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– Feltételezem, hogy az ország
gazdasági teljesítményének tartós
gyengesége okán nem sok jóval tud
szolgálni, s a vállalkozások akarva
vagy akaratlanul történő megfojtá-
sát elhibázott gazdaságpolitika-
ként fogja értékelni. Ha mindezt
mondjuk a Hír Tv-ben vagy az Echo
Tv-ben is elmondja: már is megkap-
ja a kritikát kormányzati oldalról,
„már a Parragh is a Fidesz szájíze
szerint beszél”...

– Pedig higgye el egyáltalán
nincs erről szó. Már abból is kide-
rítheti ezt, aki kételkedik, hogy
összeveti az én nyilatkozataimat az
ön által említett párt nyilvánosság
előtti megnyilvánulásaival. Nekem
általában stratégiám van, amit már
ezredforduló óta egyre markánsab-
ban hangoztatok, s ezen gerincé-
ben nem változtatok. Ennek a lé-
nyege a jóval olcsóbb állam, fele
ekkora közigazgatással, fele ennyi

önkormányzattal. A döntési jogok
további decentralizálása, vagyis a
régiók területi és gazdasági fejlesz-
tésében, ott lent a helyszínen hoz-
hassanak meg döntéseket, és nem
a választási eredmények alapján
képződjenek le ezek a vidéki testü-
letek, hanem a kamarák az adott
gazdasági szervezetek amúgy vá-
lasztott prominens képviselőiből
verbuválódjanak ezek az előkészí-
tő döntéshozó fórumok. Arról meg
nem tehetek, hogy az úgynevezett
központi média egyre kevesebb-
szer kíváncsi a véleményemre,
hogy saját orgánumunkat a kama-
rai–gazdasági hetilap megjelenését
bizonyos hatalmi körök ellehetetle-
nítették. Engem, mindent egybe-
vetve, az zavar a legjobban, hogy a
gazdaságpolitikában sincs esély ar-
ra, hogy a magyar kibontakozás
tényleg pártpolitika fölött álló alap-
kérdéseiben létrejöjjön egy ciklu-

sokat átívelő deklarált kompro-
misszum. Ami az ország adottsága-
iból, jelenlegi gazdaságszerkezeté-
ből, export-import realitásaiból in-
dul ki, amely kiépíti az önvédelmi
reflexeket, amely végre abból indul
ki, hogy amit pluszban megterme-
lünk, csak azt lehet elosztani.
Amely tudomásul veszi, hogy a
hőn óhajtott szociális piacgazdaság
megteremtésének első és legfonto-
sabb feltétele, hogy a gazdaság
ilyen-olyan rendű szereplői pros-
perálnak és elosztható, újra eloszt-

ható jövedelmeket
termelnek meg. Ha ez
nincs, nincs miről be-
szélni. A vállalkozá-
sok helyzetbe hozá-
sát a növekedésre ser-
kentést ebben a való-
ban párját ritkító költ-
ségvetési helyzetben
meg kellene tudni
tenni. De ehelyett
csak a terhek növe-
kedtek, így nem több,
mint illúzió 2009–
2010-es kibontako-
zásról beszélni.

A költségvetés
rendbetétele mellett
már kellene valamit

kezdeni a gazdasággal, s
ennek azonban mi a kama-
rában a csíráját sem látjuk,
ez a nagy gondom. Mint
vállalkozó is nagyon tartok
tőle, hogy behozhatatlanul
leszakadunk a bennünket
gazdasági növekedésben az
elmúlt négy-öt évben elég-
gé markánsan előző újon-
nan csatlakozó országok.

– Az Unió 2012-ig elérhető
ezermilliárdjai mennyire je-
lentenek megoldást a forrás-
hiányra, a gazdasági növe-
kedésre Ön szerint? Állító-
lag mi ennek fogadására
jobban felkészültek va-
gyunk mint a demokráciá-
ban járatlanabb, tapaszta-
latlanabb szomszédok.
Szerveződnek a kistérségi
nagy projektek, az e tekin-
tetben való számos összefo-

gásról olvashattunk az országos és
a regionális sajtóban.

– Segíthetnének, ha azt látnánk,
hogy az ebben a témában kiírt pá-
lyázatokban felfedezhetnénk a gaz-
daság növekedését szolgáló priori-
tásokat. Nem vitatom én a közössé-
gi színterek megújhodást szolgáló,
kistérségekben közérzetet javító
sok tízmilliós beruházásokat, az
oktatás, a kultúra jogos, az európai
nívót célzó igényeit, de nekünk
most nem biztos, hogy ezekre kel-
lene elkölteni a megnyerhető
pénzt, hanem azokra, akik export-
ra termelnek, vagy valamilyen
prosperáló ágazatban bizonyítot-
tan életképesek, nos őket kellene
markánsan, de ellenőrizhetően
helyzetbe hozni. Véleményem sze-
rint a gazdasági versenyképesség
növelése szempontjából nem
áramlik be majd annyi EU-s pénz,
amiből direkt módon növekedhet a
mozgásterünket meghatározó
GDP. Ez ami most van, a lassú víz
majd valamikor partot mos prog-
ramja, de az országnak sok eltéko-
zolt év után nem erre lenne első-
sorban szüksége.

A gazdasági kamarának „nem osztanak lapot”
Parragh László: „Másfajta gazdaságpolitikára lenne szükség”

A Szüreti Napok idején, annak is a szombatján, a kora esti órákban
bármilyen rendezvényt beiktatni, bizony merész vállalkozás. A si-
kertelenséget előrevetítő... Volt is némi szkepszis a Vállalkozói Sza-
lon szervező házigazdájában, Illés Tamásban. Mindezek ellenére
azért reménykedett is: érezte, sejtette, hogy az előadó személye dr.
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke áthi-
dalhatja a nem túl szerencsés időpontot. Részint azért, mert maga
is komoly vállalkozó a mai magyar valóságban. Részint azért, mert
a makrogazdasági kérdésekkel oly hőn foglalkozó Parragh nem tar-
tozik a két fő politikai erő gazdasági holdudvarához sem, így min-
dig képes a magasabb rendű, nemzetgazdasági érdekeknek aláren-
delve elemezni a történéseket, mindamellett, hogy a kis- és közép-
vállalkozások érdekeit kőkeményen képviseli. 

Folytatás a 4. oldalon.
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

SZEPTEMBER 30., OKTÓBER 14., 28.

Rajtunk is múlik, hogy szebb,
tisztább legyen a Tartsay lakótelep

Őszi takarításra várunk minden, a környezetéért tenni
akaró lakótársunkat

OKTÓBER 13-án, SZOMBATON 9 órától (esőnap: október 20.)
A két új játszótéren takarítóeszközöket és szemeteszsákokat biztosítunk.
Jöjjön el, mert tényleg rajtunk is múlik!

Dr. Gaál Zsuzsanna Gáspár Jánosné
önkormányzati képviselő közös képviselő

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Területi
Nyugdíjas Alapszervezete és a Szekszárdi

Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége
által meghirdetett burgonya-megrendelések szállításának ideje 2007. októ-
ber 5. (péntek), alma- és körte-megrendelések szállításának ideje: 2007.
október 4. (csütörtök) reggel 7-től, helye: Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége, Hunyadi u. 4. sz. parkolója.
Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót!

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozatánál 

téli tárolásra alkalmas zöldséggyökér, sárgarépa kedvezményes áron
megrendelhető előzetes előjegyzés alapján, naponta 8–10 óráig Babits
Mihály Művelődési Ház, mozi bejárata melletti irodájában vagy a 20/415-
4867 telefonszámon. Zöldséggyökér: 400 Ft/kg, sárgarépa: 250 Ft/kg
egységáron. 
Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas és nagycsaládos megrendelőt!

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége

értesíti tagjait, hogy október 8-án (hétfő) 7–9 óráig 580 Ft/kg-os áron,
tisztított csirkét árusítunk a Hunyadi u. 4. sz. alatt. Előjegyzéseket októ-
ber 4-ig ügyfélfogadási napokon felveszünk.

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete 

vendége lesz professzor dr. Papp Lajos egyetemi tanár, az orvostu-
dományok doktora, szívsebész, a Pécsi Szívgyógyászati Klinika igazgató
professzora. A professzor úr Szekszárd, Művészetek Házában előadást
tart 2007. október 4-én (csütörtök) du. 16 órakor.
Szeretettel várjuk a látássérült tagtársakat és minden érdeklődőt!

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A Szekszárdi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya
nyomozást folytat ismeretlen tettes ellen
lopás bűncselekmény elkövetése miatt.
Az eljárásban szükségessé vált a képen
látható nő személyazonosságának meg-
állapítása. A rendőrség kéri, amennyi-
ben a képen látható nőt felismerik, vagy
tartózkodási helyéről információval
rendelkeznek, jelezzék hatóságunknak. 
Bejelentéseiket a 74/501-100-as telefon-
számon, valamint az ingyenesen hívha-
tó 107-es vagy 112-es segélyhívószá-
mokon is megtehetik.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Október 25.  
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Október 25. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. emelet 36.
sz. iroda,

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

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap első és második 
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Október 15. (hétfő) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

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

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

SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

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

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

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

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

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

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

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

Megalakult a 
„SZEKSZÁRD 2020” Egyesület

azzal a céllal, hogy jobb, hatékonyabb, feltételek nélküli párbeszédet
építsen ki az emberek és a közintézmények, köztestületek között. Az
egyesület első tematikus rendezvényét a „Lakható Szekszárdért” egyesü-
lettel közösen rendezi 2007. október 4-én 16 órakor az Allianz Hungária
Biztosító nagytermében (volt „Garay táncos” Széchenyi utcai bejárat).
Téma: Szekszárd városközpont közlekedés és köztérrendezés. Építé-
szek tartanak bevezető előadást vetített digitális képekkel, filmekkel. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, mondja el véleményét, kritikáját,
javaslatait, jövőképét!

A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és
Piac Igazgatósága a gombaszakértők tu-
dásszintjének fenntartása és fejlesztése

érdekében országos gomba-felismerési versenyt hirdet 2007. október
16-ra. A helyszín a Vámház körúti Vásárcsarnok (Budapest, Vámház krt.
1–3.). A versenyen a magyarországi vásárcsarnokok és piacok alkalmazá-
sában álló, gombaszakértői képesítéssel rendelkező felügyelők, gomba-
vizsgálók vehetnek részt. 
A pénzdíjas versenyre jelentkezni október 10-ig lehet a 06-1/27-33-121-
es telefonszámon.

A Szekszárdi Szív és Élet Klub
következő összejövetelét 2007. október 3-án 16 órai kezdettel tartja a
kórház klubtermében. „Szűrővizsgálat a korai érszűkület megbetege-
désben” címmel lesz előadás, melyre tisztelettel meghívjuk az érdeklő-
dőket és a klubtagjainkat.

Szív és Élet Klub elnöksége

FELHÍVÁS
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A Tolna megyei könyvtár és a me-
gyei német kisebbségi önkormány-
zat mindig jó viszonyban volt, ami a
folyamatos együttműködésben is
megnyilvánult, szögezte le az ön-
kormányzati elnök, dr. Józan-
Jilling Mihály. „Nem véletlenül ta-
láltunk ismét egymásra, mégpedig
a kistérségek érdekében”, közölte
az elnök azon a konferencián, amit
közösen rendeztek Kistérségi, köz-
művelődési együttműködés címmel
Szekszárdon, a Német Színházban.
A meghívottak – a megye települé-
seinek német kisebbségi önkor-
mányzati vezetői, a helyi közműve-
lődés és a hagyományőrző tevé-
kenységben részt vevő szakembe-
rek – szép számmal vettek részt a
tanácskozáson.

Ajánlataikat és terveiket összefog-
lalva dr. Józan-Jilling Mihály elmond-
ta, kulturális központtá szeretnék ten-
ni a Deutsche Bühne Ungarn-t. Ősztől
olyan kultúrasszisztens működik a
színházban, aki közművelődési fel-
adatokat lát el. A fizetését két teljes
éven át a német kormány fedezi. Első-
sorban olyan német programokat fog
menedzselni, amelyek eddig hiányoz-
tak a palettáról. Megemlítette az el-
nök, hogy szeretnének filmklubot
működtetni a színház épületében,
más településeken is bemutatható ki-
állításokat hoznak a német kultúra te-

rületéről, de tervezik a budapesti
Goethe Intézetből lehozni a „költöz-
tethető” programokat.

Liebhauser János, a megyei könyv-
tár igazgatója kiemelte, a kistérségi tá-
mogatás a könyvtárak olyan színtű
stabilitását biztosítja, amire az adott
település teljes közművelődését rá le-
het majd építeni.

Elekes Eduárdné megyei vezető
szakfelügyelő a konferencia elsődle-
ges célját abban határozta meg, hogy
minél teljesebb információt adjanak
át a német kisebbségi önkormányzat-
ok vezetőinek. Fontos, hogy ismerjék
a legújabb könyvtárfejlesztési, kor-
szerűsítési lehetőségeket.

– Konkrétan arról van szó, hogy
könyvtárellátó szolgáltatási rendsze-
rek alakultak Tolna megyében, min-
den kistérségben. Mind az öt többcé-
lú kistérségi társulás élt azzal a lehe-
tőséggel, hogy igénybe veszi az úgy-
nevezett mozgókönyvtári normatívát
az államtól. Idén ez az összeg 1,3 mil-
lió forint minden egyes kistelepülés-
re. Jelenleg 72 szolgáltató helyünk
van, tehát közel százmillió forintot je-
lent a normatíva. Ez a váratlan forrás
felhasználható a könyvtári épületek
korszerűsítésére, beleértve a bútorok
cseréjét is – fogalmazott Elekes
Eduárdné, s hozzátette, hogy a kiste-

Újabb egymásra találás 
a kistérségekért

Középpontban a helyi érdekek, hagyományok és igények

Gazdasági együttműködési javaslat-
tal látogatott Szekszárdra a közel-
múltban Jónap Gábor, a Dán Király-
ság Magyarországi Nagykövetség-
ének kereskedelmi attaséja.

A diplomata magyarországi körútja
egyik állomásaként érkezett a megye-
székhelyre, melynek során 15 város
önkormányzatával szeretné szoro-
sabbra fűzni a kapcsolatot. Jónap Gá-
bor elmondta: három, Magyarorszá-
gon központi szerepet betöltő gazda-
sági szegmensben, a mezőgazdaság
és a hozzá kapcsolódó élelmiszeripar,
a környezetvédelem és energetika, va-
lamint az egészségügy területén –
ezekben dán cégek a világ élvonalába
tartoznak – tervezett fejlesztésekben
mindkét fél számára előnyös együtt-
működési lehetőségeket keresnek
magyar, így többek között szekszárdi
partnerekkel. Ennek első lépéseként a
követség kereskedelmi osztálya élő
munkakapcsolatot épít ki az önkor-
mányzattal. Jónap Gábor jelezte: min-
den segítséget megadnak a dán és ma-
gyar cégek egymásra találásához, a

közös uniós pályázatokhoz, és – meg-
felelő projekt esetén – akár dán állami
garanciával rendelkező hiteleket is
közvetítenek egy magyarországi
pénzintézeten keresztül.

Ács Rezső Szekszárd alpolgármes-
tere elmondta, a város szeretné kistér-
ségi szerepét erősíteni a közüzemi
szolgáltatások terén. Így például a
hulladékkezelés megoldásánál, vagy
a 2008 szeptemberében induló új,
6000 adagos konyha felszerelésénél –
amelyre egyébként várhatóan nem-
zetközi közbeszerzési pályázatot ír-
nak ki – számítanának a dán techno-
lógiára, de szívesen látnának beruhá-
zókat az ipari parkban, és a helyi vál-
lalkozások számára is újabb lehetősé-
get jelentenének a dán partnerek.

A megbeszélésen Ács Rezső felve-
tette egy testvérvárosi kapcsolat kiépí-
tésének ötletét is, amelyet Jónap Gá-
bor is üdvözölt, és azt ajánlotta, hogy
az önkormányzat e szándékával a
koppenhágai magyar követséggel ve-
gye fel a kapcsolatot, akik már közve-
títettek hasonló esetekben.  (fl)

Körvonalazódó 
dán kapcsolatok

Negatívumokra világított rá
a két SZDSZ-es képviselő

A város közgyűlésének
két szabaddemokrata
képviselője, Németh Zol-
tán és Jobban Zoltán múlt
csütörtökön évértékelő
sajtótájékoztatót tartott.
Részletekbe menően ele-
mezték a város jelenlegi
vezetésének egyéves
munkáját, de kitértek az
egyetlen ellenzéki frakció
tevékenységére is. Megje-
gyezték, autentikusak az elmúlt 17
esztendő történéseit, eredményeit
összehasonlítani, hiszen 1990 óta
mindketten a tagjai közgyűlésnek.

