszerte a második leggyakoribb rosszindulatú betegség a méh-
nyakrák. Európában 18 percenként meghal egy nő ebben a kórban, mi-
közben rendszeres szűréssel könnyedén megelőzhető lenne a betegség.
Erre akarják felhívni a figyelmet a II. Európai Méhnyakrák Megelőzési
Héttel, amelyhez Magyarország is csatlakozott.

Magyarországon – a KSH adatai szerint – a méhnyakrák a nők dagana-
tai között a gyakoriság sorrendjében a 10. helyen állt, évente mintegy 500
asszony halálát okozta.

A népegészségügyi szűrővizsgálatok népszerűsítése céljából 2007.
szeptember 10-től elindult a Liliom III. program, mely 2008. február 15-
ig tart. A nyereményjáték során, a szűrésen megjelent hölgyek között fő-
díjként egy, két személyre szóló skandináviai utazást sorsolnak ki, nem
véletlenül, hiszen a Skandináv államokban egy nő sem veszti el értelmet-
lenül ebben a betegségben az életét.

A jelentkezés feltétele:
– a jelentkezési lapon nőgyógyász által igazolt részvétel 

a szűrővizsgálaton
A jelentkezési lapok beszerezhetők:

– a régió gyógyszertáraiban
– nagyobb postahivatalokban
– az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézet honlapjáról letölthető

http://efrira1.antsz.hu/baranya/egneveles/egneveles.htm 
Jelentkezési lap beküldése:

– 2008. február 15-e éjfélig postázva az Országos Tisztiorvosi Hivatal
címére: 1092 Budapest, Gyáli út 2–6.

A fődíjat egy női egészségnap keretében adják át 2008. március 8-án,
Budapesten.

További információ: Priskin Zoltánné regionális szűrési asszisztens
ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézet Egészségfejlesztési Osztály
Pécs, Szabadság u. 7. Telefon: 72-514-969

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE 

2008. január 31-én (csütörtökön) 9 órakor a polgármesteri hivatal konfe-
renciatermében tartja soros ülését, melynek tervezett napirendje a következő:

„Segíts rajtam!” 
Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
Tel.: 06-30/550-38-21, e-mail: segitsrajtam@freemail.hu:

AZ ÚTKERESŐK KLUBJA
tagjai részére a soron következő rendkívüli irodalom óra 

február 1-jén 15 órától lesz 
az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban Németh Judittal

Hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű bulizni vágyóknak 
FARSANGI BULIT tartunk február 1-jén, pénteken 16 órától 

a Tm-GYIK székházban (Szekszárd, Béla király tér 6.) 
A zenét PEDRÓ szolgáltatja. • Szerény uzsonnával és nagy szeretettel

várunk mindenkit. • Gyerekek részére az animátoraink játszóházat
biztosítanak a szülők felhőtlen kikapcsolódása érdekében.

KÓRHÁZI ÖNKÉNTES SEGÍTŐK RÉSZÉRE
Az Ágyszínház tagjainak, a régi, az új és a leendő animátoroknak

február 2-án, szombaton 9–12 óráig
lesz a soron következő klubfoglalkozás

a kórház gyermekgyógyászati osztály földszinti tárgyalójában.
Egy fontos változás! A foglalkoztató nővérek hiányában már délelőtt

is lehet látogatni a kis betegeket!
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Tolna megyeszékhelye méltán
büszkélkedhet azzal, hogy jele-
sebbnél jelesebb irodalmár fiai
munkásságukban adták hírül a vi-
lágnak: létezik Dunántúlon egy
kisváros, amelynek jeles vörösbo-
ra, kies dombjai és sejtelmesen
hallgató szurdikjai – amit másutt
mondanak csak makacs követke-
zetességgel szurdoknak – ott rejtik
titkaikat műveikben. A Garaytól
Babitsig, Mészöly Miklóstól Baka
Istvánig említhető tisztes névsor
tagjai egyéni ízekkel kínálták való-
ságos vagy szellemi bölcsőhelyük
lelki táplálékait, s ezt, akár a ta-
risznyába tett hamuba sült pogá-
csát, újra és újra elővették, mor-
zsáiban is kegyelettel majszolgat-
ták.

Látszólag nem kivétel Csengey
Dénes sem, hiszen számos törté-
netének jelenetei, gondolatainak
fogódzói a helyi elemek. Döntő
különbségnek mutatkozik azon-
ban, hogy míg nagy elődei és kor-
társai mindvégig nosztalgikus sze-
retettel gondolnak Szekszárdra,
írásaikban vagy a valóságban úgy
is térnek ide vissza, az ő novellái-
ban ez a viszony új megközelítés-
ben szerepel. Feleségének, levél-
ben meg is fogalmazza 1986. ápri-
lis 6-án: „Szekszárdon minden
öreg volt és avas, fáradt, törött, re-
ménytelen. Apámék halk, elhúzó-
dó boldogsága veszélyeztetett szi-
get, az ócskaságnak, becsvágyhi-
ánynak és borgőzös lustaságnak
ebben a pocsolyájában – ezt kellett
észrevennem.” Aztán itt s a kispró-
zában annyiszor előkerülő motí-
vum, a Rákóczi utcai gesztenyefa-
sor egyszerre oldja és erősíti az ér-
zést és gondolatot. Ugyanígy a
másnak oly kedves, borozgatásra
ösztönző tanyák, a csöndes magá-
ba szállásra szelídítő temető, de
még a látszólag felhőtlen és oldott
beszélgetésre váró presszóterasz is
mordabb, keményebb helyzeteket
érzékeltet. Vajon megfejthető-e
mindennek az oka, magyarázható-
e az életmű egészéből visszate-
kintve? Vagy éppen ellenkezőleg:
ki lehet-e olvasni a sorokból, gon-
dolatokból, miért lett politikussá a
magyar széppróza egyik legna-
gyobb ígérete? Amikor kérdéseket
teszünk fel, és válaszokat kere-
sünk, egyúttal azt is éreztetni kí-
vánjuk: aki barátként, túl közelről
nézheti az embert, szükségszerű-
en vak a személyiség és a szellem
legnyilvánvalóbb változásaira…

A kíméletből és tapintatból álta-
lában „héthegyiek”-nek nevezett
szekszárdiak ilyetén megjelölése is
játékos, tréfás lemosolygás. A vá-
ros nevének számtalan – tudomá-
nyos és kevésbé tudományos, de

legalább annyira elterjedt – magya-
rázatai közül az egyik az, amely a
latin hat hegy városa kifejezésből
származtatja a magyar
Szekszárdot. Apró fin-
tor, ha még egy he-
gyet ad hozzá, de
kegyes kímélet
annak, aki – ép-
pen Az öreg so-
főr történetei
első részében –
nem szívesen
gondol arra,
hogy a nyilas
időkben játszódó
novellában a kiadós
mennyiségű feljelenté-
seket égeti a főhős barátja,
mondván: „inkább csak azokat
védjük vele, akik írták”. 

Ugyanitt jelképes helye Szek-
szárdnak és a történetnek a
Benedek-szurdik. A megyeszékhe-
lyen mindenki tudta egykor, hogy
a filoxéra miatt elszegényedett
helybeliek városi házukat elveszt-
vén, eladván ide költöztek ki a lik-
pincékbe, s áporodott szagot
árasztó odúikat a XX. század elejé-
től barlanglakásnak gúnyolta a ha-
tóság meg a sajtó. Még Babits Mi-
hály Halálfiai című regényében is
megtaláljuk, mert a gyermek, a jö-
vendő költő nagymamájával,
Cenci nénivel erre igyekszik szőlő-
jükbe: ’valóságos barlanglakások-
ká váltak az elhagyott pincék…
Szegény emberek megtűrve a tehe-
tetlen hatóságoktól. Kígyóktól és
kefebenkéktől nem volt ok rémül-
dözni többé: de micsoda unalom
és szürkeség borította el az életet!
Nem történnek már csodák, s e
szurdik partjain sem bukkannak
föl leselkedő nyilas martalócok,
mint a Szécsi Dezső idején’. Csak
utólag meglepő a hármas áthallás,
amely immár egyszerre megadja a
Csengey-novella alaphangulatát,
messzebbre vivő összefüggéseit,
de keretét is, hiszen a főszereplő
innét indul, s ide tér vissza. 

A legendás nyomor közege csak-
is a legembertelenebb élmények
után válhat a hazavágyás tárgyává,
de a többi szimbolikus motívum is
hasonló összefüggéseket mutat. A
boraikat kétségbeesetten elrejteni
igyekvő szekszárdiak esete példá-
ul szinte meseszerűnek látszik
mindaddig, amíg történeti, tény-
szerű megerősítés nem támasztja
alá. Tudjuk, hogy a helyi német pa-
rancsnokság a borok elfolyatását
rendelte el, de ehelyett a helybeli-
ek több ezer hektoliternyit szállí-
tottak és dugtak el a vármegyeházi
nagy pincéből. Nem lehetett más-
képp a családi gazdaságokban
sem. 

Csengey – bízvást a jelképes na-
gyobb hatás kedvéért – pálinkát
itat a nagypapával. Valamikor

1981–1982-ben írhatta tehát azt
a levelet, amely szerint ép-

pen akkor készül művét
apjának, novellája va-

lóságos, de jócskán
átértelmezett főhő-
sének megmutatni.
„Összerándult hir-
telen a gyomrom az
előbb. Ma fejeztem
be az elbeszélést, a

kéziratot most olvas-
sa apám. Alighanem

nehezen állja meg, hogy
oda ne csapja a sarokba,

vagy a fejemhez, az előbb szi-
szegett azon, hogyan írhatok olyat
nagyapjáról, hogy kigyulladt ben-
ne a pálinka, amikor egész életé-
ben csak bort ivott. Valószínű,
hogy nemsokára nagy és indulatos
vita kezdődik majd arról, hogy mi
az igaz az irodalomban.”

Igen, talán ez az elszakadás első
pillanata, amikor az alkotó inkább
vállalja az igazságot, mint a való-
sághűséget, s ezért a mondanivaló
és a formázás esztétikai kényszere
átíratja a (családi) hagyományt.
Természetesen megadja ennek is a
járandóságát, amikor „az öreg egy
keringőt dúdolt lehunyt szemmel,
amit, ha igaz, a bécsi Burg közelé-
ben hallott még katona korában,
őrjáraton, és ami akkor nagyon
megtetszett neki”. Ott a helyi egy-
szerű szőlősgazda nyilvánvaló
presztízse az „útmester uram”, „vi-
téz uram” üdvözlésben. „Ezt mon-
dogatta, soha semmi egyebet nem
tett virradattól sötétedésig. Senki
se értette, hogy miért éppen ezt,
amikor világéletében nem volt se
vitéz, se útmester…” 

Aztán alig pár sorral odébb már
ott rejlik egy türelmetlen félmon-
dat, amit az apa mond fiúként, de
amit a fiú érez műve írásakor: „…
amikor felkamaszodtunk, csak
vártuk, hogy kezdjen már velünk
valamit valaki, mondja, hogy most
már indul igazán, élesben”.
Ugyanígy visszhangzik az életről,
menekülésről egy másik gondolat:
„olyan volt az egész, mint egy
iszonyatos vásár”. Gondolati síkon
még feloldódik a jelkép meghittsé-
gében: „odabújni anyámhoz, tölte-
ni öregapám poharába”, de a törté-
net csattanója ezt is valószerűtle-
nül eltávolítja, tudatosítva egyben,
hogy az írónak és a főhősnek egy-
aránt új utakat kell keresnie. Nem
kétséges: az előbbi ezt csakis az
irodalom terén képzeli el.