A két képviselő szerint ez az önkor-
mányzat az elődeinél is kevésbé egy-
séges alapon működik a sokkal kevés-
bé egységes koncepció mentén. Tehát
az értékelés sem lehet egységes. Elő-
ször az elmúlt esztendő számukra
szimpatikus történéseiről szóltak,
hangsúlyozva, hogy vannak olyan te-
rületei a város működésének, amely-
ben pozitív irányú elmozdulások, elő-
relépések történtek: ilyen a városmar-
keting, a városi nagyrendezvények
ügye, de dicséretes a sport-, az ifjúsá-
gi és a civil szervezetekkel való
együttműködés, ahogyan a regionális
szerep elnyerése érdekében elindult
folyamat is. Elismerésüket fejezték ki
bizonyos szlogenek – mint például a
szabaddemokratáktól átvett „Szek-
szárd a jövő városa” jelmondat – élet-
ben tartása okán, illetve az előző cik-
lusban elindított folyamatok – például
a karbantartás, vagy az élelmezés
más módon történő ellátása – meg-
szakítás nélküli folytatása miatt. Sőt,
nem felejtkeztek meg arról a néhány
együttműködésre hajlamos képvise-
lőtársukról, akiknél a várost vezető
frakció tagjaiként sem tapasztalják a
zsigeri ellenállást a másik oldalon
ülőkkel való közös munkában.

Ezután rátértek azokra a folyama-
tokra és döntésekre, amelyeket ko-
moly kritika illet. Németh Zoltán
megjegyezte, hogy déjá vu érzése tá-
mad, amikor a város vezetésére, illet-
ve a város működésére tekint: úgy tű-
nik, mintha az 1998-tól 2002-ig tartó
ciklus éledne újjá. „Ugyanazok van-
nak most is vezető pozícióban, mint
az említett időszakban, ugyanaz a
mentalitás látszik, s ugyanazok veze-
tik néha orránál fogva a Fidesz-frakci-
ót.” A mostani városvezetés a tekin-
tetben is hasonlít a 2002-ig fungáló
fideszes többséghez, hogy míg az Ön-
kormányzati Törvényben kötelezően
ellátandó feladatok közül jó néhányra
a kelleténél kisebb figyelmet fordíta-
nak, másikak megvalósításába vi-
szont óriási energiákat fektetnek. Az
utóbbiak közé tartoznak: a telkek, üz-
letrészek eladása, illetve megvétele
olykor áron alul, máskor áron felül.  

– A város akár néhány tízmillió fo-
rint összegű közpénzt is kizárólag szi-
gorú jogszabályok betartásával – köz-
beszerzési eljárás, versenyeztetés, ér-
tékbecslés, fellebbezési lehetőség… –
költhetne el, addig számunkra döbbe-
netes módon az elmúlt időszakban
850 millió forintnyi közpénzt adott ki
a felsoroltak betartása nélkül. Máig
nem tudjuk, hogy a városlakók 850
millió forintjának elköltése jó, vagy
rossz üzlet volt-e. Vannak olyan szak-
mai becslések, amelyek szerint akár
több százmillió forinttal túlfizették a
részvény-, vagy üzletrészcsomagot a
Vízmű és az Alisca Terra visszavásár-
lásakor. Még nem látjuk, hogy e lépés
von-e maga után törvényességi, vagy
más jellegű vizsgálatot – fejtette ki Né-
meth Zoltán, majd így folytatta a fel-
sorolást:

– Bizonyos demokratikus alapelvek
ugyanúgy sérülnek, mint 1998–2002
között, de – az SZMSZ módosítása ré-
vén – ugyanúgy csökken az ellenzék
megszólalási lehetősége, ugyanúgy sé-
rülnek a sajtó szabadságához fűződő
jogok, vagyis ugyanúgy kézi vezérlés
alá került a városi hetilap, ugyanúgy
korlátozzák az önkormányzati cégek
ellenőrizhetőségét, hiszen a felügyelő
bizottságokon keresztül az ellenzék
számára rálátási és ellenőrizhetőségi
lehetőséget nem biztosító struktúrát
alakítottak ki. A szóban forgó ciklus
gyakorlatához hasonlóan megsérte-
nek bizonyos fajta törvényi kötelezett-
ségeket, például azt, hogy a városnak
aljegyzőt kell választania. Vélemé-
nyünk szerint ezt az érvényes pályáza-
tok ellenére, ám hatalmukkal visszaél-
ve folyamatosan elbojkottálják.

A negatívumok felsorolása során
Németh Zoltán kitért a mezőgazdasá-
gi bizottság önállóságának megszűn-
tetésére. De az önkormányzati intéz-
mények vezetőinek „nincs szalvéta az
étteremben, nincs elegendő kréta,
vagy WC papír” panaszaival állította
szembe a városvezetés tízmillió forin-
tos luxusautó vásárlását. „Politikai
kétszínűség, ami itt folyik!”

– Az önkormányzat rossz politikai
döntéseinek anyagi terheit a városve-
zetés a lakosságra terheli, aminek a
legeklatánsabb példája, hogy újra fi-
zetni kell a hulladék elszállításáért –

Folytatás az 5. oldalon. Folytatás az 5. oldalon.
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„MÁSKÉPP MONDJUK 
ÉS ÍRJUK”

– A mostani kormányzat azt
mondja: ne értékeljük le magun-
kat, a szlovákok, a csehek, a szlové-
nek és a Baltikum országainak 6-
tól 9-ig terjedő gazdasági növekedé-
se miatt, mert az irigyelt dinamika
nem másból eredeztethető, mint
abból, hogy jóval mélyebbről star-
toltnak, mint mi anno...

– Ez ma már csak részben van
így. A vásárlóerő paritásában Szlo-
vákia már az idén utoléri Magyar-
országot, Románia pedig a jelekből
ítélve jövőre. Mivel a dinamikájuk
nagyobb, ez egy idő után szükség-
szerűen előzéshez vezet. Látszik,
hogy ők másfajta gazdaságpolitikát
választanak, mint mi. Nem költe-
kezik túl az állam, nem vállalnak
föl olyan feladatokat, amit a ma-
gyar állam fölvállal. Jobban szer-
vezték meg a mindennapjaikat, ki-
sebb költségekkel működnek, s en-
nek okán az elvonások is kisebbek,
ezért az ő növekedésük tartós. Mi
az egyensúlyteremtés érdekében
föláldozzuk a növekedést, a napi
gyakorlatból ez olvasható ki, saj-
nos. Nem nézzük a saját érdekein-
ket sem. Ma az egész világ abba az
irányba megy, hogy miként lehetne
a saját piacaikat megvédeni. Mi egy
liberális gazdasági logika mentén
működünk, teljesen kinyitjuk a pi-
acainkat és egy szabad versenybe
kergetjük bele azokat a vállalkozá-
sokat, akik eleve hátrányos hely-
zetből indulnak a fejlettebb nyugat-
európai versenytársaikkal szem-
ben: kevesebb tőkéjük van, kisebb
a technológiai színvonaluk, keve-
sebb a piaci tapasztalatuk és még
sorolhatnám.

– Azt mondja, hogy mindez nem
EU-s tagságunkból automatikusan
következő velejáró. Egyébként az
EU sem fogja korlátozni például az
új világ borainak a kontinensre tör-
ténő beáramlását, az európai borá-
szatnak ez pedig komoly verseny-
hátrány...

– A magyar nyelvben létezik a
másképp írjuk és másként mond-
juk szabálya, ez így van a világ gaz-
daságában is. Mindenki azt mond-
ja, hogy légy liberális és engedj be
a piacodra, miközben finom tech-
nológiákkal arra törekszik, hogy
védje azokat a külsők előtt, hogy
megtartsa magának. Ha értő sze-
mekkel körbenéz a világban, en-
nek a gyakorlatban történő érvé-
nyesüléséért a meghatározó erők
konszenzusra jutnak és saját gaz-

daságukat előnyös helyzetbe hoz-
zák. Nézze meg Ausztriát, vagy
Németországot, ahol létrehozták a
nagykoalíciót, vagy Franciaorszá-
got: a politikai ellenlábasnak a
győztes pozíciókat ad a kormány-
ban, hogy a legfontosabb gazdasá-
gi kérdésekben konszenzus jöjjön
létre. Nálunk meg teljesen duális
rendszer van, hatalmas nagy lö-
vészárkokkal, félő, hogy rámegy az
ország.

– Kié a felelősség, ki a legfőbb hu-
nyó?

– Mindenki, aki politikával fog-
lalkozik, ebből él.

– Minden képviselőé?
– Igen, bár azt hiszem, hogy a fe-

lelősség mértéke azért különböző.
Azé persze mindenképpen na-
gyobb, aki éppen hatalmon van,
akinél ott vannak a jogosítványok,
mert ő tehet gesztusokat, ő kell,
hogy kezdeményezzen. Hogyha
nem jön létre konszenzus, és 2010-
ig fennmarad ez a durva hangot
megütő kemény politikai szemben-
állás, úgy gondolom, hogy elpus-
kázzuk az uniós pénzeket, a gazda-
sági növekedés szempontjából
rossz döntéseket fogunk hozni, no-
ha alapvetően azok jó társadalom-
politikai célokat szolgálnak, de a
lényegi kérdések szempontjából
ugyanott fogunk állni mint most,
vagy öt-tíz évvel ezelőtt.

– Sokszor fölvetődik az ír, a por-
tugál, a skandináv modell magyar
adaptációja, vagy ezen sikeres or-
szágok gazdaságpolitikájából egy-
egy elem átvétele, mi erről a véle-
ménye?

NÉMET ORIENTÁCIÓ – 
ÚJ KIEGYEZÉS

– Mély meggyőződésem, hogy
nem lehet egy országot más pályá-
ra vinni, mint amit a kulturális és
történelmi hagyományai megszab-
nak. Magyarország német orientá-
ciójú ország, ebben nőtt fel, ebben
élt évszázadokat. A kontinentális
európai technológiákat kellene al-
kalmazni, az angolszász vagy az
észak-európai modellektől min-
denképpen tartanék. A legnagyobb
exportunk Németországba megy, a
legnagyobb befektetők a németek
nálunk. A magyar export tíz száza-
lékát adó Audi német, akik amúgy
is közel vannak az élet sok terüle-
tén hozzánk, a közép-európai tér-
séghez. Nem mondom, hogy egy-
egy skandináv, vagy angolszász
metódust, aminek alkalmazása ke-
csegtetőnek tűnik, azonnal vessük
el. De mi már kellő nyelvtudás hiá-
nyában is versenyhátrányban va-

gyunk, az írek, amikor a szolgálta-
tó szektorukkal domborítottak, ők
hazai pályán voltak a szó minden
értelmében, egy szigetországról
van szó, ahol két óra alatt át lehet
jutni a határ egyik végéről a másik-
ba, vagy egészen más infrastruktú-
rára épülhetett a gazdaság. A spa-
nyol–portugál hagyományos ipar-
ágakra, majd a turisztikára fóku-
száló kibontakozás már izgalma-
sabb lehet számunkra, de elég len-
ne, ha csak az osztrákokkal len-
nénk, képletesen szólva, újból jó
sógorságba, s ottani metódusokat
hoznánk be, valósítanánk meg el-
sősorban a már fentebb említettek
miatt.

– Még akkor is, ha az elmúlt
években nem úgy növekednek,
mint korábban, és vannak gazda-
sági gondjaik, s az EU sem úgy jött
be nekik, ahogy azt remélték?

– Ezzel a felvetéssel nem értek
egyet, mert ők éppen ellenkezőleg,
előnyt tudtak kovácsolni abból,
hogy beléptek az unióba. Egy na-
gyon rövid ideig tartó gazdasági
megtorpanás után Ausztria helyes
választ adott a hogyan továbbra, és
ennek az eredményei már jól látha-
tóak a makrogazdasági folyamatok-
ban. 

Ahhoz, hogy egy kormány ilyen
nehéz helyzetben, mint mi va-
gyunk, meg tudja oldani a feladato-
kat, nagyon erősnek kell lennie.
Nagyon erős politikai háttér és tár-
sadalmi támogatottság kell, s úgy
tűnik a regnáló hatalom egyiket

sem birtokolja olyan mértékben,
mint kellene.

– Önök, mint a legfőbb hazai
gazdasági kamara a közelgő köz-
gazdász vándorgyűlésen egy olyan
csomagot fognak ismertetni, amit a
gazdasági stagnálásból való kilá-
baláshoz fontosnak tartana. Néhá-
nyat mondana egyfajta ízelítőként?

– Elmondjuk, hogy az újabb
munkahelyek teremtését mivel, ho-
gyan lehetne elérni, szólunk az EU-
s pénzek átcsoportosításának
szükségességéről, az igazi verseny-
képességet előidézve, aztán a piac-
védelem eszközeiről, lehetőségé-
ről. Elmondjuk, miként lehetne a
Magyarországon működő GDP
megtermelésében oroszlánrészt
vállaló világcégek beszállítói tevé-
kenységi körében a magyar szerep-
vállalást növelni, mert az elképesz-
tően alacsony. Továbbra is az ol-
csóbb állami működésre teszünk
javaslatokat.

– Eléggé pesszimistán mondja
mindezt...

– Nincs meg ezekhez a politikai
akarat, és miért higgyem azt, hogy
belátható időn belül meglesz. Eb-
ben az országban nincsenek ha-
gyományai a társadalmi konszen-
zusnak... Amikor Lajos király csa-
patai Mohácsnál elvéreztek, akkor
Szapolyai a Tisza mellett állomáso-
zott, a magyar sereg fele csapattal
vágott neki a küzdelemnek. Több
példa is sorolható ennek érzékelte-
tésére, de mégis csak annak kéne
ragadósnak lennie, ami történelmi
távlatokban nem is olyan régen tör-
tént, ami a nemzeti konszenzus
szép példája. Ez, ugye, a büszkén
emlegetett kiegyezés, miután az or-
szágban elvitathatatlanul minden
szinten, majd félévszázadig jellem-
ző tartós növekedés állt be. B. Gy.

A gazdasági kamarának 
„nem osztanak lapot”

Folytatás az 1. oldalról.
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szögezte le Németh képviselő, hozzá-
fűzve, hogy ezzel kockáztatják a vá-
ros tisztaságát, teret adnak az illegális
hulladéklerakók szaporodásának,
ami a közegészségügy romlását vonja
maga után.

Ezt követően a grafikonokkal is alá-
támasztott szigorú számok alapján
megállapították a szabaddemokrata
képviselők: 2006-tal szemben 2007-
ben az egy lakosra jutó önkormányza-
ti fejlesztések összege majdnem a felé-
re esett vissza, s ugyanebben az idő-
ben az egy városlakóra jutó adósságál-
lomány közel megháromszorozódott.

– Ha mindezt összességében néz-
zük, megállapíthatjuk, hogy míg a
2006-os év majdnem másfélmilliárd
forint fejlesztést tartalmazott, a 2007-
es évben a költségvetés számai sze-
rint már csak 800 millió forintot. A hi-
telállomány a költségvetés végszáma-
it tekintve a 2006 év végén 750 ezer
forint volt, ezzel szemben a 2007 vé-
gére majdnem 2,1 milliárd forint a ter-
vezett összeg. Tehát a város nem az
elmúlt ciklusban adósodott el, hanem
most – állapította meg a képviselő, s
megjegyezte, hogy amíg a városi vál-
lalkozásokat, a városlakókat idén
több mint 114 milliós többletadó te-
herrel sújtotta a város, addig az embe-
rek közérzetét döntően befolyásoló
városüzemeltetési költségek soha
nem látott mértékben, mintegy 90
millió forinttal csökkentek, miközben
az önkormányzati állami támogatás
gyakorlatilag nem lett kevesebb.

– Mindezekből levonható az a kö-
vetkeztetés is, hogy másodállásban,
Nagydorogról nem lehet Szekszárdot
irányítani.

A két képviselő szót ejtett az egyet-
len ellenzéki frakcióról, az MSZP
munkájáról is, amit szerintük kritika
illet. (Mivel az SZDSZ-nek csak két
képviselője jutott a közgyűlésbe, ők
nem alkothattak frakciót. A szerk.) A
szabaddemokraták véleménye az,
hogy az MSZP-frakció támogató jelen-
létével, sok esetben támogató szava-
zatával végigasszisztálta az egy év
összes – szerintük néha szabálytalan,
illetve törvénysértő – hibás döntést.
„Az alternatív program felmutatása
helyett” leragadtak a pozícióosztoga-
tásnál. 

Jobban Zoltán közölte, hogy Hor-
váth István polgármester és ő maga
képviseli Szekszárdot a Dél-Dunántú-
li Regionális Fejlesztési Tanácsban.
Nehezményezi, hogy a polgármester
– valószínűleg pártutasításra – a több-
szöri felajánlás ellenére sem fogadta
el a tanács társelnöki tisztségét, ami
nem javít, inkább ront városunk sze-
repén. Megjegyezte azt is, hogy Szek-
szárd pozícióját az is rontja, hogy a
polgármester távollétében több alka-
lommal nem alpolgármestert, illetve
döntéshozó személyt bízott meg a
képviselettel, hanem hivatali köztiszt-
viselőt, akinek befolyása nem volt a
tanács, illetve a tervezési bizottság
munkájára. 

– Hasonló hozzáállásra más váro-
sok esetében az elmúlt egy esztendő-
ben nem láttam példát. De arra sem,
hogy az azonos várost képviselő ta-
gok ne működnének együtt a tanács-
ban például támogatási pénzek elnye-
réséért. Szekszárd polgármestere
egyetlen alkalommal sem proponálta
az összefogást, ami révén több lehető-
séget aknázhattunk volna ki városunk
érdekében. V.H.M.

Németh Zoltán és Jobban Zoltán
SZDSZ-es szekszárdi önkormányzati
képviselők szeptember 20-i sajtótájé-
koztatójáról készült, a Tolnatáj Tele-
vízió aznap esti híradójá-
ban (négyszer is) leadott
anyagban elhangzottakra
Ács Rezső gazdasági al-
polgármester kívánt rea-
gálni.

– Először is örülök, hogy
végre megszólalt az SZDSZ
is. Már azt hittük, hogy a
képviselőknek valami ko-
moly problémájuk van,
ugyanis az elmúlt egy év-
ben nem igazán látogatták a közgyűlé-
seket, bizottsági üléseket, és nem
mondták el véleményüket a város
ügyeiről ezeken a fórumokon. Nyilvá-
nos vitában véleményüket egyik álta-
luk kifogásolt problémával kapcsolat-
ban sem fogalmazták meg. Régóta sze-
rettünk volna velük vitatkozni, vélemé-
nyeket ütköztetni az elmúlt egy év
döntéseivel kapcsolatban, de mivel er-
re nem biztosítottak lehetőséget, ezt
nem tudtuk megtenni. A két képviselő
bátorságát mutatja, hogy csak olyan fó-
rumon – sajtótájékoztatón – fejtik ki
véleményüket, ahol nincs lehetőség a
valótlanságokra reagálni, azokra vála-
szolni. Ezeken a fórumokon olyan
ügyekről nyilatkoznak, formálnak vé-
leményt, amikről fogalmuk sincs, mert
sem azok előkészítésében, sem a dön-
tésekben vettek részt. Sajnos folytatják
a 17 éve tőlük megszokott tevékenysé-
get, a valóság elferdítését és olyan állí-
tások megfogalmazását, amelyek min-
den valóságalapot nélkülöznek.

– Nem tartom annyira butának egyi-
küket sem, hogy elhiggyem, nincsenek
tisztában azzal, hogy mit jelent egy üz-
letrész visszavásárlása. Szerintem a
különbséget mindketten pontosan tud-
ják, így ennek fényében nehezen tu-
dom értelmezni azon mondataikat,
miszerint pályáztatás és fellebbezési
lehetőség nélkül fizettünk ki egy ma-
gánszemélynek 850 millió Ft-ot azért,
hogy az általuk eladott városi cégeket
visszavásároljuk. Itt a visszavásárláson
van a hangsúly és ezért nem igazán ér-
tem, hogy egy üzletrész visszavásárlá-
sát hogyan lehetne pályáztatni. Egyéb-
ként, ha jártak volna bizottsági ülések-
re és közgyűlésekre, akkor bizonyára
tisztában lettek volna azzal, hogy a
visszavásárlást 6 hónapos előkészítő
munka előzte meg, és könyvszakértők
bevonásával állapítottuk meg az érté-
keket.

– Komoly gondok vannak az emlé-
kezőképességükkel is, ugyanis azokat
a dolgokat már elfelejtették, amiket ők
zúdítottak a városra, és aminek a terhe-
it az utánunk következő generáció fog-
ja nyögni. Németh Zoltán elfelejtette,
hogy mint a gazdasági ügyeket felügye-
lő alpolgármester legfőbb támogatója
és motorja volt a Szekszárdi Víz- és
Csatornamű Kft. törvénytelen értékesí-
tésének. Valószínűleg azt is elfelejtette,
hogy Szekszárd számára előnytelen, és
a várost – sőt a kistérséget – több mint
20 évre hátrányos helyzetbe hozó pá-
lyázati kiírásban működtek közre a

hulladékgazdálkodási programmal
kapcsolatban. Vélhetően arra sem em-
lékszik a volt alpolgármester, hogy 1,3
milliárd Ft-os hiány volt áldásos műkö-

désének az eredménye,
az új vezetés ekkora költ-
ségvetési mínusszal vette
át a várost. 

– Az SZDSZ-es politi-
kusok szereptévesztés-
ben vannak, mert nem
igazán tudják kezelni je-
lenlegi helyzetüket. Hi-
bás döntésük a hulladék-
szállítással kapcsolatban
évi 40 millió Ft-os hiányt

eredményezett a város költségvetésé-
ben. Szerettük volna látni és hallani az
SZDSZ hulladékszállítással kapcsola-
tos koncepcióját – amelyre most hivat-
koztak a sajtótájékoztatón –, de sem az
elmúlt ciklusban, sem most nem mu-
tattak hajlandóságot arra, hogy ezt
megosszák a város közvéleményével.
Bár ezekről az ügyekről nem nyilatkoz-
tak, tény hogy a választók ismerik azo-
kat, mert az SZDSZ szekszárdi teljesít-
ményéről 2006 októberében véleményt
nyilvánítottak. Ennek eredményeként
csak két képviselő került be a közgyű-
lésbe.

– Az viszont igaz, hogy cserben-
hagyták a rájuk szavazó állampolgáro-
kat, hiszen nem vesznek részt az ön-
kormányzat munkájában, nem képvi-
selik az érdekeiket. Talán azokról a té-
nyekről is beszélni kellett volna, hogy
milyen intenzitással veszik ki részüket
az önkormányzat munkájából. A té-
nyek a következők: Németh Zoltán pél-
dául a szavazások kevesebb, mint 30%-
án vett részt, a bizottsági ülések tekin-
tetében ez az arány kevesebb mint
20%. Mindezen számok tükrében a po-
litikai morállal kapcsolatban általuk
megfogalmazottakat nem is igazán ér-
tem. Az önkormányzati cégek ellen-
őrizhetőségéről annyit, hogy az ellen-
zék, hasonlóan az elmúlt évek gyakor-
latához minden felügyelő bizottságban
helyet kapott, abba nem kívántunk be-
leszólni, hogy a volt koalíciós partne-
rek egymás között ebben a kérdésben
hogyan egyeznek meg. Amennyiben
az SZDSZ-esek arra gondolnak, hogy
nekik miért nem jutott hely, azt tudom
mondani, hogy esetleg meg kellett vol-
na egyeznie azzal a koalíciós partner-
rel, akivel nagy egyetértésben adták el
négy év alatt a város ingatlanvagyonát.
Az pedig, hogy az előző polgármester
regionális tanácsbeli társelnöksége mit
hozott négy év alatt Szekszárdnak, ítél-
je meg mindenki maga.

– Mindezek ellenére bízom abban,
hogy az SZDSZ városi képviselői, mint
minisztériumi delegáltak, a Regionális
Területfejlesztési Tanácsban Szekszárd
város érdekeinek megfelelő döntéseket
fognak hozni, és szavazataikkal támo-
gatják majd városunk fejlődését. Re-
méljük, hogy Németh Zoltán, mint a
gazdasági miniszter bizalmasa minden
lobbi-erejét latba veti majd annak érde-
kében, hogy 2010-re megépüljön az au-
tópálya Szekszárdig, és a város gazda-
ságfejlesztéssel kapcsolatos pályázatai
sikeresek legyenek.

Folytatás a 3. oldalról.

Negatívumokra világított rá
a két SZDSZ-es képviselő

Emlékezet-kiesés?

lepüléseken nem önálló könyvtárak
működnek, hanem szolgáltató he-
lyek. Ugyanis a megyei könyvtár, vagy
a városi könyvtárak e helyeket min-
dennel – információval, dokumentu-
mokkal – ellátja.

A vezető szakfelügyelő kiemelte,
céljuk, hogy a kistelepüléseken meg-
lévő borzasztó hátrányos helyzet fel-
számolják, mégpedig azáltal, hogy
elektronikus információt, könyvtári
szolgáltatást stb. visznek ki. Hozzá-
tette, hogy a falusi könyvtárak egyben
közösségi helyek, ahol mindent szer-
veznek: foglalkoztatási információs
pontok működnek, kulturális rendez-
vényeket kínálnak, teleházakként is
működnek, s valamennyiben biztosí-

tott a szélessávú internet-hozzáférés,
mindegyikben megindult a képzés a
digitális kultúra elsajátítására. Mellet-
te pedig ott van a hagyományos köny-
ves kultúra, amiről nem szabad le-
mondani.

A kialakult jó partnerség jegyében
a szakfelügyelő kifejtette:

– A kisebb településen egyaránt
kulcsember, azaz közösségszervező a
könyvtáros és a kisebbségi vezető, s
együtt „húzzák” magukkal az embe-
reket a helyi érdekek megteremtésé-
ben, gazdagításában és a hagyomá-
nyok megőrzésében egyaránt. Ezzel a
kistelepülések összetartó ereje nő, hi-
szen a helyi igények, a helyi hagyo-
mányok, a helyi érdekek és a helyi le-
hetőségek mindenki számára megha-
tározóak. V.H.M.

Újabb egymásra találás 
a kistérségekért

Folytatás a 3. oldalról.



Gyurcsány Ferenc elhíresült
„öszödi beszédének” évforduló-
ján országszerte – így Szekszár-
don is – ezrek tiltakoztak, tüntet-
tek a kormány hazugságpolitiká-
ja ellen. A rendezvényre össze-
gyűlt csaknem ezerfőnyi tüntető
szinte ellepte a Garay teret. Ár-
pádsávos és nemzeti színű zász-
lókat lobogtatva követelték a ha-
zug kormány távozását. 

A rendezvény vezérszónoka dr.
Tóth Csaba bevezetőjében méltatta
az emberek kitartását, akik cik-
künk megjelenésekor immáron
több mint háromszázhatvan napja,
a miniszterelnök szavaival ellentét-
ben, nem unták meg és nem men-
tek haza! Mint mondotta: – „Minél
nagyobb ellenünk a betartás, annál
nagyobb bennünk a kitartás!” Ez-
után Gyimóthy László elszavalta
Csontos János író, publicista versét
– melyet a szerző, Illyés Gyula „Egy
mondat a zsarnokságról!” c. versé-
nek átköltésével, az „Egy mondat a
hazugságról!” címmel írt meg. 

Ezt követően Kerekes Csaba, a
városi önkormányzat Fidesz-frakci-
ójának vezetője emelkedett szólás-
ra. A fideszes képviselő hangsú-
lyozta: mára az önkormányzat ren-
dezte a vállalkozók felé fennálló
adósságait is. Kifejtette: a csaknem
egy éve tartó békés demonstráció
itt a Garay téren azért jött létre és
azért nem szűnik meg, mert egy el-
hazudott becsület nélküli ország-

ban élünk és ez bántja az emberek
morális közérzetét.

Mivel a kétarcú médiumok –
amelyek csak pár százaléka közöl
valóságos híreket – tovább takargat-
ják az igazság kibontását, így az
emberek maguk állnak ki azért az
utcákon és a tereken. Végül megje-
gyezte, hogy immár országos hírű-
vé vált a szekszárdi főtér, ahol még
vannak olyan igazlelkű, óriási szív-
vel megáldott szekszárdiak és kör-
nyékbeliek, akik dacolva az időjá-
rás viszontagságaival, az otthon
csendben méltatlankodó emberek
helyett is hangosan merik kifejteni
a véleményüket. Hatalmas erőt lát a
civil kezdeményezésekben, ame-
lyek kimondják, hogy elég volt a
nemzetrombolásból és itt most va-
lami másnak kell következnie. Kéri
a baloldali érzelmű embereket,
hogy lássák meg: az ő bőrükre is
megy ez a vásár.

Összefogást kért, példaként em-
lítve városunkat, ahol minden pol-
gár egyaránt hozzájárult ahhoz,
hogy ma nincsenek kifizetetlen
számlák a város költségvetésében.
– Ha itt helyben megy, akkor orszá-
gosan miért nem? – tette fel a kér-
dést, melyre a válasz egyértelmű:
Azért, mert jelenleg nem olyanok
vannak az ország élén, akiknek ez
lenne a céljuk. Végül reményét fe-
jezte ki, hogy ezen közállapotok
minél előbb véget érjenek és egy új
választással ismét felvirágozhasson
Mária országa. Gy. L.
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360. napja tart a
tüntetés a Garay téren!

A szeptember 13-a és 20-a
között megtartott Liberális
Hét keretében Szekszárdra
látogatott dr. Magyar Bá-
lint, az SZDSZ ügyvivője.
A politikus a Pécsi Tudo-
mányegyetem Illyés Gyula
Főiskolai Karán megtartott
előadásában egyebek kö-
zött az esélyegyenlőség
megteremtésére vonatko-
zó, egyben szükséges vál-
toztatásokról szólt. 

A Belvárosi kávézóban rendezett
sajtótájékoztatón az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv (ÚMFT) kultú-
rára és oktatásra vonatkozó részle-
teiről szólt a szabaddemokrata poli-
tikus. Hangsúlyozta, amennyiben a
liberális politizálás, illetve liberális
eszmevilág legfontosabb vonulata-
ként, meghatározójaként csak
egyetlen szót kellene említeni, az az
esély lenne, amit mindenkinek biz-

tosítani kell. Az a te-
vékenység, amelyet
most az ÚMFT kere-
tén belül a kor-
mányban végez – a
humán programok-
kal kapcsolatos
szakmai felügyeletet
látja el – Magyar Bá-
lint, azokat a prog-
ramokat jelenti,
amelyeknek igen

nagy szerepük van az életminőség
javítása szempontjából. 

– A kormányzati munkának olyan
részében tevékenykedem, amely az
uniós források révén a tervek meg-
valósulását garantálják – fogalma-
zott az ügyvivő, majd rátért az okta-
tással és a kultúrával kapcsolatos
projektekre, amelyek Szekszárdot és
a környező településeket is erőtelje-
sen érintik. Elindul egy iskola-felújí-
tási program, ami a leromlott álla-

potban levő kis iskolák korszerűsí-
tése, újjáépítése révén megfelelő
környezetet biztosít a diákok számá-
ra. Országos szinten erre 120 milli-
árd forint áll rendelkezésre, amiből
mintegy 700 iskolát újítanak föl
2007–2013 között. Szólt az „Intelli-
gens iskola” programról, amely a
XXI. századi technológiát jeleníti
meg. Ez azt jelenti, hogy az internet
által elérhető világot az informatikai
laboratóriumokból beviszik az osz-
tálytermekbe. 

Bár nem az ÚMFT keretei között
szerepel, de igen fontos kérdés: a
középiskolai kollégiumok tervezett
felújítása. A felsőoktatási kollégiu-
mok építéséhez és felújításához,
amelyben a magántőke is fontos
szerepet kapott, a középiskolai kol-
légiumok esetében is e mintát alkal-
mazzák. Magyar Bálint közölte, ő
maga is azért lobbizik, hogy amikor
a PPP (a magántőke és az állam
együttműködése) keretek felosztás-
ra kerülnek, az egyik hangsúlyos
elem a középiskolai kollégiumok fel-
újítása és bővítése legyen. Szintén e
konstrukcióban folytatnák a torna-
terem-építési programot.

Nem véletlenül vett részt Lieb-
hauser János, az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár igazgatója és Fusz
György, az IGYFK főigazgatója a saj-
tótájékoztatón, hiszen a PPP-hez
kapcsolható program Szekszárdot
jelentős mértékben érinti a főiskola
révén. Kiemelte, hogy a PPP progra-
mok keretében 140–150 milliárd fo-
rint került, kerül felhasználásra.
2002–2008 között várhatóan a ma-

gyar felsőoktatásba központi költ-
ségvetési támogatásból, Európai
Uniós forrásból magántőke bevoná-
sával 230–250 milliárd forint össze-
gű beruházás történik az infrastruk-
túrában. Ilyen nagyságrendű fejlesz-
tés még soha nem történt a felsőok-
tatásban. Szekszárdon, a beindult
turizmus szakhoz kapcsolódóan
tanszálloda építése szerepel az
egyik programban. A győri példa –
120 személyt befogadó négy csilla-
gos tanszálló és 200 fős kollégium
épült – alapján leszögezte, hogy a
szálló az oktatás mellett városfej-
lesztési célok megvalósulását is
szolgálja.  