„Huszonöt éves koromig nem él-
tem értelmiségi környezetben, fo-
galmam sem volt arról, hogy mi-

lyen válaszok forognak, készülőd-
nek a hetvenes évek merőben új
kihívásaira nemzedékemben, egy-
általán a magyar szellemi életben”
– vallja ’82 augusztusában. Ugyan-
itt mondja: „Hetvenhárom nyarán
sehova sem tartoztam.” De ezt fel-
ismerni már folyamat eredménye,
s a kötete címadó írásául választott
Gyertyafénykeringőben segít meg-
sejteni a Babits presszó ösztönző
közegét, ahol „Az asztal körül kéz-
iratok forogtak állandóan…, ez volt
az a közös terepe a képzeletnek…,
közös nagy alkotásokra szövetkez-
hettek”. Itt fogalmazza meg azt,
miért és hogyan kényszerül kilép-
ni abból a körből, amelybe pedig
bejutni olyannyira vágyott. „A fő-
városba utazott, ahol egy politi-
kussal kellett találkoznia, aki új
művéről akart eszmét cserélni ve-
le. Akkor még – noha a szokás,
mely szerint írók időnként kényte-
lenek politikusokkal eszmét cse-
rélni új művekről, felháborította,
mintegy termékenyen háborította
fel…”. „Hosszú ideig valami sötét
diadallal emlékezett e napra, mely-
nek váratlan eseménye kiszabadí-
totta őt a politikussal esett termé-
ketlen találkozást követő kába, be-
kerített hallgatásból. Nemcsak any-
nyi vagyok, nemcsak az vagyok,
aki megalázó vereséggel hagyta el
a magas hivatalt, ez járt a
fejében…”

Nem túlzás tehát azt állítanunk,
hogy a másnak nosztalgikus szek-
szárdi motívumok Csengey számá-
ra az elvágyódás és elszakadás
ösztönzőiként szolgáltak. A mű-
veltségi alap megszerzésére buzdí-
tó helyi baráti közegen túlnőve,
meredekebb szellemi magaslatok-
ra vágyva jutott el az erkölcsiség és
lényegiség közelébe vivő kérdések
megfogalmazásáig. Szándéka sze-
rint ezt az irodalomban szerette
volna kiteljesíteni, s tette is, amíg
azt ott tehette. Nem rajta múlott,
hogy elvei érvényesítéséért be kel-
lett kapcsolódnia a politikába. S ha
már ott volt, ő, aki semmit nem tu-
dott félvállról venni, jószerivel éle-
tét áldozta érte. Ahogy felesége
mondta: „A politikába tényleg
kénytelen volt belekeveredni,
azért hogy írhasson. Valóban csu-
pán belekeveredett. Ha szólássza-
badság van, talán nem kell politi-
zálniuk az íróknak. De lépten-nyo-
mon próbáltak könyveiből kihúzni
sorokat, mondatokat, s elmond-
ták, hogy ez vagy az nem helyén-
való, vagy ha amaz benne marad,
akkor nem tudják megjelentetni.
Ha ez nem lett volna így, és szabad
országban élünk, akkor lehet,
hogy író akar lenni, ahogy kezdet-
ben az akart lenni…”

Azt hiszem, hozzá méltó prog-
ram lehetne – akár az egész ország
számára –, ha megteremtenénk a
körülményeket, amelyben az író
végre valahára – író lehet…

Dr. Töttős Gábor

Szekszárdtól a nagyvilágig
Motívumok Csengey Dénes szépprózájából



A Szekszárdi UFC – legyen is bár-
milyen rapszodikus a szereplése a
nagypályán – tendenciózusan jó
kis csapatot tud összehozni a te-
remben, ez már hosszabb ideje, a
Bozsér György nevével is jellemez-
hető generáció feltűnése óta így
van. Már az első meccsükön jelez-
ték a több apró termetű a kispályás
játékot érző, technikás játékosok-
ból álló hazaiak, hogy bizony most
is számolni kell velük – már ami a
majdani végkifejletet illeti. Az a
Bonyhád volt az ellenfél, amely
momentán a legjobb Tolna megyei
NB III-as együttes, amelynek nem
egy játékosa a teremben az NB II-es
futsal elnevezésű bajnokságban is
részt vesz, de többiek is ilyen-
olyan elnevezésű csapatokban
rendszeresen szerepelnek a téli
holt idényben a városi rendezésű
és a környékbeli téli tornákon. A
torna nyitómeccse kellőképpen rá-
hangolta a nézőket a teremfocira az
UFC a láthatóan még a ritmust fel
venni nem tudó Bonyhádot legyőz-

te 3-1-re. Aztán riadót fújt a völgy-
ségi gárda, játékukat, de ezen belül
a védekezésüket az eredményesség
szolgálatába tudták állítani, s a szo-
ros meccseken a végjátékban sem
csak a Fortunát hívták segítségül,
hanem kellőképpen koncentráltak
a völgységiek. Például a Paks ellen
az elődöntőben, amelyet 4-3 nyer-
tek meg és már is a fináléra készü-
lődhettek Kis János „fiai”.