Dr. Magyar Bálint azt is kiemelte,
hogy ugyan korlátozott számban, de
könyvtárfejlesztési programok is
rendelkezésre állnak. Napjainkban
ez azt jelenti, hogy a megye, a város
és az adott felsőoktatási intézmény
könyvtárát összevonják, ami nálunk
is a jövő útját jelenti. Ezzel szemben
sok helyen párhuzamos fejlesztések
történtek. Pedig mint tudjuk, a leg-
nagyobb „könyvtárfogyasztó réte-
get” az egyetemisták és a főiskolá-
sok alkotják. E mellett a fiókhálózat-
tal is egységes rendszert kell alkot-
nia a központi könyvtárnak, hiszen
a könyvtárfiókok funkciója is átala-
kult: a hagyományos dokumentum
és könyvgyűjtés mellett informati-
kai végpontokká váltak, a nagy-
könyvtár pedig kiszállítójuk lett. Ez
Tolna megyében mintaszerűen mű-
ködik, azaz a szervezeti széttagolt-
ság megszűnőben van, fűzte hozzá
Liebhauser János, majd leszögezte,
fontos cél, a könyvtár közös fejlesz-
tése, mégpedig az új funkciók társí-
tásával, ami a forgalom növekedését
is generálja. 

Az SZDSZ szóvivője megjegyezte,
a sokak által látogatott bevásárló

A könyvtárnak is harmonizálnia
kell életvitelünkkel



– Mondhatni, „vendéglátós di-
nasztiából” származik. Tegyük hoz-
zá, sikereinek ez lehet a meghatáro-
zója, de megjelenése, készségessége,
s a – rengeteg rohangálás ellenére is
– nyugalmat sugárzó kellemes mo-
dora is nagy előny a szakmájában.
Kérem, mutassa be a családot.

– Kezdem anyai nagyanyámmal.
Annak idején a Garay Szállodában
raktáros volt. De jelenleg is aktívan
besegít: most éppen itt, a főiskola
konyháján a „gyakorlós” diákoknak
készíti a tízóraira adandó szendvi-
cseket. 

– Min mosolyog ilyen jót?
– A szendvicseken. Nemrég, ez-

előtt kiszámoltuk, hogy a nagyi ad-
dig hány „szendót” készített. Ponto-
san már nem emlékszem, de olyan
óriási szám jött ki, amivel akár a re-
kordok könyvében lenne a helye.
Képzelje el a 14 esztendőt a napi
400-500 szendviccsel. Édesanyámat
többnyire a Gemenc Hotelből isme-
rik, ahol húsz éven át üzletvezető-
ként dolgozott. Anyu párja, Csorba
László volt a Gemenc igazgatója, je-
lenleg pedig egységeink számára
pályázatokat ír, sőt szakmai taná-
csaival, gyakorlatából adódó elkép-
zeléseinek megvalósítása révén is
jótékonyan hat az üzletek fejlődésé-
re. Édesapámnak Németkéren volt
egy kocsmája, ahol általános isko-
lásként sok nyarat eltöltöttem és szí-
vesen segítettem. 

– Egyszer úgy fogalmazott Sza-
bolcs, hogy a kényszer szülte a csa-
lád vállalkozásait.

– Valóban így történt. Annak ide-
jén anyuék azt szerették volna,
hogy a dolgozók vásárolhassák meg
a Gemencet. Ez nem jött össze, s
egy-két nehéz esztendő után sike-

rült átalakítani a dolgokat. Érdekes
módon Vanda nővérem – mindket-
ten itt végeztünk a vendéglátó-ipari
szakközépiskolában – volt a család
első vállalkozója, a főiskola büféjé-
nek a bérlője, üzemeltetője. Amikor
ugyanitt a konyha is kiadó lett, azt
anyuék pályázták meg, s már 14 éve
működtetik.

– Nagyon dicsérik a konyhát… De
maradjunk még a családnál, másik
testvérénél, Orsinál.

– Ő a Garayba járt, majd Szarva-
son végzett óvónőként. De nem a
szakmájában dolgozik, ugyanis vál-
lalkozásunk őt is „beszippantotta”,
hiszen rá is szükség volt.

– Következzék a – még egyelőre –
legfiatalabb Keszthelyi, mármint
Szabolcs. Elképzelhetetlen lett volna
más pályát választania? 

– Abszolút. Feltartóztathatatlanul
vonzott a vendéglátás, amibe való-
sággal belenőttem. Amúgy két nagy
szerelmem volt: a futball és a ven-
déglátás. De ezt a kettőt képtelenség
lett volna együtt csinálni. Ezt vá-
lasztottam. 

– De mi van a szerelem főszerepe-
lőjével, kedves kolléganőmmel, a té-
vés Simon V. Zitával?

– Az imént azokról az időkről be-
széltem, amikor számomra Zita
még nem volt. De miután megis-
merkedtünk, bizony a szerelem do-
bogójának legfelsőbb fokára került
Zita. Hát, most nem is tudom meg-
mondani, milyen előkelő helyet fog-
lal el. Ugye, tudja, mire utalok? 

– Hát persze, gömbölyödő pocak-
jára.

– Február 3-ra várjuk a kisbabát,
azaz minden jel szerint a kicsi
Szabolcsot. Óriási várakozásban és
készülődésben vagyunk. Jelenlegi

életterünk elég kicsi lenne hár-
munknak, így másik lakásba költö-
zünk, aminek a felújítása már elkez-
dődött. Tervezzük a babaszobát is,
s úgy látom, időre elkészülünk min-
dennel.

– Tudom, hogy Szabolcs rengete-
get dolgozik, elég nehezen tudtunk
mindkettőnk számára megfelelő
időpontot találni erre a beszélgetés-
re.

– Én pedig azt tudom, hogy mire
utalt a „sorok között” az előző mon-
datával. Elhatároztam, hogy átszer-
vezem az életemet, illetve a munká-
mat. Miután megszületik a kicsi,
mindenképpen több időt töltök
együtt a családommal, hiszen tíz
éve igazi családi életem nem volt,
ahogyan a közös születésnapi, vagy
névnapi ebédeken is csak olykor
vettem részt… Nem akarok olyan
apuka lenni, aki kora reggeli mun-
kába indulásakor és a késő esti ha-
zatéréskor kizárólag alvó babát lát. 

– Vissza a vendéglátáshoz, azaz a
Szászhoz és a Belvárosi kávézóhoz.

– A Száz megvásárlásának a lehe-
tősége 1996 végén jött, ami jelentős
hitelfelvétellel járt együtt. Most szá-
molok: immár tíz éve van a család
tulajdonában a söröző. A kávéházat
pedig 2003-ban nyitottuk meg. A
két egységet Orsival közösen vezet-
jük.

– Két tőszomszédságban levő ven-
déglátóhely nem konkurense egy-
másnak?  

– A fölvetés érdekes, ám a vála-
szom határozott nem, hiszen két
különböző profilú helyről van szó. 

– De mindkettőben kapható pél-
dául sör. Melyikbe tér be a szomjas
vendég? 

– Sörre elsősorban a harminc éve
ott lévő meleg konyhás Szászba,
aminek a neve összeforrt a sörrel, a
vidámabb hangulattal, ahol még
csak bocsánatos bűnt sem jelent a
jókedv, a hangosabb beszéd. Sokan

a kávézóban fogyasztják el a munka
előtti reggeli kávéjukat, délben vala-
mi mást, délután viszont kellemes
színhelye egy sütemény melletti
csendes beszélgetéseknek. Vélemé-
nyem szerint a még újnak mondha-
tó sétáló utca, vagy más városok ha-
sonló terei a vendéglátás „csomó-
pontjai”. E helyeken mondhatni
egymás hegyén-hátán vannak a ha-
sonló profilú éttermek, vagy presz-
szók, de azok sem zavarják igaziból
egymás köreit, sőt még erősítik is
egymást. Úgy gondolom, ha egy tár-
saság vacsorázni, szórakozni akar –
ha csak nem túlzottan elkötelezett –
egyetlen étterem miatt nem megy el
egy adott utcába. De szívesen néz
szét például Baján a Sugovica part-
ján, válogatva a megannyi vendéglá-
tóhelyből, hasonlóan a szekszárdi
sétáló utcához. 

– Sok a törzsvendégük?
– Igen, sok. Évek óta erre törek-

szünk, sőt bizonyos tekintetben el
is értük a remek konyhával, a szin-
tén kiváló felszolgáló csapattal,
amely 6-8 éve szintén jórészt törzs-
tagokból áll. Úgy tapasztalom,
munkatársaim szeretnek a szóban
forgó két helyen dolgozni, én pedig
azt szeretem, hogy nálunk dolgoz-
nak.

– Gondolom, a normális napokon
is későn kerül az ágyba, így nem is
kel kora reggel.

– Rendesen megfordultak a napja-
im. Ha nincs rendkívüli teendő, ak-
kor tíz óra felé kelek föl.

– De majd véget vet ennek a kicsi
Szabolcs.

– Bárcsak már ott tartanánk!
– Más. Igen nagy sikere volt a szü-

reti napoknak és az ízek utcájának. 
– A Vendéglátók Kerekasztala

Szekszárdért Egyesület létrejötte
kapcsolatba hozható a szüreti na-
pokkal, ám a valódi indok az volt,
hogy a közös gondokkal küzdő cé-
gek alakítsák ki közös platformju-
kat. Megfogalmaztuk a célkitűzése-
inket, majd vállaltuk az első nagy
megmérettetést, az ízek utcájának
megszervezését. A tíz különböző
szekszárdi étterem valóban szenzá-
ciósat produkált. 

– Hallottam, az utolsó pillanat-
ban átadta a Szász helyét másnak.
A nagyvonalú önzetlenség okán –
nyilván nem csak én – gratulálok…
Bocsánat, de nagyon gyűlnek a so-
rok. Mondjon valamit a hobbijáról.

– Az olvasás és az úgynevezett
nagypolitika. Persze, nem készülök
politikusnak, de értékelem a törté-
néseket és a reakciókat, következte-
téseket vonok le, s aminek lehetsé-
ges, több helyen is utánanézek.

– És én kinek „nézzek utána”?
– Zsobrák Róbert építőipari vál-

lalkozónak festő és melegburkoló
cége van. Nagyon szépen és ponto-
san dolgoznak. Érdekelne, hogy a
szakmájuk íratlan szabályai meny-
nyiben változtak az utóbbi időben.

V. Horváth Mária
Fotó: Nagy Ági

Legutóbb e hasábokon Vitéz Attilával, az UniCredit Bank szekszárdi fi-
ókvezetőjével folytatott beszélgetésünket olvashatták. A közgazdász
bankszakember egy másik üzletág, a vendéglátóipar jeles képviselőjé-
nek, Keszthelyi Szabolcsnak adta át a jelképes stafétabotot, hozzátéve,
hogy a Keszthelyi család hosszú évek során „üzletláncot” alakított a
városban - sokak örömére. Szép számmal látogatják kávéházukat, sö-
rözőjüket, mások szívesen étkeznek a főiskolán működtetett étter-
mükben. Mindez bizonyára nem a véletlennek köszönhető…

BEMUTATJUK!

Az egymáshoz közeli vendéglátóhelyek
nem gyengítik, inkább erősítik egymást
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ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ-, PAPLAN- ÉS
FÜGGÖNYVÁSÁR

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében
OKTÓBER 13-ÁN, SZERDÁN

8–15 óráig.
• Pamut, krepp, szatén, frottír, flanel, damaszt

ágyneműk, lepedők
• Törölközök, párnák, plédek, ágytakarók,

anginok
• Kis- és nagypárnahuzatok, köntösök,

kötények
• Függönyök (vitrázs, jackard, voile, organza ...

stb.) széles választékban
• Téli mosható paplanok 2600 Ft
• Téli gyapjúval töltött paplanok 3800 Ft
• Mágneses derékalj 11 800 Ft
• Kétszemélyes paplanok, plédek is kaphatóak!

SZAKKÉPESÍTÕ 
TANFOLYAMOK
A KISOSZNÁL

Általános iskolai végzettséggel rendelkezõknek:

VIRÁGKÖTÕ 
Középfokú végzettséggel rendelkezõknek:

KERESKEDÕ VÁLLALKOZÓ
KEDVEZMÉNYEK:

részletfizetési kedvezmény
JELENTKEZNI ÉS ÉRDEKLÕDNI LEHET:

KISOSZ, Szekszárd, Arany J. u. 17–21.
Telefon: (74) 414-227, (74) 312-847

REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 17-0145-05 
AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: AL-0248



Azonosság az ellentétekben
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Különös fiatalemberrel beszélget-
tem a minap. Még csak tizenhét
éves, nincsen mögötte évtizedes
élettapasztalat, mégis határozot-
tabb elképzelése van jövőjéről,
mint a legtöbb felnőttnek. Szob-
rász lesz belőle…

Minden a Disney-mesekönyvek-
kel kezdődött… Zimbauer Zoltán
azokból másolgatta ki első rajzait
még általános iskolás korában. Szü-
lei elmondása szerint akkor még
nem figyeltek fel gyermekük rend-
kívüli tehetségére. Az Ady Endre
Középiskola Folyosó-galériájában
első önálló kiállításával jelentkező
fiú anno tisztességgel rótta az isko-
la köreit, otthon aztán egyre gyűltek
az elkészült munkák, mígnem a
Garay János Gimnázium elsős diák-
ja kijelentette: az ő helye Pécsett
van a képzőművészeti sza-
kközépiskolában… Nagy szó ez,
érthető, ha a szülők elgondolkod-
tak. Zoltán elszántsága azonban
nem hagyott alább. Így történt,
hogy édesanyja Pécsre telefonált,
ahonnét megtudta: a felvételit bi-
zony lekésték. Itt tehát megfenek-
lett volna az elképzelés… de csak
volna… A támogató család merész
tettre szánta el magát. Fogták Zol-
tán munkáit, leutaztak a pécsi isko-
lához és a tanárok kezébe nyomták
azokat. Fordulat állt be a Zimbauer
család életébe, leginkább Zoltáné-
ba. A tanárok úgy döntöttek a mun-
kák láttán, pótfelvételit engedélyez-
nek a fiúnak. Első kérdésük azon-
ban így szólt: „Milyen szakra gon-
doltak?...” 

Zoltán jelenleg tizedikes Pécsett,
Kuti László és Nyári Zsolt szobrász-
művészek felügyelete alatt dolgo-
zik. Vallja, hogy minden művészet
kezdete, ha az ember legelőször iga-
zi mesterré válik. Mint mondja, ré-
gebben rögvest nekiállt a munká-
nak, ha valamilyen ötlete támadt,
most azonban mindenek előtt át-
gondolja miért éppen adott alkotást
szeretné elkészíteni, mi a mondani-
valója vele. Tudatosabbá vált, sze-
retné, ha a keze nyomán életre kelt
anyag nem csupán egy szimpla
tárgy lenne. Határozottan állítja,
noha természetesen vannak prote-
zsálással bekerültek itt is, mint min-
denütt, a reklám önmagában nem
tesz senkit művésszé, hiába rendel-
kezik képzőművész szülőkkel vagy
galériával a család… Ami pedig a
nehézséget okozza, szerinte az,
hogy a technika ilyen léptékű fejlő-
dése mellett igen nehéz ma újat
mondani, legyen az egy teljesen új
stílus, avagy a szem elé helyezett
művészi optika. Ehhez kell alapo-
san elsajátítani az „elméletet”. Kér-
désemre elárulta, volt már olyan re-

mek pillanata, mikor az utcán sétál-
va meglátta a képet, szobrot. Ez
azonban ritka madár... Meglepő
módon először a halált nevezte
meg, mint egyetemes témát, ami őt
leginkább foglalkoztatja. Elmélete
szerint a legtöbb ember a halál utá-
ni élményt keresi, azaz próbálja
megfogalmazni magának – az érte-
lem, racionalitás eszközeivel – mi
történik annak beálltakor, hová ke-
rül a lélek, miképpen válik szét hús
és szellem. Ennek ellenpontja az
élet bölcsője, a szerelem. E két téma
egyelőre maximálisan lefoglalja őt.
Érdekes, hogy amit az ember min-
den nap lát a tévében, például a por-
nográf képek, epizódok, hisz jófor-
mán erről szólnak a reklámok pél-
dául, nem zavarja, ellenben, ha
mindezt művészi körítésben tálal-
ják elébe, akkor fölháborodik. Le-
gyen szó a nemiségről vagy akár a
halál kérdésköréről. Egyik tanárá-
nak szobrát, mely egy kis gránit női
szeméremtestet ábrázolt pontosan
emiatt verték szét… Fölfoghatatlan,
csóválja Zoltán a fejét. S ha már a
testnél tartunk, egy ormótlan forma
ugyanúgy lehet szép, hiszen kihívás
az is, s ha mindez egy kedves em-
berhez társul ráadásként, máris át-
léptünk a tanulmányrajzon… Zol-
tánnak nincsenek példaképei. Úgy
gondolja, nyitott szemmel jár a vi-
lágban, és amit csak lehet eltanul a
nagyoktól, nem akarja azonban ma-
gát bármiféle iskolához kötni, irány-
vonalhoz ragasztani. Van még elég
ideje arra, hogy kialakítsa egyénisé-
gét, most a tanulás a fontos. Hogy
mi lesz később, azt nem tudja. A
mának él. Elképzelhető, hogy el-
hagyja Magyarországot, külföldön
ugyanis mindenképp nagyobb a
„felvevőpiac”, mint mondja. Lehet,
hogy tanításból fog megélni. 

Mire a beszélgetés végére érünk,
a szülők szeme párásodik… Hálával
gondolnak a gimnázium összes ta-
nárára, akik meglátták fiukban a te-
hetséget, a „másságot”, s nem aka-
dályozták annak bontakozását.
Minden pedagógusnak ilyennek
kellene lennie, mondják. A képző-
művészeti pedig egyenesen csodát
tett Zoltánnal, lelkendeznek, remél-
jük még rengeteg megerősítést kap,
fölszabadító élményben lesz része.

Panyi Zita

Akár balra akár jobbra indulunk
Puha Ferenc (1951–), festőművész
és Jan Polacek (1951–), képzőmű-
vész a Művészetek Házában látha-
tó kiállításán egy mindent összeg-
ző sztélével, vagy
inkább totemosz-
loppal találkozunk
elsőként.

A sokoldalú né-
met művész fából
készült szobrai, reli-
efjei, fametszetei az
élet, a lét visszás-
ágaira hívják fel a fi-
gyelmet. A formák
kifejező erejét szí-
nük fokozza. Polacek egy-egy té-
mát több irányból is megközelít:
például: Implosion mellett ennek
ellentétét az Explosiont is megfor-
mázta, központban az ellentétes
színekkel: zöld-vörös. A város nem
csak fémszínű, a gépeket, a techni-
kát az élettér centrumába helyező,
de a sötétség felszínén sokszínű is.
Időnként groteszké válnak szobrai.

Puha Ferenc elmélyülésre kész-

tető festményei a színek és formák
ellentéteire épülnek, még az első
pillantásra homogénnek tűnő felü-
letekben is megtaláljuk a mozgást,
az emberit, az élet jeleit. A Szek-

szárdon kiállított ké-
peinek hangsúlyos
motívuma a sziget. A
Szigetcsépen szüle-
tett és Szigetszent-
miklóson élő művész
nemcsak külső körül-
ményként tapasztalta
meg a körülvevőtől
elkülönülő mégis szí-
nes közeget, de alko-
tásaiban az önálló

Belső szigetet ellentétes viszonyok
között is megmutatja. Akárcsak a
nagyméretű Séta a szigeten című
vásznain: a mozgalmas sokszínű
képpel szemben egy szín változa-
tossága gondolkodtat el.

Az Puha Ferenc és Jan Polacek
egymástól különböző mégis azo-
nos útra terelő alkotásai október
15-ig tekinthetők meg a Művésze-
tek Házában.  K. E.

Max és Móric, ez a két égetniva-
ló rosszcsont sehogy sem szíveli a
tisztes polgári életet. Újabb és
újabb csintalanságokon töri a fejét.
Összegabalyodnak a kedves
baromfik, horogra akadnak a ropo-
gós sült csirkék, a pallóhíd össze-
roppan, a jóravaló tanár úr pipája
nagyot robban, a nagybácsi puha
ágyán bogarak masíroznak. Lehet-
e jó vége ennek a sok gazságnak?

Wilhelm Busch (1832-
1908) rajzokkal illuszt-
rálta az 1865-ben a
Münchener Bilderbo-
genben közölt törté-
netét. A képregény
előfutárának tekint-
hető művet azóta
számos nyelvre (ma-
gyarra Gyimóthy Gábor) lefordítot-
ták, és a gyermekirodalom klasszi-
kusává vált. Vajon tényleg a legif-

jabbaknak szól ez a Barotányi Zol-
tán kifejezésével „gyermekien ke-
gyetlen” verses-rajzos história,
amelyben a főszereplők számára a
külvilág pusztán „játszótér”?

A Magyarországi Német Színház
az eredeti illusztrációk hangulatá-
val állította színpadra Wilhelm
Busch Max és Móric (Alice Müller
és Kristin Becker) című történetét,
amelybe Kispál Gergely kitűnően

előadott, a közönség felé
kacsintó narrációja

vezeti be a nézőté-
ren ülőket. Könyv-
szerűen lapozha-
tó a színpadtech-
nikát is próbára

tevő csínytevések
sora, de végül tény-

leg az áldozatok szerepét nagysze-
rűen alakító Lotz Kata és Andrei
Hansel jár pórul? K. E.

Csínytevők 
a Német Színházban

Zimbauer Zoltán 
első kiállítása itthon
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Újvárosi angyalok
A szekszárdi katolikusok Kisboldogasszony ünnepén a Reme-
te-kápolnánál tartják a város „igazi” búcsúját, így a két plébá-
niatemplom patrociniuma kissé háttérbe szorul. Kevesen tud-
ják, hogy a belvárosi templomot Jézus mennybemenetelének,
az újvárosit pedig Szent Mihály és a Bibliában név szerint em-
lített másik két arkangyal: Gábor és Rafael tiszteletére szentel-
ték. Mivel a főangyalokat szeptember 29-én ünnepli az egyház,
az újvárosi templom búcsúját ezen a hétvégén tartjuk.

Az ember minden időben érezte: bár beletartozik a természet
rendjébe, a közvetlen fizikai megtapasztaláson túl egy összehason-
líthatatlanul nagyobb, tágasabb valóság vár rá. Jól példázza ezt az
ókori görög bölcs, Platón sokat idézett hasonlata: be vagyunk zárva
érzékszerveink szűkös börtönébe. Mintha egy barlangban ülnénk
leláncolva, háttal a bejáratnak, háttal a fénynek. Mi csupán a barlang
falára vetülő árnyékokat látjuk – ebből következtethetünk a kinti vi-
lág sokszínű gazdagságára. Ezért gyakran a fantáziánkkal egészítjük
ki csenevész tapasztalatainkat. Döbbenetes, hogy a belénk sulykolt
materialista világkép ellenére mennyi zűrzavaros eszme lel táptalaj-
ra manapság is. Az áltudományok és álvallások gombamód szapo-
rodnak, jelezve, hogy az ember kapaszkodókat keres, és azokat nem
találja meg az anyagi világ síkján. Belülről meg van győződve: len-
nie kell egy teljesebb, igazabb, maradandóbb valóságnak.

Hála Istennek (tényleg Neki köszönhetjük!): nem csupán homá-
lyos tapogatózásokra vagyunk utalva. A kinyilatkoztatás több ezer
éves történetében van egy biztos pont: létezik ez a másik világ. Az
Isten országa, az angyalok, elhunyt őseink, szeretteink örök hazája.
De hol? Hogyan fedezhető fel ez a világ? Nem valószínű, hogy egy-
szerű helyváltoztatással, fantasztikus utazással eljuthatunk oda. Ma
már mulatságosnak, sőt nevetségesnek tűnik Gagarin jelentése: „itt
vagyok a világűrben, ám Istennel nem találkoztam”. Az azonban
kétségtelen, hogy a modern tudomány segít nekünk a minket körül-
vevő valóság mélyebb és alaposabb megértésében, elemzésében.
Egy évszázad alatt igencsak átértékeltük az anyag és energia fogal-
mát, Heiserberg ráébresztett bennünket, hogy az anyag mélyén a
tiszta matematika (intelligencia) rejlik, Einstein arra nyitotta föl a
szemünket, hogy nem elegendő három dimenzióval számolni. S ki
tudja, mi jöhet még...

Az angyalok világáról persze nem sokat tudunk. A Biblia sem iga-
zán partner abban, hogy öncélú kíváncsiságunkat kiszolgálja. Any-
nyit azonban biztosan kijelenthetünk: az üdvösség történetének
fontos pontjain ott állnak az angyalok: segítik, vezetik, eligazítják
az Istenre hagyatkozó embert. 

A huszadik század végképp elbizonytalanodott az eszmék zűrza-
varában. Belon Gellért püspök úr hasonlatával szólva úgy elveszítet-
te lába alól a talajt, mint egy földrengés során. Ami addig szilárdnak,
biztosnak, egyértelműnek látszott, az egyszeriben megingott, bi-
zonytalanná vált. Szent Mihály nagysága, ereje viszont éppen ab-
ban áll, hogy mindig szilárdan és megingathatatlanul kitart az Isten
oldalán – vagyis a jóban. Talán amikor őseink a 19. század alkonyán,
egy dekadens, bizonytalan kor küszöbén Szent Mihályt választották
patrónusuknak, éppen erre a szilárdságra alapoztak. Reményked-
tek abban, hogy ha közösségüket Szent Mihály oltalmába ajánlják,
átvészelik majd a történelem kiszámíthatatlan viharait, megpróbál-
tatásait. Jöhetnek háborúk, zavaros eszmék, diktatúrák – a hit azon-
ban maradandó, átsegít minden megpróbáltatáson. Ebben bizako-
dunk mi is, ma is, a harmadik évezred elején. Annyi veszély les ránk
mindenfelől! Mit érne, ha csupán a magunk erejére hagyatkoznánk?

Szent-Gály Kata egyik írásában így fogalmaz: „A látható és a látha-
tatlan világ összetartozik, szakadás csak a jó és rossz között van.”
Az igazi határvonal tehát nem e világ és a túlvilág között húzódik,
hanem a jó és a rossz világa között. (Sokszor talán éppen a szívünk
közepén!) Ha már most összetartozunk, ha közösségben élünk Is-
tennel, angyalokkal, elhunyt szeretteinkkel, akkor igazán könnyű
lesz majd átlépnünk ezt a határt.

Kirsch János
diakónus

Péntek délután két órára több
százan gyűltek össze a Garay té-
ren kicsik és nagyok egyaránt. A
szép idő is a „Segíts rajtam!” Hát-
rányos Helyzetűekért Alapítvány
Szeretet lángja közvélemény-for-
máló rendezvényének kedvezett. 

A fő cél ezúttal is a fogyatékos-
sággal élők és az „épek” együttélé-
sének segítése volt. Dr. Say István,
a Tolna Megyei Közgyűlés Művelő-
dési és Kisebbségi Bizottságának
elnöke nyitó beszédében elmond-
ta, jelképesen gyűltek össze Szek-
szárd szívében, a Garay téren, s re-
mélik, ha tevékenységükkel, üze-
netükkel a fiatalabb generációkat
célozzák meg, így tudnak leghama-
rabb hatni a társadalom egészére.
Mint azt Keszthelyi Krisztinától, az
alapítvány kuratóriumának elnöké-
től megtudtuk a fogyatékossággal
élők elfogadása, segítése napjaink-
ban szerencsére javuló tendenciát
mutat. A szervezet egyik alapító
tagja, a Venesz-díjas mestersza-
kács, Kovács János szerint a civil
szervezetek együttműködése e té-
ren is meghozza sikerét. Értékelni
kell az apró eredményeket is, ha
például egy-egy járókelő megáll a
zenét hallgatva, vagy táncukban
gyönyörködve, vált néhány barát-
ságos mondatot az előadókkal,
szervezőkkel, már elérték céljukat.
S valóban, mind többen álltak meg
hallgatni a muzsikát, nézni a sza-
lon, népi és modern táncok bemu-
tatóját, figyelemmel kísérni az el-
hangzó szavalatot. A rendezvényen
a fogyatékkal élők és egészséges
társaik egyaránt felléptek a megye
több pontjáról érkezve, példát mu-
tatva szeretetből, közös munkavég-
zésből, mind egyéni, mind pedig
szervezeti szinten. 

Keszthelyi Krisztinával beszél-

gettünk a fogyatékossággal élők
magyarországi helyzetéről. 

– Sajnálatos, ám jellemző módon
a legtöbb fogyatékossággal élő sze-
mély a város szélén, a peremen ka-
pott átmeneti otthont, azaz megfi-
gyelhető a marginalizálódás. Ez a
rendszerváltás előtti idők „termé-
ke”. Lassú a fejlődés. Másik példa
erre, hogy a különféle intézetek he-
lyett lakóotthonokra lenne szüksé-
gük ezeknek az embereknek, ma
megyénkben egy ilyen otthon van
Regölyben, de másutt sem sokkal
jobb a helyzet. Ha az önkormány-
zatok, a civil szektor, illetve a mó-
dosabb vállalkozók és magánsze-
mélyek összefognának, biztosan
változnának a paraméterek. Tudni
kell, hogy egy lakóotthonra körül-
belül 8–12 főt kell számítani. ( 8 főt
a lakásotthonra, 12 főt a lakóott-
honra.)  

Kik élhetnének itt? Vegyük ala-
pul a down-szindrómás embereket,
ők általában a középsúlyosan értel-
mi fogyatékosok közé tartoznak, s
tizenhat éves korukig tankötele-
sek. Jobb esetben találnak nekik
megfelelő iskolát a szülők, de mi
lesz utána? Hová kerülnek? Ki látja
el őket? Nem idősek otthona-típusú
intézményre lenne szükségük, ha-
nem speciális lakóotthonokra, ahol
élhetnének, ahol megkapnák a kel-
lő segítséget, gondoskodást! Ter-
mészetesen pozitív példával is tu-
dok szolgálni. Példaértékűnek tart-
juk, ahogyan a megyei könyvtár
dolgozói kommunikálnak velük,
velünk! Mindig számíthattunk rá-
juk, amit hálás szívvel köszönünk!
2007 a fogyatékossággal élők éve
az Unióban. Ha még többen fordul-
nának ekkora segíteni akarással ez
ügy felé, mint a könyvtár dolgozói,
hegyeket lehetne megmozgatni. 

P. Z.

A Szeretet lángja 
a Garay téren



2007 október 15.
Lom kihelyezés: 6 óráig

I. körzet
Árpád utca, Augusz I. utca, Baka utca,
Balassa utca, Batthyány L. utca, Béla tér,
Berzsenyi D. utca, Bezerédj utca, Bólyai J.
utca, Csaba utca, Csokonai u., Damjanich J.
utca, Dózsa Gy. utca, Flórián utca, Garay
tér, Halász B. utca, Hrabovszky utca, József
A. utca, Kapisztrán utca, Kemény S. utca,
Kiss J. utca, Kölcsey ltp., Liszt F. utca, Má-
tyás Király utca, Mészáros L. utca, Nyár ut-
ca, Patak utca, Pázmány P. tér, Petőfi S. ut-
ca, Pollack M. ltp., Pollack M. utca, Rákóczi
utca, Rákóczi utca, Rózsa u., Rózsamáj ut-
ca, Soós S. utca, Szakály Testvérek utca,
Széchenyi utca, Szent István tér, Szent
László utca, Szluha Gy. utca, Tavasz utca,
Tinódi utca, Tompa M. utca, Tormay B. utca,
Vörösmarty utca, Wigand J. tér, Wosinsky
ltp., Zrínyi M. utca. 

2007 október 16.
Lom kihelyezés: 6 óráig

II. körzet
Ady E. utca, Alisca u., Alkony utca, Alkot-
mány u., Allende utca, Alpári Gy. utca,
Arany J. utca, Baráth J. utca, Barátság,
Bem utca, Bencze F. utca, Benczúr Gy. utca,
Bercsényi utca, Béri B. Á. utca, Bertók
Róbertné utca, Bródy S. köz, Bródy S. utca,
Csalogány utca, Cseby Fiuk utca, Cseri J.
utca, Dobó utca, Dr. Hirling Á. utca, Fáy A.
utca, Flach I. utca, Gróf P. utca, Halasi A.
utca, Háry J. utca, Holdfény utca, Holub J.
utca, Honvéd utca, Jókai utca, Kecskés F.
utca, Kisfaludy utca, Kövendi S. utca, Május
1. utca, Mikes utca, Napfény utca, Népfront
utca, Ocskó L. utca, Perczel M. utca,
Prantner J. utca, Rozsnyai M. utca, Sárviz
utca, Szabó D. utca, Tartsay V. ltp., Tartsay
Vilmos. utca, Vasvári P. utca, Wesselényi
utca. 