Izgalmas finálé
Bár több meccsen is borult a pa-

pírforma, de a végjátékra azért
helyre állt a világ rendje: összejött
a hőn óhajtott Szekszárd–Bonyhád
finálé. Több meccsel is a lábukban
a fiúknak, becsületükre legyen
mondva, többségükben ugyanis
nem profi, vagyis a futballból élő
játékosokról van szó, jó iramú, vál-
tozatos döntőt „vezettek elő”. A
Szekszárd újfent igazolni akarta,
hogy parketten azért más a hely-
zet, mint a nagypályán, mert ott

momentán a Bonyhád a jobb, több
rutinos játékosa révén erősebb
„anyagerővel is bír, ami a teremben
nem perdöntő tényező. De nem
ám, mert a szekszárdi improvizáci-
ók, a két Csende (Imre és Roland)
nagyszerű góljával, no és az ügye-
letes szekszárdi gólvadász, a nagy
pályán is termékeny Hencz Balázs
most is prognosztizálható góljával
vezetett is a házigazda tornaszer-
vező együttes, de az utolsó percek-
ben is az újabb gólra hajtottak az if-
jú titánok, ahelyett, hogy a hátsó
biztonságra helyezték volna a
hangsúlyt és ez lett a vesztük. A ra-
cionális célfutballt játszó ellenfél
olyan jó távoli lövői, mint Hos-
nyánszky, Mosonyi vagy éppen
Máté Robi addig próbálkoztak,
amíg az egyik „löket” utat talált az
ezért roppant dühös Klézli kapujá-
ba. 3-3.

Villogott a decsi légiós
A kitartó szurkoló ebben a szi-

tuációban elnézne legalább egy öt-
perces ráadást – amikor közép mé-
retű kapura játszanak, ilyenkor ga-
rantálható, hogy lesz gól –, de a
szabály arról szól, hogy a büntetők
döntenek: – nevezetesen a kilence-
sek. Ugyanolyan lutri, mint a 11-
esek. Valaki biztos kihagyja, ez pe-
dig most Hencz Balázs volt, így a
bonyhádiak lejthettek örömtáncot
a Váz Bau díszes serlegével. A kis-
döntőben a Decs, mint a torna
meglepetéscsapata 4-3-ra győzte le
a paksiakat, így az őket elkísérő

törzsszurkolóik duplán örültek.
Hogy miért? Az örök rivális, őket
azért egy kicsit bosszantó módon
megyebajnoki első Őcsényt 4-2-re
fölülmúlták, s a kisdöntőben kihaj-
tott bronz már hab volt tortán. Per-
sze okkal vetődik fel a kérdés: mi
lett volna a Deccsel osztrák légiósa
Kollár Sándor nélkül? A gólvágó
hazajött, beszállt a régi játszótár-
sak közé és kilenc gólt ért, amivel a
robosztus csatár a gólkirályi címet
is kiérdemelte. A szurkolók persze,
hogy visszasírják Sanyijukat, de ta-
vaszi visszatérése nem aktuális: a
sógorok sokad-ligájában euróban
fizetnek neki a gólokért.

A torna legjobb játékosa címet a
Bonyhád színeiben szereplő, vala-
mikor Szekszárdról indult Mosonyi
Áron érdemelte ki, a legjobb ka-
pusnak az UFC hálóőrét, Klézli Ta-
mást választották az edzők. A fő-
szponzor, a Váz-Bau Kft. ügyveze-
tője, Lenkey Imre jóvoltából a tor-
nán legjobb teljesítményt nyújtó já-
tékosnak is különdíj járt, amit
Csende Imre vehetett át az ünnepé-
lyes eredményhirdetésnél. A Váz-
Bau Kupa végeredménye: 1. Bony-
hád VLC, 2. Szekszárdi UFC, 3.
Decs, 4. Paksi SE, 5. Őcsény, 6.
Bölcske, 7. Dombóvár FC 8. Majos

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

KISPÁLYÁS TEREM-
LABDARÚGÓ KUPA

A csoport
9. forduló: 
Mindszentek–Sebi-Fornetti 11-6, Agro-
Tipp–Szalon Büfé 6-14, Dankó–Balassa
Mûvek 13-10, Hermes–Tetõfok 13-6

B csoport
9. forduló: Pr-Trans–Comp-Gold 7-10,
Szedres SE–Ennyi 8-6, Margaréta Pan-
zió–Kisdankó 5-9, Perfect-Phone–Ka-
kasd SE 11-9
A csoport
1. Szalon Büfé 8 6 1 1 74-33 19
2. Hermes 8 6 1 1 81-35 19
3. Dankó 8 5 2 1 89-65 17
4. Mindszentek 8 4 2 2 57-49 14
5. Tetõfok 8 4 – 4 59-68 12
6. Argentína 8 4 – 4 55-55 12
7. Balassa Mûvek 8 2 1 5 51-70 7
8. Agro-Tipp 8 1 1 6 64-80 4
9. Sebi-Fornetti 8 – – 8 37-112 0

B csoport
1. Kisdankó 8 5 3 – 52-31 18
2. Ennyi 8 5 1 2 65-48 16
3. Kakasd SE. 8 5 – 3 65-47 15
4. Comp-Gold 8 5 – 3 63-55 15
5. Perfect-Phone 8 4 2 2 63-53 14
6. Margaréta Panzió 8 3 1 4 61-55 10
7. Szedres SE. 8 3 1 4 61-63 10
8. Iso-Komplex 8 1 – 7 39-94 3
9. Pr-Trans 8 1 – 7 52-75 3

Góllövõlista: 1. Vida Tamás  (Agro-
Tipp) 26, 2. Kardos László (Balassa
Mûvek) 19, 3. Lizák Péter (Comp-Gold)
19, 4. Kész Gábor (Pr-Trans) 17, 5.
Weisz Tamás (Szalon Büfé) 17 gól. 