2007 október 17.
Lom kihelyezés: 6 óráig

III. körzet
Aranytó utca, Babits M. utca, Bajcsy Zs. ut-
ca, Bálint köz, Bartina köz, Bartina utca, Bé-
ke telep, Benedek Apát utca, Bethlen G. ut-
ca, Bocskai I. utca, Bocskai köz, Bogyiszlói
utca, Borzsák utca, Csapó D. utca, Erkel F.
utca, Hermann O. utca, Hosszúvölgy utca,
Hunyadi utca, Ibolya utca, Jelky A. utca, Jó-
zsef Puszta, Kablár köz, Kálvária utca, Kál-
vin tér, Kandó K. utca, Kápolna tér, Kender-
gyár utca, Kerékhegy utca, Keselyüs, Kilátó
utca, Kinizsi utca, Kisbödő utca, Kiskadarka
utca, Kőrösi Csoma S. utca, Landler J.u., Le-
hel utca, Leopold L. utca, Luther tér, Ma-
dách I. utca, Mérey utca, Móricz Zs. utca,
Munkácsy M. utca, Nagybödő utca, Nyá-
mánd puszta, Ózsák puszta, Puskás T. köz,
Puskás T. utca, Remete utca, Rövidvölgy ut-
ca, Séd köz, Semmelweis utca, Toldi utca,
Újfalussy utca, Vincellér utca, Ybl M. ltp.,
Ybl M. utca

2007 október 18.
Lom kihelyezés: 6 óráig

IV. körzet 
Akácfa utca, Bakony utca, Bartók B. utca,
Bikavér utca, Bor utca, Bottyánhegy , Bükk
utca, Cserfa utca, Cserhát utca, Csonka ut-
ca, Dorogi köz, Dr. Berze Nagy J. utca, Dűlő

utca, Előhegy utca, Esze T. utca, Ezerjó köz,
Ezerjó utca, Faddi völgy, Fürdőház utca,
Fürt utca, Gárdonyi utca, Hársfa utca, Illyés
Gy. utca, Kadarka köz, Kadarka ltp., Kadar-
ka utca, Katona J. utca, Klapka Gy. ltp.,
Klapka Gy. utca, Kodály Z. utca, Kossuth L.
utca, Lisztes völgy, Lőtér köz, Martos F. ut-
ca, Mecsek utca, Muskotály utca, Nefelejcs
köz, Nefelejcs utca, Palánki utca, Parászta
utca, Pince utca, Présház utca, Rizling utca,
Ságvári E. utca, Sauli völgy, Székely B. ut-
ca, Szüret utca, Táncsics M. köz, Táncsics
M. utca, Tanya utca, Tolnai L. utca, Vak
Bottyán utca, Vendel utca, Zápor utca, Zöld-
kert utca.

2007 október 19.
Lom kihelyezés: 6 óráig

V. körzet
Árnyas utca, Árok utca, Baranya völgy, Ba-
rázda utca, Cinka utca, Csap utca, Csatári
utca, Csopak utca, Dr. Nagy I. utca, Dr. Tóth
L. utca, Ebes u., Fagyöngy utca, Gemenc ut-
ca, Harang utca, Harmat u., Hegyalja utca,
Istifán u., Kalász u., Kerámia utca, Kertész
utca, kis Cinka u., Kuruc utca, Lajos Király
utca, Magyar S. utca, Major utca, Muskátli
utca, Otthon utca, Óvoda utca, Puttonyos ut-
ca, Sárköz utca, Szekér utca, Szilas utca,
Szőlő utca, Szőlőhegy utca, Tüske utca, Tü-
zér utca, Vadász utca, Venyige utca, Vessző
utca, Vitéz utca, Zengő utca.

2007. SZEPTEMBER 30.11110000

A cég a forgalmazott lemezek,
szögacélok magas minőségével,
pontos, precíz termék-megmun-
kálásával egy jól hangzó név Tol-

na megyében, de országos vi-
szonylatban is. A múltról és a jö-
vő terveiről Szabó Sándor ügy-
vezető igazgatóval beszélge-

tünk.

– A Ferropatent név sokak szá-
mára ismerős, mégis kevesen tud-
ják, honnan indultak?

– Már fiatal koromban beleszerettem
a vasba, akkoriban „Csavarkirály”-nak
neveztek. Már évtizedek óta voltam a ke-
reskedelmi szakmában, amikor 1992-
ben létrehoztuk a Ferropatent Zrt.-t acél-
ipari termékek forgalmazására és forgá-
csolására. Családi vállalkozásként indul-
tunk 5 fővel és a mai napig az is marad-
tunk, de a dolgozóink létszáma 58 főre
bővült. A tapasztalatok azt bizonyították,
hogy érdemes a minőségre töreked-
nünk, és komolyan kell vennünk a raktá-
rozást is, ezért 2000-ben megépítettük
3000 m2-es irodaépületünket, ami töké-
letesen megfelelt az akkori igényeknek.
Ez a döntés azonban meggondolatlan
volt részünkről, ugyanis kicsinek bizo-
nyult a hely, így 2005-ben újabb 4300
m2-es csarnokot építettünk.

– Az évek alatt mire specializálód-

tak? Mik azok a szolgáltatások, ami mi-
att ügyfeleik Önöket választják?

– Lakossági és ipari termékeket is for-
galmazunk: szögacélt, laposacélt. Rá
kellett azonban jönnünk, hogy nem elég
raktároznunk. Ráálltunk a félkész termé-
kek darabolására, finomplazma-
vágásra, autóipari pontosságban
vágunk szálárut. Idő közben
mindez olyan fontossá vált a cé-
günk életében, hogy e nélkül ma
már úgy érezzük, nem tudnánk
kereskedni, nem érné meg a
piacon maradnunk. Mindezek
mellett már szállítással is foglal-
kozunk, 6 saját kamionunk van.

– Mekkora a konkurencia a
megyében, és országos vi-
szonylatban?

– Azt kell mondanom, hogy
Tolna megyében kevés az acél-

ipari felhasználó. Éppen ezért az ország
egész területén megtalálhatók vagyunk.
2007-ben 50–60 ezer tonna anyaggal
kereskedünk, ez körülbelül 90 milliárd
forintos forgalmat jelent. Már van egy-
egy telephelyünk Győrben, Budapesten,
Dunaújvárosban. De a sikerünkhöz hoz-
zá tartozik az, hogy jó időben kezdtünk
el az acéllal foglalkozni. Ma már sokkal
nehezebb lenne elkezdeni. Most nehéz-
kes a pénzügyi mozgás, utólagos finan-
szírozásúak az ügyletek, így csak az tud
fejlődni, akinek megvan a megfelelő tő-
kéje, van hitelképessége. Nekünk eb-
ben is szerencsénk volt az OTP Bank
Nyrt.-vel már évek óta jó kapcsolatunk
van, ők biztosítják számunkra az anyagi
hátteret.

– Mit terveznek a jövőben?
– Határtalan céljaink vannak, de egy

üzleti kapcsolathoz mindig 2 fél kell. Ha
elfogadható áron tudunk minőséget kí-
nálni, továbbra is helyünk lesz a piacon.
Úgy veszem észre, hogy a mostani vá-
rosvezetés másképp, kedvezőbben áll a
helyi vállalkozásokhoz. Nagyobb részük-
ről a támogatás és innentől kezdve csak
rajtunk múlik, mennyire használjuk ki a
lehetőségeinket. 

– Önök mennyire érzik fontosnak,
hogy azt a profitot, amit megtermel-
nek, valamilyen módon visszaadják an-
nak a közösségnek, ahonnan szárma-
zik?

– Aki egy kicsit is ismeri a cégünket,
az tudja, hogy az elmúlt években több 10
millió forinttal támogattuk a sportot. Most
már ez az összeg csökkent, de még min-
dig minél több pénzt próbálunk valami-

lyen formában visszaadni a vá-
sárlóknak. Minden 2 évben
tartunk vevőtalálkozót, ezzel
köszönjük meg a vásárlóink-
nak, hogy minket választottak.

Én úgy gondolom, hogy
csak így lehet, és érdemes
dolgozni. Először adni kell, és
csak utána várhatjuk el, hogy
valamiféle hasznunk is legyen.
Csak a profitért nem lehet vál-
lalkozást csinálni. Mi 1 kg va-
sat is adunk, de 100 tonnát is,
a lényeg az, hogy keressenek
bennünket! Kiss Boglárka

„Ha csak a haszonért dolgozunk, akkor nem érdemes vállalkozást csinálni”

A Ferropatent Zrt. 15 éve van az acéliparban

ŐSZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ!
Az egészségügyi miniszter 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelete szerint a nagy-
darabos hulladékot a közterületre kirakni csak az elszállítás napján lehet.
Kérünk mindenkit, aki igénybe kívánja venni az ingyenes szolgáltatást, hogy
a lomtalanítási programban megjelölt lakóhely szerinti szállítás napján he-
lyezze ki hulladéktároló edénye mellé az elszállítandó hulladékot. Nagyobb
lakótelepes körzeteknél a lom hulladék koncentráltabb gyűjtése érdekében
az elszállítás napját megelőzően hulladékgyűjtő konténerek kerülnek kihelye-
zésre.
Felhívjuk a Tisztelt Lakók figyelmét, hogy a szállítás napján reggel 6 óráig he-
lyezzék ki az elszállítandó hulladékot. A szállítás napján késve kihelyezett hul-
ladékot a hivatal nem szállítatja el! Az akció során építési törmeléket, veszé-
lyes hulladékot, üzemszerű tevékenységből eredő ipari hulladékot a hivatal
nem szállíttat el. A fa- és cserjenyesedék csak kötegelve, a lomb csak zsákok-
ba kötve kerül elszállításra.

A lomtalanítással kapcsolatos további információt a Műszaki Iro-
dán tel.: 74/504-129, illetve az Aisca-Terra Hulladékgazdálkodási
Kft. 74/528-850 sz. telefonon beszerezhetik munkanapokon   

hétfőtől-csütörtökig 8–16 óra, illetve 
pénteken 8–13.30 óra között. 

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda



Ahogy az ember elnézegeti a múlt
híreit, óhatatlanul pletykálni tá-
mad kedve, hiszen zavarában szin-
te elmosolyodik, hogy a mi kis vi-
lágunk mi mindennel nem volt
kapcsolatban.

Sejthetjük, 1622. október 4-én
mennyit ért az a királyi szó, amely
megengedte Győri István szekszár-
di apátnak, hogy visszaszerezze
javait, a három világrészen ter-
peszkedő török birodalomtól és
azoktól a végvári tisztektől, akik
kereset-kiegészítésül kapták.

Potom 190 évre rá az első férfi,
aki a feleségétől lett híres – mert ki
tartja számon szülöttünket, Déry
Istvánt, de ki ne ismerné Dérynét?!
– számtalan fordítása közül A fös-
vény atya és a pazarló fiú című víg-
játék Lembert királyi udvari szín-
játszó után Miskolcon 1832. októ-
ber 6-án, majd hamarosan Debre-
cenben került színre. Ma már fo-
galmunk sincs, ki is lehetett a de-
rék művész, mindenesetre vándor-
társainak némi kenyeret bizonyo-
san adott.

Alig 110 éve ajánlották számvevői
javaslatra a megyei közgyűlésnek
„próbául egy írógép beszerzését”,
úgy vélve, „ha beválik, beszüntetik

a költséges és ósdi kőnyomda
használatát”. Pár nappal ezelőtt
még a régi módszer megmaradásá-
ért küzdöttek: három borellenőrző
bizottság alakult, „hogy a mester-
séges borok gyártását megakadá-
lyozzák”. Más vidéken végzett
munkájukról olvashatunk – napja-
ink sajtójában... Egyébként ne po-
litizáljunk: Virág Ferencet épp
emiatt mentették föl kápláni mun-

kájából, s ment vissza Pécsre,
hogy aztán kerek 25 múlva, 1922-
ben kinevezett plébánosként tér-
jen vissza. Amikor újra Baranya
székhelyére szólította a köteles-
ség, már a püspöki székbe ülhe-
tett. 

Tíz évre rá, 1932. október 4-én el-
hunyt Lengyel Pál eszperantista,
aki nálunk inaskodott, 1897-ben
visszajőve kis nyomdát nyitott, s
pár év múlva világlapot adott ki. A
Lingvo Internacia meg az eszpe-
rantó világszerte meghirdetett pá-
lyázatán elért harmadik díja oly hí-
ressé tette, hogy a nyelv szövetsé-
ge párizsi nyomdája technikai
igazgatójává nevezte ki. Innét az-
tán az első világháború alatt inter-
nálták ama híres fekete kolostorba,
amelyet Kuncz Aladár 1934-ben
megjelent regényéből ismerhe-
tünk.

Lengyel halála előtt néhány nap-
pal, október 1-jén kormányt alakí-
tott – s először a történelemben rá-
diószózatot mondott – Murga szü-
lötte, Gömbös Gyula. Már 1933. ja-
nuár 21-én Szekszárd díszpolgára
lett, ugyanis (Vendel István polgár-
mestert idézve) „kitörölhetetlenül
írta be nevét a város történetébe
azzal, hogy Szekszárdra az oly so-
kat óhajtott honvédségi helyőrsé-
get telepítette”.

Ekkor még hirdeti az igét az 1947
októberében Cleveland-ben el-

hunyt Gerenday László – egy jeles
Garay téri kapualj és ház évek óta
keresi a márványtáblát, hiszen itt
született a főszolgabíró fiaként.
Talány, hogy református lelkész lé-
tére miért szolgált évekig a francia
idegenlégióban, de fennmaradt no-
velláskötetei erről is szólnak.

Ekkora utakról aligha álmodott
az agárdi postakocsis, akit versbe
Bodnár István, képbe Garay Ákos
formált. „Eshetik, a szél dudálhat,
/ Összedőlhet fél világ, / Úgy dél-
után pont háromkor, / Egy hamis
C fülbe vág…/ De te azért ne ne-
heztelj, / Kegyelettel tűrve tűrd /
Múltból egy kis romantika: / Az
agárdi postakürt.”

Lanius Excubitor

Az agárdi postakürt (Garay Ákos
rajza Bodnár kötetéből)
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Lengyel Pál inas korában
(Zelesnyi pécsi fotográfus

csoportképéről)

ÓDON DERŰ 213. 

Kis világ, nagyvilág

ÓDON IDŐBEN
Október 1-jén 75 éve, 1932-ben

kormányt alakított Murga szü-
lötte, Gömbös Gyula, aki pár
hónap múlva Szekszárd dísz-
polgára lesz. 

Október 2-án 110 éve, 1897-ben
három borellenőrző bizottság
létesült a megyeszékhelyen,
ahol 85 éve, 1922-ben Virág Fe-
renc, a későbbi püspök lett plé-
bános.

Október 3-án 110 éve, 1897-ben a
megyei hivatalnak első írógépe
beszerzését ajánlották. 

Október 4-én 385 éve, 1622-ben a
szekszárdi apátot meghatal-
mazták javai visszaszerzésével.
75 éve, 1932-ben hunyt el Len-
gyel Pál eszperantista, aki ná-
lunk világlapot szerkesztett.

Október 5-én 100 éve, 1907-ben a
Közérdekben Bodnár István Az
agárdi postakürt című verse je-
lent meg. 

Október 6-án 175 éve, 1832-ben
szülöttünk, Déry István fordítá-
sában adták Miskolcon A fös-
vény atya és a pazarló fiú című
vígjátékot. 60 éve, 1947-ben
Cleveland városában meghalt
Szekszárd fia, Gerenday László
volt idegenlégiós, lelkész, író.

Október 7-én 110 éve, 1897-ben a
kaszinóban acetiléngázos pró-
bavilágítás volt.

– Kedves Gina, sokan nem hiszik
el, hogy lehetséges ilyen gyorsan ál-
lami nyelvvizsgát tenni, méghozzá
előtanulmányok nélkül. Kérem mond-
ja el, hogy sikerült elérnie ezt a nem
mindennapi eredményt! 

– Valójában én sem gondoltam,
hogy képes leszek rá. Volt már egy
nyelvvizsgám, s ahhoz bizony hosszú
évekig gyűjtögettem a tudást s a bátor-
ságot, mielőtt belevágtam.

– Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsga-
időszak után, július elején egy egészen új nyelvet
kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres közép-
fokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulás-
sal, tanári segítség nélkül. Igaz?

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

– Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a mód-
szer? Tudtommal ugyanis megtalálható a Minisz-
terelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Főisko-
lán, a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes női ké-
zilabda-válogatottnál, az úszóválogatottnál, a ma-
gyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek köny-
vespolcain is, mint pl. Freund Tamás Bolyai-díjas
akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla.

– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal cél-
nyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyel-
vű tananyag segítségével folyamatosan ellenőrizni
tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette
sikerélmény, visszaigazolás. Mire végigértem az
anyagon, mintegy kettőszáz órát beszéltem célnyel-
ven. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadá-

sul nyelvtani hibáktól mentesen! A két
oktatócsomag és a CD-minőségű
hanganyagok a középfokú nyelvvizs-
ga követelményeit veszik célba. Én
szeretnék további nyelveket is ezzel a
módszerrel elsajátítani – és belőlük
nyelvvizsgázni.

– Milyen nyelvekből hozzáférhe-
tő a Kreatív Nyelvtanulási Módszer?

– Eddig angol, német, francia,
olasz, spanyol, svéd és norvég nyelv-

re készült tananyag.
– Ön szerint mennyi idő szükséges a tan-

anyag elvégzéséhez?
– Nekem a nyári szünetben sok időm volt, s

gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók többsé-
ge egy tanév alatt elvégzi. Én nem találtam drágá-
nak, a két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt
19 900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek
felel meg.

– Úgy tudom, Szekszárdon  lesz vásárlással
egybekötött termékbemutató.