Váz-Bau Kupa: megyei futballrandevú parketten

A Bonyhád szerencsés sikere az UFC ellen
Azon kívül, hogy az egymás elleni meccseken találkoznak, mérkőz-
nek egymással oda-vissza alapon egy-egy bajnoki szezonban, amúgy
nem nagyon találkoznak egymással a Tolna megyei NB III-as csapa-
tok, noha jobban van közük egymáshoz, mint a somogyi és a baranyai
ellenfelekhez. Ilyen szempontból hiánypótló a hat évvel ezelőtt
Kniesz Mátyás edző által életre hívott, Lenkey Imre örökös szekszárdi
futballbarát által megszponzorált Váz-Bau Kupa. A házigazda Szek-
szárd, a Bonyhád és a Dombóvár, a Paks II. – a Tamási az idén hiány-
zott – mellett, lehetőséget kapnak mindig a megyebajnokság úgy-
mond meghatározó együttesei, hogy megmutassák magukat a falu-
jukból kilépve. Most a szekszárdi sportcsarnok közönsége az
Őcsénnyel, a Bölcskével, a feltörekvő Majossal, no és a Deccsel ismer-
kedhetett a sokmeccses egész napot betöltő torna során. 

A 2007-es esztendő utolsó napjai-
ban nyílt meg a szekszárdi mű-
jégpálya. Az eltelt egy hónap ta-
pasztalatairól az üzemeltető Pili-
si Zoltánt kérdeztük.

A városi sportcsarnok mögött,
mintegy 33 millió forintos önkor-
mányzati beruházással meg-
valósult létesítmény kivitele-
zője és üzemeltetője is a
Studiotherm Kft., melynek
ügyvezetője csupa pozitív
tapasztalatát osztotta meg
lapunkkal.

– A műjégpálya esetében
elmondható, hogy az igé-
nyek szerencsés módon ta-
lálkoztak a lehetőségekkel.
Úgy gondolom, eddig mind
a korcsolyázó vendégek,
mind mi, üzemeltetők elége-
dett lehetünk – kezdte Pilisi
Zoltán.

Az önkormányzat által a
szerződésben foglaltak sze-

rint a délelőtt az óvodáké és az ál-
talános iskoláké, akik élnek is az
ajándékba kapott lehetőséggel.
Szervezett keretek között hétköz-
naponként átlagosan 100–120 gyer-
mek látogatja a pályát, ismerkedik
a sporttal. Még vidékről is bejárnak
korizni, ott jártunkkor éppen pálfai

gyerekek merészkedtek a jégre. Pi-
lisi Zoltán örömmel tapasztalta azt
is, hogy a középiskolások is érdek-
lődnek eme Szekszárdon újdon-
ságnak számító téli sport iránt, s
egyre többen keresik fel a pályát
szervezett formában is. Ők a kor-
csolyabérlet árából kapnak kedvez-
ményt.

Az érdeklődés – persze az időjá-
rás függvényében – a hétvégén a
legnagyobb, nem ritkán 300–400

belépőt is eladnak na-
ponta. Ilyenkor a két-
óránként esedékes jég-
felújítást is gyakrabban
végzik. A pályán korcso-
lya- és jégkorong-okta-
tásra is van lehetőség,
szombaton este 21 órától
pedig első alkalommal
várja majd jégdiszkó a
szórakozni vágyókat.

A napijegy 600 forint-
ba kerül, korcsolyát
óránként 300 forintért
bérelhetünk, s a téli
sport szerelmeseinek ké-
nyelmét büfé és melege-
dő is szolgálja.

Kicsik és nagyok egyaránt élvezik
a téli sportlehetőséget

Népszerű a műjégpálya
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A rejtvény megfejtését 2008. február 5-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Az január 13-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Simsay Ildikó, Józsefvárosi korpusz.
Nyerteseink: Csurgai Zoltánné, Jókai M. u. 12. és Lóki Ferenc, Béri Balogh Á. u. 28. 
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Kérdezze meg
a döntéshozókat!

Megkérdezem a NYUGDÍJFOLYOSÍTÓ
IGAZGATÓSÁG illetékesétől, hogy az éppen
esedékes nyugdíjkorrekcióknak (a 13. havi
nyugdíj részarányos részével már nem is fáj-
dítom a szívem) miért mostoha gyereke az
özvegyi nyugdíj, amelynek hiányában még
több nyugdíjas kényszerülne kukázásra
vagy koldulásra? Azért, mert azt nem saját
jogomon kapom? Na ne nevettessen, mert
cukorbeteg vagyok, s ezért állandóan száraz
a szám. Jogtalanul, vagyis MÁS jogán jár ne-
kem olyan pénz, ami nekem törvényesen
jár?! Azt mondta erre az illetékes hölgy
rendkívül ingerült hangon, hogy ne őket ...,
szóval, hogy ne őket idegesítsem ezekkel a
dolgokkal, mert ők csak végrehajtók, ha-
nem tegyem föl ezt a kérdést a DÖNTÉSHO-
ZÓKNAK.

Akik igazán ismernek és szeretnek, azok
tudják, hogy én soha életemben nem voltam
olyan nagyravágyó természetű, hogy kér-
dést, vagy kérdéseket tegyek fel a DÖNTÉS-
HOZÓKNAK. Most mégis arra kényszerü-
lök, hogy a nagy nyilvánosság előtt felte-
gyem nekik azt a kérdést: Ha a minden év-
ben esedékes nyugdíjemeléskor jár az özve-
gyi nyugdíj jogán hozzátartozói jogon a
nyugdíjemelés, akkor a nyugdíjkorrekció al-
kalmával miért nem jár a részarányos nyug-
díjkorrekciós emelés?

Félek, nagyon-nagyon tartok tőle, hogy
kérdésem csak költői kérdés marad az idők
végezetéig, pedig nagyon vigyáztam arra,
hogy még véletlenül se hexameterekben te-
gyem fel a kérdést. (Ja, mielőtt még valame-
lyik indulatosabb természetű DÖNTÉSHO-
ZÓ felháborodottan a 10%-os ideiglenes öz-
vegyinyugdíj-emelésre hivatkozna, remé-
lem, hogy előtte még időben eszébe jut,
hogy azt a juttatást nyugdíjkorrekciótól füg-
getlenül minden arra jogosult nyugdíjas
megkapja.)