– Igen, Szekszárdon, a Gyermekkönyvtár-
ban (Széchenyi u. 51., Ady Endre Szakközép és
Szakképző Intézet Kollégiumának földszintje) októ-
ber 4-én és 11-én, (csütörtökön) 16–18 óráig a
tananyagokat bárki megtekintheti. Azt hiszem az én
történetem sok tanulságot rejt mindazok számára,
akiket érdekel a nyelvtanulás és esetleg kedvet kap-
tak ahhoz, hogy most ők is felkészüljenek egy
nyelvvizsgára. 

– Kedves Gina, sok sikert  a további tanulás-
hoz, s még tíz nyelvvizsgát! 

(A kívánság részben teljesült, a cikk megjelené-
se óta újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a
Kreatív Nyelvtanulás Módszerrel, ezúttal angolból.) 

Behring Balázs 
Info: 20/9460-724 

www.kreativnyelv.hu

Tíz hét alatt középfokú nyelvvizsga
Interjú a főiskolás Szekeres Georginával

APRÓHIRDETÉSEK
SZÕLÕ ELADÓ. Kékfrankos, merlot, cabernet
sauvignon és olaszrizling szõlõ eladó. Érd.:
20/457-4202.

GYULÁN kétszobás, négy személy elhelyezé-
sére alkalmas apartman, a fürdõhöz közel, zöld-
övezetben október 18-tól november 1-jéig napi
háromezer forintért kiadó. Telefon: 30/278-98-
17, este 74/314-852.
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Mondhatjuk azt is, hogy lezárult
az átigazolási időszak az Atom-
erőmű KSC Szekszárd együttese
számára. Akik aggódtak amiatt,
hogy a pénz szűke okán nem tud
majd megfelelő szintű játékoso-
kat igazolni a pályafutását befeje-
ző Lódi Eszter és Hoffmann Petra
helyére, nos az újak érkezése
azokat is optimistává teheti a kö-
zelgő bajnoki rajtra, s annak fő-
próbájául szolgáló Sió Kupa előtt. 

Mert sikerült ide csábítani Sze-
gedről a még mindig csak 18 éves
Bozóki Bettinát, úgy szintén Mina
Makszimovicsot, a szerb centert,
aki két évvel ezelőtt az akkor erős
középcsapatnak számító Szolnok-
ba bemutatkozott, és egy svédor-
szági kitérő után a szekszárdi csa-
patot választotta. Aztán egy Belgi-
umból érkező bedobó lánnyal bő-
vül a KSC idegenlégiós kontingen-
se: Van den Sturde. A Szekszárd
változatlanul a fiatalokra építi je-
lenlegi és a közeljövőbeli csapatát.
Persze Daniele Varda, a rendkívüli
jó szellemű, és a női mezőnyben
szokatlan magasságú bosnyák cen-
ter már túl van a pályafutása delelő-
jén, de Újhelyi Gábor vezető edző
úgy látta, hogy a városhoz, a csa-
pathoz kötődő, annak segítő játé-
kosra, ha nem is 25–30 percekre
meccsenként, de szükség van. 

No és ott van keretben a fizimis-
kája és a mozgástulajdonságai alap-
ján kortalan Bukovszky Móni is,
akin nagy teher volt az elmúlt évek-
ben, amiből remélhetőleg egyre
többet levesznek a föltörekvő szek-
szárdiak és az újak is. Gergely Do-
minikát egyelőre nem látjuk szek-
szárdi színekben kosarazni. A kor-
osztályos válogatott tanácsadóival
úgy döntött: irány Amerika, össze-
kötve a kellemest a hasznossal. 

– Olyan játékosok jöttek hoz-
zánk, akik maguk is tanulni, fejlőd-
ni akarnak még, s úgy megcélozni
egy komolyabb csapatba kerülést
idehaza vagy külföldön – jegyezte
meg elöljáróban Újhelyi Gábor, aki-
hez egyébként a képzettségi szint-
jükön emelni igyekvő játékosok
szívesen jönnek, s eme tény olykor
kompenzálja a szekszárdi pénztár-
ca viszonylagos vékonyságát. 

– Bozóki Betti egy jó kezűnek
számító 189 centis középjátékos,
nagyon örülök, hogy bennünket vá-
lasztott, de ahhoz, hogy a 4-es
poszton a felnőttek, a rutinos játé-
kosok között eredményes tudjon
lenni, még sokat kell dolgoznia,
mindenekelőtt fel kell gyorsítanunk
őt. Mina Makszimovics minden-
képpen erősítésnek számít a center
poszton, nálunk 25–30 perces játé-
kossá válhat, s ha így lesz, akkor et-
től azt várja, hogy előrébb lép a já-

ték minden elemében, és felértéke-
lődik a játékospiacon.

– Hogy jött képbe a belga lány, a
szintén fiatal Van Destene Fannie

– A mi korosztályos válogatottja-
ink Tamis Dorkáék hívták fel rá a fi-
gyelmet, egy tényleg fejlődőképes
játékosról van szó, aki a bedobó
poszton jöhet számításba. Neki is
az a célja, hogy komolyabb bajnok-
ságban szerepeljen, s a magyar
mindenképpen annak számít a bel-
gához képest. Az, hogy gyorsan a
mi játékosunk lett, abban az is sze-
repet játszott, hogy menedzsere ne-
ki is ugyanaz a személy volt, mint
Makszimovicsnak. Neki még erőn-
létileg van lemaradása, amit itt a
felkészülési időszakban persze pó-
tolhat.

– Miképpen alakulhat a saját ne-
velésűek szerepe, mert azt fogal-
mazták meg bő egy évvel ezelőtt,
hogy a pillanatnyi eredményességét
nem áldozzák fel ezeket az éles be-
vetéseken már valóban bizonyító
fiatalokat.

– Szó sincs róla. A saját nevelésű
játékosokból álló Szekszárd megte-
remtése a cél, s az igazolásaink is
azért történtek így, ez jól látható.
Úgy gondolom, hogy a fokozatos-
ság elvét betartva Tamis Dorottyá-
nak és Bálint Rékának az idén a ta-
valyinál már több lehetőség jut, s
bemutatkozhat az első csapatban, a
már most velünk készülő Balogh
Dóra és Hajdú Zsanett, és annak a
négy-öt 14-15 évesnek, akik korosz-
tályukból ügyességükkel, tehetsé-
gükkel kiemelkednek igyekszünk
fölgyorsítani a fejlődését.  

– Az ellenfelek új igazolásainak,
játékerejének ismeretében mi lehet
az idén a cél?

– Azt mindenképpen tudomásul
kell venni, hogy a minőségi légió-
sokkal, a magyar élmezőny promi-
nenseivel erősítő hét csapattal nem
meccselhetünk eséllyel, de... Ha
minden úgy alakul, ahogy elképzel-
tük, akkor még a nyolcadik helyért
versenghetünk, amit nagyon sze-
retnénk, de mint mondtam nem el-
sősorban helyezésben gondolko-
zunk. B.Gy.

A külföldről jöttek is fejlődni akarnak
Értékes és érdekes fiatal csapat lehet az új Szekszárd

A SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
KOSÁRLABDA SZERVEZÕ BIZOTTSÁGA EZ ÉVBEN IS MEGHIRDETI A

VÁROSI KOSÁRLABDA-BAJNOKSÁGOT
férfi és nõi szakágban egyaránt.

Nevezni az alábbiakban közölt feltételekkel, írásban, a következõ címen lehet: Ham-
vas Ferencné sportreferens, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgár-
mesteri Hivatala, Szekszárd, Béla király tér 8. Pf.: 83., Telefon: 74/504-148; 74/504-
100/148 mellék

Nevezés beérkezésének határideje: 2007. október 15.
Nevezési díj: férfi csapatoknak 22 000 Ft, 

nõi csapatoknak 12 000 Ft
amelyet csekken kell befizetni, legkésõbb a nevezési határidõ napjáig.

Befizetési csekk kérhetõ, illetve átvehetõ a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Mûvelõdési és Sport Irodában.
A nevezéshez mellékelni kell a csapatban szereplõ játékosok névsorát (max. 15 fõ),
lakcímmel és érvényes sportorvosi igazolással, külön megjelölve a csapat képviselõ-
jének nevét és levelezési címét, telefonszámát. (Sportorvosi igazolás hiányában játéko-
sonként „felelõsségi nyilatkozatot” kell mellékelni!) Ugyancsak mellékelni kell a neve-
zési díj befizetését igazoló csekkszelvény fénymásolatát!
A városi bajnokságban nem játszhat olyan 1989. január 1. elõtt született játékos, aki
2007. augusztus 31. után magasabb osztályban (megyei, NB II., NB I.) igazolt játékos-
ként szerepelt, illetve szerepel. Egy játékos a bajnoki évben csak egy csapatban sze-
repelhet!
A sportág utánpótlás-nevelésének támogatása érdekében lehetõséget adunk arra,
hogy a városi bajnokságban a magasabb osztályú csapatok igazolt, 1989. január 1.
után született játékosai a városi bajnokságban iskolájuk vagy egyesületük utánpótlás
csapatában szerepelhessenek. 
A mérkõzések csütörtöki játéknapon, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõisko-
lai Karának tornacsarnokában kerülnek lebonyolításra, 4×12 perces „futóórás” játék-
idõvel. A játékvezetõi díjat – 2×2400 Ft/mérkõzés – a két csapat 50–50%-os arány-
ban megosztva fizeti. Jegyzõkönyvvezetõt és mérkõzéslabdát a szervezõbizottság
biztosít. 
Sorsolásra a nevezések beérkezését követõen, 2007. október 17-én (szerdán) 17 óra-
kor kerül sor – valamennyi nevezõ csapat képviselõjének jelenlétében – Hamvas
Ferencné sportreferens irodájában (SZÖK, Béla tér 8. fsz.) 

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
01-0337-04

Intézmény-akkreditációs 
lajstromszám: AL-0010

Kedvezményesen szerezhet OKJ-s szakmát 
a következő tanfolyamokon:

• Önköltségesek részére: részletfizetési kedvezmény.
• Munkanélküliek részére: munkaügyi központi támogatás 

IDEGENFORGALMI SZAKTERÜLET
• Idegenvezető • Idegenforgalmi menedzser 
• Idegenforgalmi ügyintéző • Valutapénztáros és ügyintéző
• Falusi vendéglátó

KERESKEDELMI SZAKTERÜLET
• Kereskedelmi menedzser • Marketing- és reklámmenedzser 
• Marketing- és reklámügyintéző

VENDÉGLÁTÓ SZAKTERÜLET
• Szakács • Pincér • Élelmezésvezető • Takarító

NYELVTANFOLYAMOK kezdő és haladó szinten:
• Angol • Német • Francia • Olasz • Spanyol

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

Részletes tájékoztatás és jelentkezés: 
7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21. 
(bejárat a Találka tér felől) 
Telefon/fax: 74/418-779 • E-mail: kit@kit.hu Esély 

a sikerre!

ÖREGFIÚK
BAJNOKSÁG

VIII. forduló eredményei (aug. 25.)

Szedres SE–Õcsény Öregfiúk LC 5-2 (2-2),
Õcsény Gól-Jószórók–Tolna Öregfiúk 2-3 (2-0),
Bátaszék Szenior FC–Kölesd Öregfiúk 99 elha-
lasztva, Csakszentgyörgyi–Fadd SE 2-1 (2-1).

IX. forduló eredményei (szept. 8.)

Õcsény Öregfiúk LC–Csakszentgyörgyi 1-1, Tol-
na Öregfiúk–Szedres SE 3-0, Kölesd Öregfiúk
99–Õcsényi Gól-Jószórók 5-2 (1-1), Fadd
SE–Bátaszék Szenior FC 0-8 (0-5)

Tavaszi hetedik fordulóban elmaradt Szedres–
Csakszentgyörgyi mérkõzés idõpontját kérjük a
csapatok közöljék. 

A Tolna–Szedres – szeptember 8-án lejátszott –
0-0 eredménnyel végzõdött mérkõzést Tolna
csapata a versenykiírás alapján megóvta, Szabó
János szedresi játékos jogosulatlan játéka miatt. 

A pályán elért eredmény (0-0) törlésre került, a
3 pont, 3-0 gólkülönbséggel Tolna csapata javá-
ra lett jóváhagyva. 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Tolna Öregfiúk 9 7 – 2 27-16 21

2. Bátasz. Szenior FC 8 6 1 1 34-14 19

3. Csakszentgyörgyi 8 5 3 – 25-11 18

4. Kölesd Öregfiúk 99 8 4 – 4 30-24 12

5. Õcsény Öregfiúk 9 3 2 4 24-29 11

6. Szedres SE 8 3 1 4 27-30 10

7. Õcsény Gól-Jószórók 9 1 1 7 17-30 4

8. Fadd SE 9 – 2 7 14-40 2
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A rejtvény megfejtését 2007. október 10-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A szeptember 16-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Bicskei Zsolt, Angyalka.
Nyerteseink: Steib Józsefné, Ybl Miklós u. 14. és Lékai András, Tartsay ltp. 5. 3/2. 
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Életem nagy tévedései
Az 1950-es évek legelején (az akkori bölcs vezé-

rünknek) Rákosi Mátyás pajtásnak okos kisdobos
létemre elhittem, hogy nem szabad előre megen-
nünk az aranytojást tojó tyúkot. Ezt a vitathatatlan
igazságot édesanyámmal is közöltem. Anyám – ahe-
lyett, hogy jól felpofozott volna – megbízott egy na-
gyon fontos feladattal, azzal, hogy sürgősen derít-
sem ki, tyúkjaink közül melyik tojik aranytojást, és
azt, hová rejti el az a rohadék kulák baromfi, ame-
lyik ráadásul még az imperialisták aljas szekértoló-
ja is titokban Titóval egyetemben, aki a szerbek
bölcs vezére, de mellékállásban az imperialisták
láncos kutyája. Segítségképpen kezembe nyomta a
legújabb erről szóló propaganda kiadványt. Mit szé-
pítsem a dolgot, én ennek ellenére is kudarcot val-
lottam, pedig mára már kiderült, hogy az aranyto-
jást tojó tyúk nem kitalált élőlény, csak azzal nem
volt tisztában még Rákosi sem akkor, hogy ezek a
jércék majd csak 2007 vége felé, 2008 elején érik el
az ivarérett kort.

Életem másik nagy tévedése az volt, hogy elhit-
tem Kádár Jánosnak, hogy „akik nincsenek elle-
nünk, azok velünk vannak”. Sajnos, erre a tévedé-
semre csak 17 évvel a rendszerváltozás után jöttem
rá, amikor azt vettem észre, hogy sokszor még azok
sincsenek velünk, akikkel nyakig együtt vagyunk a
bajban. Azt meg már magamat nagyon összehúzva
merem megemlíteni (annyira szégyellem naivitáso-
mat), hogy 1990-ben el tudták hitetni velem, hogy a
szociális piacgazdaság a reális piaci áraival automa-
tikusan képes lesz létrehozni a társadalmi összefo-
gást és békét, és a folyamatosan fenntartható gazda-
sági növekedést.

Eddigi csalódásaim alaposan aláásták az önbizal-
mamat, magabiztosságomat, ma már abban is erő-
sen kételkedem, hegy a Föld kering a Nap körül, hi-
szen nap mint nap azt látom, hogy reggel felkel a
nap keleten, és alkonyatkor lemegy a nap nyugaton.
A kiskésit!! A saját szememnek csak jobban hiszek,
mint a tudományos ténynek álcázott politikai pro-
pagandának, amivel csak el akarják egyes politiku-
sok terelni a figyelmet a valódi problémákról és vég-
zetes tévedéseikről. Szerintem Kopernikusz zseniá-
lis kettősügynök volt, a nyugatiaknak is és a keleti-
eknek is dolgozott. Erről ennyit... Egyébként is
mostanában sokkal jobban nyugtalanít az a dolog,
hogy prosztatarákszűrő vizsgálatra előbb-utóbb el
kell mennem.

Fiatalkorúakra való tekintettel most eltekintek a
szűrővizsgálat technikai részletezésétől, hiszen, ha
csak eszembe jut, már attól is annyira zavarba jö-
vök, hogy hirtelen azt se tudom, fiú vagyok-e vagy
leány... és mi lesz velem, ha szűrés közben egy
újabb nagy tévedésemre jövök rá? Félek, hogy ezt a
tévedést már nem élném túl.

Bálint György Lajos
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SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

Október 4. (csütörtök) 14–16 óra
ILLYÉS GYULA BIBLIOTHEK –
KINDERTHEATER

Október 5. (péntek) 14.30 óra
MICHAEL SEBASTIAN:
FERIENSPIEL 
17 óra CREEPS 

Október 8. (hétfő) 17 óra
RAMON PIERSON: WOLKEN

Október 9. (kedd) 9.30 és 11 óra
MAX UND MORITZ
Eine Bubengeschichte in sieben Streichen

ZUG PROGRAM 
FILM KLUB

2. Holt Költők Társasága
R.: Peter Weir

9. Egy tél az Isten háta mögött
R.: Can Togay

JAZZ KLUB 
3. Sade - Lovers Live

10. Steps Ahead
KERTMOZI

4. Az én kis falum  R.: Jiri Menzel
11. Woyzeck  R.: Szász János
ROCK KLUB 

5. Live Aid (1985)
12. Guitar Legends (1992)
RENDEZVÉNYEK 
6. Országos Csocsó Verseny 

(Infó: 20/454-36-72)
13. Konvoj koncert (INGYENES)

Kezdés: 21.00
A programok ingyenesek

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Szeptember 27–30. 

20 órakor  FÉRJ ÉS FÉRJ
Október 4–7. 

18 órakor  HAJLAKK
Október 4–10. 

20 órakor  HAJLAKK
ART TEREM
Szeptember 27.–október 3. 

16 és 18 órakor  FÉRJ ÉS FÉRJ
20 órakor BAJNOKOK

Október 4–10. 
16 órakor  GOYA KÍSÉRTETEI
18 órakor  ZUHANÓREPÜLÉS

TISZTELGÉS AZ ARADI
VÉRTANÚK EMLÉKE ELŐTT

2007. október 6., 10.30 óra - Béla király tér
ÜNNEPI MŰSOR

10.30 órakor DÍSZŐRSÉG FELVONULÁSA
az 1848-as emlékműnél
A díszőrséget a 608. sz. Schola Caritatis cserkészcsapat és
a 615. sz. I. Béla király Cserkészcsapat tagjai alkotják

HIMNUSZ
IRODALMI ÖSSZEÁLLÍTÁS a Dienes Valéria Ál-
talános Iskola Grundschule előadásában
A műsort bemutatják az iskola felső tagozatos tanulói, mű-
vészeti vezető: Aradi Zsuzsanna 

A szereplők virágot helyeznek az emlékműre
11 órakor KOSZORÚZÁS

SZÓZAT
DÍSZŐRSÉG ELVONUL

Emlékezzünk együtt az aradi vértanúkra!
A koszorúzásra előzetes bejelentkezést nem kérünk.
Hívjuk, várjuk mindazokat, akik tiszteletüket, kegyeletüket ily
módon is szeretnék kifejezni az aradi hősökre emlékezve.

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatala és a
Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza

A Mentálhigiénés Műhely
Önkéntes Központ 

Nyugdíjas Tagozata

2007. október 2-án (kedd) 
14 órakor 

a Babits Mihály művelődési ház
földszinti termében előadást tart. 

Előadó: 
dr. Vastag Oszkár
szemész főorvos. 

Előadás címe: 
Időskori szembetegségek.

Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődő nyugdíjast!

Magyarnóta Kedvelők
Baráti Köre

működik ősztől, 
a Babits Mihály Művelődési

Központban.
FOGLALKOZÁSOK: 

minden hétfőn 17–19 óra között.
Érdeklődni: 74/314-904, 30/386-34-94

Csepregi Antalné titkárnál
Szeretettel várjuk a magyarnótát

szerető és művelő
tagokat és támogatókat.

Maller Béla elnök, Baksai Ferenc alelnök
Csepregi Antalné titkár

Élő irodalom a könyvtárban
A megyei könyvtár – A Pad Egyesülettel közös szer-

vezésben – a 2007. esztendőben folytatni kívánja azt
a tevékenységet, amelyet az irodalom népszerűsítése
terén az előző években megkezdett. Korábban a No-
bel-díjas írókról tartott sorozatot követően a magyar
irodalmat – azon belül is a kortárs alkotókat – szeret-
nék a rendezők az olvasóközönség közelébe hozni.
Erre egy újabb sorozat indítása – Élő irodalom a
könyvtárban – ad alkalmat. A meghívandó alkotók
között vannak olyanok, akiket már jól ismer és visz-
szavár Szekszárd közönsége, s vannak, akik először
kaptak meghívást a megyei könyvtárba, ám nevük és
eddigi munkásságuk mindenképpen nagy várakozást
feltételez.  A sorozat célja, hogy 2007. októberétől
2008. májusáig bezárólag, havonta egy irodalmi dél-
után keretében találkozzanak az olvasók a magyar re-
gény- és versművészet jeleseivel. A szervezők a kö-
zönség soraiba várnak mindenkit, aki szereti a jó iro-
dalmat. 

DARVASI LÁSZLÓ költő, prózaíró, drámaíró, szer-

kesztő lesz október 2-án 16 órakor a megyei könyv-
tárban a sorozat első előadója, aki 1962. október 17-
én született Törökszentmiklóson. 

A Délmagyarország c. szegedi napilap és az Élet és
Irodalom munkatársa. A Pompeji című folyóirat ala-
pítója volt.  Tárcáit Szív Ernő néven közli. A munkás-
ságának elismeréséül kapott díjak: a Déry Tibor-juta-
lom (1993), az Év Könyve jutalom (1994), a Szép Er-
nő jutalom (1994), az Alföld-díj (1996), a József Atti-
la-díj (1998), valamint több ösztöndíj. Tavaly Szek-
szárd városában is elismerésben részesült, amelyről a
következőket írták: „Darvasi László kapta meg a Mé-
szöly Miklós-díjat 2006-ban. Január 19-én, Mészöly
Miklós 85. születésnapján vette át az elismerést a
szekszárdi Irodalom Házában. A díjat olyan írónak
adományozzák, aki a tágan értendő fiatalabb nemze-
dékhez tartozik, jelentős írói, kritikusi vagy iroda-
lomtörténészi életművet hozott létre, s fontos társa-
dalmi kérdésekben nyilvánosan is hallatja a hangját.” 

Szeretettel várjuk az Illyés Gyula Könyvtárba az
irodalomszerető szekszárdiakat. Gacsályi József

A gyász és feldolgozása
ELŐADÁS A BALASSA JÁNOS KÓRHÁZBAN

A „Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával 

2007. október 16-án 10 órai kezdettel 
a gyász, gyászfeldolgozás, rossz hírek közlése

témakörében szakmai napot szervez.
Előadó: dr. Pilling János pszichiáter 

Helyszín: Kórház kultúrterme (Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7.,
megközelíthető a szülészet Wesselényi utcai portája felől)

Részvételi díj: kórházi dolgozóknak ingyenes, 
egyéb érdeklődők számára 1000 Ft.

Jelentkezni lehet: Patócs Anitánál az 501-500/273-as melléken, illetve
a patocs.anita@tmkorhaz.hu e-mail címen.

A Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórháza és a

Gemenc Természetvédelmi és
Sport Egyesület Fotóklubja 

meghív minden
érdeklődőt a 

DUNAÚJVÁROSI
MEZŐFÖLD

TERMÉSZETFOTÓ-
KLUB

„Mi világunk 2006”
CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁNAK

MEGNYITÓJÁRA,
melyet 

2007. október 5-én 
17 órakor

tartunk a szekszárdi kórház
főigazgatóságának a folyosóján.

A kiállítást bemutatja és
megnyitja

dr. Somorácz György főorvos,
természetfotós Dunaújvárosból. 

A megnyitó után a Mezőföld
fotóklub tagjai vetítést tartanak

a kórház kultúrtermében. 

A rendezvény nyitott, bárki
ingyenesen részt vehet rajta.

A kiállítás körülbelül 1 hónapig
lesz megtekinthető. 

A kiállítás és a vetítés helyszíne
a kórház Wesselényi utcai portá-

ja felől közelíthető meg.
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Gyulai Pál – e név hallatán az is-
kolások elsősorban Arany Jánossal
való barátságára gondolnak, s ama
híres „kapcsos könyvre”, melyet ő
adott a költőnek, és amelybe
Arany a Margitszigeten írta reme-
keit… Kevesebben tudják már,
hogy a Kolozsvárott 1826. január
25-én született irodalomtörténész,
kritikus a Kisfaludy Társaság mel-
lett tagja a Magyar Tudományos
Akadémiának, s 1845-től ő volt ne-
velője gróf Bethlen János fiainak,
mikor is megismerkedett az erdé-
lyi irodalmi élet kiválóságaival,
Brassai Sámuellel, Kemény Zsig-
monddal. A majdani magyar esszé
egyik megteremtője és mestere
1858-ban vette feleségül Petőfi só-
gornőjét, Szendrey Máriát, ezen
időszakra tevődik a köré, s Arany
János köré csoportosuló irodalmi
élet egykori virágzása is. Gyulai ta-
nított a kolozsvári református gim-
náziumban, a pesti színművészeti
akadémián, a XIX. század második
felétől javarészt az ő kritikai szem-
pontjai határozták meg az iroda-
lomszemlélet alakulását. 

Mindezek azonban száraz té-
nyeknek is fölfoghatók. Valóban,
mennyivel izgalmasabb lehet egy
ember lelkének belsejébe betekin-
teni, meglesni, mi zajlik oda-
benn… Gyulai nem egy alkalom-
mal tett tanúbizonyságot kiváló
humorérzékéről, s a benne lakozó
erkölcsi normákat, kora történé-

seire adott válaszát sem rejtett vé-
ka alá. Baráti beszélgetés zajlott a
kiegyezés utáni időkben, mikor is
Gyulai megszólalt: „A kiegyezés
után is lehetett volna belőlünk va-
lami, ha nincs itt annyi hitvány
ember. Mintha valami fejőstehén
volna, úgy rohant mindenki az ál-
lamnak. Egyszer Kemény Gábor
közlekedésügyi miniszter ingyen-
jegyet ajánlott fel nekem, ha úgy
akarnék utazni nyáron. »Uram –
feleltem én –, becsületes ember va-
gyok, nem volt adósságom soha,
minek fogadjak el valamit attól,
akinek annyi adóssága van – az
államtól?!«”

A kritikus szerkesztőként is hű
maradt önmagához: véleményét
semmilyen körülmények között
sem fojtotta vissza. 

Történt egyszer, hogy egy fiatal
költő kereste közelségét, regiment

4. feladvány – ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

Arany János és Gyulai Pál igen jó barátok voltak. Gyakran írtak a nép sorsáról: hét-
köznapjairól, örömeiről, bánatairól. Röviden és egyszerűen fogalmazva ezért is ne-
vezzük őket népi költőknek. 
A gyermek Arany János már három-négyévesen apja hamuba írt betűin tanult meg
olvasni, mire iskolába került folyékonyan olvasott, számos történet ismert. Gyer-
mekkora sajnos nem tarthatott sokáig, mivel tizennégy évesen állást kellett vállal-
nia szülei szegénysége miatt. Korán megismerkedett hát a felnőtt lét szabályaival,
kötelességeivel. 

Feladvány: Arany Jánosnak volt még egy jó barátja, akit szintén a népi költők
közé sorolnak. Ki ő?
Segítség: A barát egy időben színésznek állott, ám szívének mégis az
írás volt kedvesebb. 1844-ben megírta híres elbeszélő költeményét,
amely Jancsiról és Iluskáról szól. 

Megfejtéseiket (az előző feladványokét is) szerkesztőségünk címére várjuk: Szek-
szárd, Béla tér 8., Polgármesteri Hivatal, aljegyzői titkárság. Kérjük, hogy a választ
beküldők saját nevük mellé írják oda az iskola nevét is, ahová járnak, s a borítékra
a „LITERÁTOR” jeligét! PZ

Gyulai gyengéje…
avagy az irodalom humoros helyzetei

verset küldött be neki kéretlenül a
Budapesti Szemle szerkesztőségé-
be. Az illető nem bízta a dolgot a
véletlenre, cikornyásan fogalma-
zott levelében nemes egyszerűség-
gel közölte Gyulaival: pár nap el-
teltével ő bizony személyesen fog
a méltóságos úr kritikája iránt
érdeklődni… Lám, lám, önbiza-
lomhiányban akkor sem szenved-
tek az önjelölt poéta-zsenik… 

Amit mondott, nem maradt üres
fenyegetés, néhány nap múltán va-
lóban bekopogtatott a szerkesztő-
ségbe. 

Bisztray Gyula Jókedvű Magyar
Irodalom című könyvében így ír az
esetről: „Igyekezett könnyed és
fesztelen lenni, hogy elfogódottsá-
gát leplezze. – Méltóságos uram –
mondotta könnyedén –, én elje-
gyeztem magam a Múzsával. – Na-
gyon helyes – bólintott Gyulai. –
Úriember nem is tehet mást egy

hölggyel, akit ilyen gyalázatosan
kompromittált.” 

Nem kerülhetjük meg végezetül
szegény Gyulai gyengéjét, neveze-
tesen a termetét. 

Tréfálkoztak vele nemegyszer,
győzte szellemesebbnél szelleme-
sebb módon hárítani a csúfolko-
dást, vagy épp visszavágni a kelle-
metlenkedőknek. Mindenesetre az
irodalomtörténetben már csak úgy
marad fenn, mint a magyar Parnas-
szuson sétáló „legkisebb termetű
nagyság”. Brassai Sámuellel keve-
redett heves vitába anno, aminek
az lett a vége, hogy a hórihorgas
ember elvesztette türelmét és meg-
fenyegette vitapartnerét: menten
zsebre vágja. Gyulainak se kellett
több persze, azonnal kész volt a
frappáns válasszal:” Vághat! De
akkor több ész lesz a zsebében,
mint a fejében!” 

Panyi Zita

ANGOL NYELVOKTATÁS 
a Babits Mihály Mûvelõdési Központban 

Még lehet jelentkezni október 1-jétõl induló
kurzusainkra is:

• Kezdõ (gyerek, felnõtt)
• Középhaladó (gyerek, felnõtt)
• Felsõfokú vizsgafelkészítõ csoport
• Külföldi munkavállaláshoz „túlélõ” kurzus

Tervezett kurzusok:
• Szaknyelvi kurzusok felnõtteknek
• Társalgási kurzus a bátrabb kommuniká-

ció érdekében
• Érettségi és középfokú vizsgafelkészítõ

További információ:
30/45-45-086, 70/9311-899,
totheri@freemail.hu, judith.v@freemail.hu
www.talentschool.atw.hu

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében

OKTÓBER 3-ÁN, SZERDÁN
8–16 óráig

NADRÁG- ÉS KOSZTÜMVÁSÁR
40-50% engedménnyel a készletből!

• Szövetnadrágok 2000–2500 Ft
• SZTRECCSNADRÁGOK 2500–3000 Ft
• Szoknyakosztüm 12 900 helyett 4900–6200 Ft
• Nadrágkosztüm 14 900 helyett 5900–6500 Ft
• CSÍKOS ÉS KOCKÁS

nadrágkosztümök 7500–8500 Ft
• Blúzok, ingek, tunikák 

(nagy méretekben is!) 2500–3000 Ft
• Bélelt zakók, alkalmi ruhák!

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

SZAKTANÁCSADÓI
MUNKAKÖRBE KERESÜNK

asztalosipari termékek
felületkezelésében jártas

MUNKATÁRSAT. 
Szórástechnikai ismeret, 

valamint német nyelvtudás elõnyt jelent.

A jelentkezéseket írásban
a Pál-fa Kft. 7100 Szekszárd, Bogyiszlói u. 4., 

vagy az info@pal-fa.hu címre kérjük.
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EGYPERCES KRIMI

A zsiványok karddal villognak
Bizonyára már sokan hallottak arról a megdöbbentő esetről, ami

nem régen történt a Garay téri diszkóban. Szabácsy Szabolcs őrnagy,
a Szekszárdi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője fog-
lalta össze az eseményeket. Elmondta, hogy a szórakozóhelyen há-
rom mohácsi férfi is múlatta az időt. Kiszúrtak egy kellemes külsejű
fiatal nőt. Nem törődve a lány társaságában levő jó kiállású baráttal, a
hölgyet simogatni, tapogatni kezdték. Nyilván, a barát ezt nem hagy-
ta. Ekkor a mohácsi pasik kimentek az utcára.

Ám a történet itt még nem ért véget. Miután gépkocsijukból elővet-
tek egy kardot, visszasétáltak a diszkóba. Egyikük a fegyverrel lesúj-
tott a lányt védelmező barát fejére, aki súlyos sérülést szenvedett. A
közelben tartózkodó járőrök üldözőbe vették a kocsival elhajtó hár-
makat, s közben értesítették bátaszéki kollégáikat, akik a 56-os úton
menekülő bandával szembe indultak el. Gyorsan bekerítették a „ke-
mény legényeket”. Az a férfi, aki az ütést mérte a sértettre, előzetes le-
tartóztatásban van, s emberölés kísérlete miatt indult ellene eljárás. 

Bevallom, alaposan elcsodálkoztam a kardon, mire Szabácsy őr-
nagy úr közölte, hogy egyre gyakrabban tartanak a gazfickók autóik-
ban rendes kardot, ami lassan-lassan már leváltja a baseballütőt. A lé-
nyegre térve kifejtette az osztályvezető, hogy saját testi épsége védel-
mében senki ne avatkozzon be az ilyen és a hasonló esetekbe, hanem
azonnal hívja a rendőrséget. – hm – 
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