Bálint György Lajos



FELHÍVÁS
Intézményünk „VENDÉGEINK AZ ÉV-
SZAKOK” címmel természetismereti
versmondó versenyt hirdet általános is-
kolások számára.
A verseny időpontja: 2008. február 21. 
A versenykiírás megtalálható honla-
punkon (www.babitsmuvhaz.hu), vagy
kérhető a következő telefonszámon:
529-610

KIÁLLÍTÁS
Február 1-jén, pénteken 17 órakor

Art’999 Képzőművészeti
Egyesület 
JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: 
Mözsi Szabó István festőművész
Köszöntőt mond: 
Horváth István polgármester
Közreműködik: Finta Viktor (vers)
és Juhász Kitty (citera) 
Megtekinthető: február 20-ig

SZÍNHÁZ
Január 29-én, kedden 19 órakor
Hegedűs-bérlet III. előadása 

Richard Alfieri:
HAT HÉT HAT TÁNC  
Szereplők: Vári Éva, Kulka János.
Koreográfus: Király Attila és
Sebastian Cortez. 
Rendező: Ilan Eldad. 
Az előadásra minden jegy elkelt!

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. 

Az Egy pohár víz a világ színpadain leg-
gyakrabban játszott darabok egyike. A
18. századi történet színhelye az angol
királyi udvar. Szereplői: a jólelkű, ám
meglehetősen csacska Anna királynő; a
nagyhatalmú, minden kritikában részt-
vevő Marlborough hercegnő; Masham,
az udvari testőrség ifjú zászlósa, akinek
szerelméért három hölgy verseng;
Abigail, a bájos fiatal lány, aki megle-
pően jól eligazodik az udvari ármányok
között és – akit elsőnek kell említeni – a
lorddá előlépett Bolingbroke vicomt, aki
a cselekmény minden szálát a kezében
tartja és mozgatja azokat, hogy végül az
arra érdemesek jól, míg az érdemtele-
nek pórul járjanak.

Jegy: 2000 Ft

Február 18-án, hétfőn 19 órakor
SZEKSZÁRD BIG BAND
KONCERT
Jegyek a színházi jegypénztárban
kaphatóak január 22-től. 
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Január 29-én, kedden 17.30 órakor
Legyen Ön is kreatív, 
járjon egy jó társaságba, jöjjön a 
FOTÓKLUBBA!
Fotóklub kezdi működését a Babits
Mihály művelődési házban
A foglalkozásokat vezeti: 
Bojtár Tamás

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

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
Az Artisjus-díjas Lukács Miklós cimbal-
mos önálló, 2006 elején alakult formá-
ciója a quintet. Saját szerzeményeket
játszanak, amelyben az indiai és balká-
ni zene dallamai és kötött ritmikai vi-
lága ötvöződik a jazz improvizatív for-
máival. 
A hangszerek összeállítása igen külön-
leges, ettől a zenekar önálló és egyedi
hangzásvilággal bír. 
Belépőjegy: 2000 Ft
Jazz bérlettel: INGYENES!
Zenebarát bérlettel: 1000 Ft

Úgy érzed, hogy téged elkerült
a ritmusérzék?

Netán botlábad van?
Gyere el, tanulj meg tán-
colni és érezd jól magad!

TÁ R S A S TÁ N C -
TA N F O LYA M

indul február 5-én
a Babitsban!
A tanfolyam 20 órás

(10 alkalom × 2 óra), 45 perc/óra.
Részvételi költség: 10 000 Ft, melyet

a jelentkezéskor (a helyszínen)
egy összegben kell befizetni.

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Január 24–30. 15.30 és 17.30 órakor 

P.S. I LOVE YOU (12) 
szinkronizált amerikai vígjáték 
20 órakor 
CASTING MINDEN 
magyar zenés film

Január 31–február 6. 17.30 és 20 órakor
LEGENDA VAGYOK (16) 
színes feliratos amerikai akciófilm

KISTEREM
Január 24–30.  15.30 és 17 órakor 

CASTING MINDEN 
magyar zenés film
20 órakor
P.S. I LOVE YOU (12) 
szinkronizált amerikai vígjáték

Január 31–február 6. 
17 órakor A KABALAPASI (16)

feliratos amerikai 
romantikus vígjáték

19 órakor 4 PERC (16) 
feliratos német filmdráma

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
29. Blues Brothers 2000.

R.: John Landis
31. Régi idők focija R.: Sándor Pál
JAZZKLUB 
30. Monterey Jazz Fesztivál 40 éve
A programok ingyenesek, kezdési idő 20 óra.

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

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

APRÓHIRDETÉS
GYULÁN zöldövezetben, a fürdőtől 600 m-re egy egy-
szobás (3 személy elhelyezésére alkalmas), és egy
másfél szobás, galériás (hatan is elférnek) üdülőszövet-
kezeti apartman  február 8-tól, illetve a nagyobb március
8-tól két hétre 2500 forint/nap kiadó. Az évi kétszer két-
hetes üdülési jog mindkét ingatlanra végleg eladó. Tel.:
30/278-98-17, este 74/314-852

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

Január 28. (hétfő) 18 óra
FILMKLUB Kortárs német filmek

Január 29. (kedd) 13 és 16 óra
CREEPS ifjúsági darab
MAGYAR SZINKRONNAL!

• 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! 

Január 30. (szerda) 18 óra: 
• újságíró, fényképész,

tévés szakember

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!

A WOSINSKY MÓR MEGYEI
MÚZEUM

tisztelettel meghívja
2008. február 5-én,

kedden 15 órára a
Honfoglalás kori ötvös-
munkák és Árpád-kori

láncing rekonstrukciójá-
nak 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.

GARAY TÉRI HÍREK
Gyurcsány Ferenc Öszödi

beszédének nyilvánosságra
kerülése óta folyamatos – a kor-

mány lemondását követelő –

Garay téri tüntetés 500. napján, 

2008. január. 31-én, 
csütörtökön este 19 órakor a 

GARAY TÉREN

meghívott vendégként 

DR. BENE ÉVA
főorvos

és
DR. BAKOS BATU 
lesznek a főszónokok. 

Téma az egészségügy és
a népszavazás. 

Minden érdeklődőt várnak a
szervezők
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Korunk emberének számtalanszor
lehetőségében áll választani – vél-
jük. Ezek a választások legtöbb-
ször tudattal vezéreltek, ám ezer-
szer ennyire számottevőek ösztö-
neink jeladásai.  Kiválasztjuk, mi-
lyen ruhát veszünk fel reggel, mit
főzünk ebédre, melyik filmet néz-
zük meg a moziban, köznapi kis
szabadságaink ezek, nem többek;
társválasztásunk ugye mennyivel
összetettebb döntéssorozatot kí-
ván, elvégre ott elemi ügyről van
szó… Valójában ebbéli választása-
ink a leginkább tiszavirág életűek.
Mert ameddig el nem érünk egy
tisztes kort, folyamatosan válasz-
tunk, embereket választunk, csak
éppen mindig másikat… Szeren-
csétlen esetben egy életen át. Talán
kétféle kapcsolat létezik, ami – ha-
lálig – felhőtlen egy egészként élést
szavatol. Ilyen a szülő és gyermek
viszonya, még inkább a kölcsönös
ismeretlenségből sarjadzó szellemi
társi lét. Ez utóbbinak felejthetet-
len példája Karinthy Frigyes és
Kosztolányi Dezső érintkezése. Ka-
rinthy barátja halála után írt meg-
indító emlékezését A zöld tinta kia-
padt… címen olvashatjuk a Szép-
irodalmi Kiadó Esszépanoráma II.
kötetében. 

Legelőször is némi magyarázat:
köztudomású, hogy Kosztolányi
zöld színű tintával írt. Ez önmagá-
ban szimpla tény, az már azonban
meghökkentő, hogy e címet még
akkor ötölte ki barátja mulattatásá-
ra Karinthy, mikor az még élt.
Mindössze egy nappal halála előtt,
a János-kórházban. Így emlékszik
az író: „Tudtam, hogy vége van. És
hazafelé menet beszélgettem vele a
döcögő kocsi mélyén, ahogy lel-
künk legmeghittebb testvéreivel
szoktunk, nagy távolságokból is,
izgalmas és szenvedélyes pillana-
tokban. (…) –Hát a nekrológommal
mi lesz? Írnod kell, szerencsétlen,
és én kárörömmel figyellek majd a
sír páholyából, ahogy erőlködsz…
no híres, mi lesz a nekrológ címe?
»Hát kérlek… valami nagyon meg-
ható kell… hm, várj csak… mit

szólnál ehhez: A zöld tinta kia-
padt… Tudod, pontokkal utána,
hm?« Óriási, remek! Telitalálat!”

Kosztolányi ádáz harcot vívott a
giccsel, „a hazugságok elleni fárad-
hatatlan, mindig résen levő, pilla-
natra sem alkuvó ellenszenv” volt
az, amivel könyörtelenül lépett fel
ízléstelenség és modorosság, min-
den baj és nyomorúság forrásai el-
len. Mint olvashatjuk, ebből faka-
dóan politikai és irodalompolitikai
vérszerződésnél szorosabb cinkos-
ság létezett a két író között, s magá-
tól értetődik, elhanyagolható té-
nyezőnek számított az egymásétól
eltérő hit, hajlam, természet. „A
szellem ébersége és virrasztása ne-
vében mindketten gyűlöltük a tu-
nyán szundikáló szellem motyogá-
sát és félrebeszélését, és ahol lehe-
tett, harsogó nevetéssel trombitál-
tunk a fülébe, csiklandoztuk meg
mindent széttaposó lúdtalpait.” Az
írás hosszú sorokon át szól Koszto-
lányi hitvallásáról. Minden korban
akadnak, kik rekordot kívánnak
döntögetni a művészet berkein be-
lül, nem ismerve föl elmélyedés és
a részletek jelentőségét. „Kosztolá-
nyi is ráeszmélt, hogy a felhők fölé
ugráló »nagy akarás« sok van, s van
olyan turista, aki megmássza a

Gaurizankárt – de a szellemi világ-
ban nem a rekordok számítanak, s
néha nemcsak nehezebb, de na-
gyobb feladat is a felkanyarodó lej-
tőn megállni, hogy egy hegyi kris-
tály vagy akár sziklazuzmó szerke-
zetét pontosan megismerjük.” 

Ha belepillanthatnánk a ma élő
írók billentyűzeten gépelt levelei-
be, keresve sem igen találnánk oly
őszinte és rajongó szavakat, ame-
lyekkel Karinthy illette kortársát.
Főt hajtott azelőtt, ahogyan Koszto-
lányinak sikerült áldás-átokként
kapott tehetségét mesterséggé tisz-
títania, s ahogyan remekül hasz-
nálható formanyelvet készített ön-
maga számára. „Pompásan tudott
karikírozni, mint rajzoló a jellegze-
tes profilt. Ez a stílus kemény és
hajlékony, szavatolt toledói acél.

Mondatai rövidek, pattogók – de
milyen tömörek! A cicerói mondás:
nem értem rá röviden írni – ő úgy
látszik, ráért. (…) S emellett ko-
rántsem expresszionista, mint az
egyszavas mondatok hipermodern
nyegléi.” 

Az íróról már szóltunk, szóljunk
hát az emberről is. Mélységesen
fölháborította Karinthyt, hogy né-
hány műveletlen, mi több, faragat-
lan egyén az antiliberálisok közé
sorolta barátját. Mindennek oka le-
hetett részint fennhangon kifejtett
nézete: udvariasnak lenni több,
mint jónak lenni. „Mert az udvari-
asságban mindig benne van a jó-
ság, ami viszont civilizáció nélkül
ártalmasabb és rombolóbb lehet a
leggonoszabb szándéknál. (»Szí-
vekkel verjetek agyon.«) (…) Benne
van az igazi demokrácia, és benne
van az igazi humanizmus.” Karin-
thy leszögezi: Kosztolányi a sima
és kompromisszumos modora elle-
nére ugyanolyan szabadsághős le-
hetett volna, mint Petőfi. Csak az
ostobák tartották megalkuvónak,
félreértelmezve az udvarias habo-
zást, hallgatást. „Ő ne tudta volna,
hogy illúzió nélkül nincs élet, hogy
az illúzió kenyérnél és levegőnél
fontosabb életfenntartó erő, s hogy
másrészt legerősebb, legfőbb illú-
ziónk a szabadság? S hogy a hülye,
népboldogító törvénykovácsok, al-
kotmánycsizmadiák, jobbról és
balról, éppen ezt az illúziót akarják
tönkretenni, konok, szamár fejük-
nek abban a rögeszméjében, hogy
az emberek szívesebben mennek
majd egy tiszta és higiénikus bör-
tönbe, mint a rendetlen és veszé-
lyes, de szabad nagyvilágba. Mily
tévedés!”  Panyi Zita

Emlékezés a zöld tintával rótt sorokra 

Kosztolányi és Karinthy, amint együtt gondolkodnak, együtt lélegeznek

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

Literátori bölcsesség
KÖNYVAJÁNLÓ: hét évvel ezelőtt jelent
meg a Magyar Könyvklub kiadásában Kosz-
tolányi Dezső Gyémántgöröngyök címen
egy kötet, amely eleddig napvilágot nem lá-
tott műfordításokat, publicisztikai írásokat,
nyilatkozatokat, verseket és riportokat tar-
talmaz. Ebben olvashatunk írói vallomásai-
ról, visszaemlékezéseiről. 
Mosolyogva idézi fel kezdő írói korszaká-
nak szarvashibáját: túlságosan is naiv hitét
az emberekben; szélsőségesen bízott ab-
ban, hogy kifejezőerejével és szuggesztivi-
tásával sokakra fog majd hatni. Mint írja:
„Egyre szerényebb leszek. Amikor kezd-
tem, azt képzeltem, hogy olvasóim mind-
járt szőröstől-bőröstől megértenek engem,
oly tökéletesen, mint ahogy én érzem azt, ami vagyok, mint ahogy ál-
landóan és egyetemesen érzem egyedülvaló mivoltomat, sorsomat,
egyéniségemet, a fejem búbjától a lábam ujjáig. (…) Ma már beérem
azzal, ha észreveszik egy-egy újdonságomat, egy-egy sokszor mellé-
kes, esetleges képességemet, mely szellemi és lelki életemben csak
annyi és oly fontos, mint körmömön egy fehér vonalka, mint fejemen
egy hajszál.” PZ

Fiatalon, kezdő íróként
reményekkel telve

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
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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

Tragédia történt Szekszárdon
Hogy miért követett el öngyilkosságot az apa és 16 esztendős fia, még

nem tudni, sőt a pontos körülmények sem ismertek. Viszont – érthetően – a
városlakók a szörnyűségről beszélnek, s találgatnak. Ezért is tartjuk fontos-
nak az eddig ismert tények ismertetését.

Daubnar Gabriella őrnagy, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság bűn-
megelőzési osztályvezetője lapunknak elmondta, hogy a vizsgálat szakér-
tők bevonásával folyik, de egyelőre még nem készültek el a szakvélemé-
nyek. De mihelyt meglesznek, tájékoztatjuk olvasóinkat. Az osztályvezető
kitért arra, hogy szerencsére térségünkben is csökkenő tendenciát mutat az
öngyilkosságok száma, mert az emberek többsége érzi, tudja, hogy a gon-
dokat másképpen kell megoldani. Ez esetben nem így történt.

Hétfőn a déli órákban egy nagyon rosszat sejtő rokon értesítette a főkapi-
tányságot, hogy az apát és fiát nem tudja elérni sem személyesen, sem tele-
fonon. A rendőrség nyomban a helyszínre ment, s a tömbház lakásában rá-
találtak a két holttestre. Az apa felakasztotta magát, a fiú pedig a földön fe-
küdt. Daubner őrnagy asszony annyit fűzött hozzá, hogy a fiatalember ha-
lálának körülményei egyelőre igen vitatottak, de szakvélemény híján többet
nem mondhat.

Annyit lehet tudni, hogy a helyszínen találtak egy búcsúlevelet, ami
ugyan többes számban íródott, de egy kéztől származik. A környéken lakók
azt feltételezik, hogy a két férfi azért vetett véget életének, mert a ház asz-
szonya elhagyta őket, elváltak. Mások az asszony iránti tiszteletüket erősí-
tették meg, s azt is mondták, hogy a jól szituált család szép lakásban élt
nagy nyugalomban.     

A középiskolás fiúról csat jót hallani: rendesen tanult, jó sportoló volt,
mentális problémák nem gyötörték, társai szerették, szeretik. Nagyon
sajnálják… – hm – 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


