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Szerdán Szekszárdra látogatott
dr. Ferdinand Mayrhofer-Grün-
bühel úr, az Osztrák Köztársaság
magyarországi nagykövete. A
diplomatát dr. Pálos Miklós, a
megyei közgyűlés alelnöke hívta
meg.

A nagykövetet – és a kíséretében
érkező Somogyvári Márta tisztelet-
beli konzul asszonyt, Georg Kilzer
követ urat és Inghild Rumpf asz-
szonyt, kereskedelmi attasét – hiva-
talában fogadta Horváth István, aki
a város lehetőségeiről és terveiről
tájékoztatta a nagykövetet. A pol-
gármestere kiemelte: a Szekszárd a
jövő városa programban meghatá-
rozott célok szerint szeretnék élén-

kíteni a megyeszékhely gazdasá-
gát, hiszen csak ez lehet a város fej-
lődésének mozgatója. Horváth Ist-
ván elmondta, az osztrák cégek lát-
nak fantáziát Szekszárdban, hiszen
az ipari parkban hamarosan régiós
központot építő Austrotherm mel-
lett újabb érdeklődők vannak a
szomszédos országból. A város
első embere hangsúlyozta, fontos
szerepet szánnak a jövőképben a
turizmusnak is, ezen belül is a
bor-, a rendezvény-, az öko- és az
üzleti turizmusnak. A város adott-
ságai mindegyikhez kitűnőek, egy
nagy hiányosság azonban mutat-
kozik: nincs megfelelő számú és
színvonalú szálláshely Szekszár-

don. A városvezetés célja, hogy be-
ruházót – akár osztrák céget – talál-
jon egy négy csillagos, konferencia
és wellness hotel építésére, üze-
meltetésére.

Dr. Ferdinand Mayrhofer-Grün-
bühel úr elismerően szólt a szek-
szárdi tervekről, majd kiemelte: or-
szága számára különösen fontos a
magyarokkal való jó kapcsolat, s
azt nem befolyásolja hazánk belpo-
litikai helyzete. A követség igyek-
szik minden segítséget megadni,
hogy az osztrák és a magyar felek
mind kulturális, mind gazdasági te-
rületen egymásra találjanak. A dip-
lomata kifejtette: országa ugyan
teljesen elutasító az atomenergiát
illetően, ő maga nem ellenzi, sőt
tisztában van annak előnyeivel.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
meg kell találni az alternatív ener-
gia termelésének lehetőségeit,
amelyekben Ausztria élen jár a tér-
ségben, s amelyben ugyancsak szí-
vesen segíti hazánkat.

A városházi találkozót követően
Dr. Ferdinand Mayrhofer-Grün-
bühel úr és kísérete látogatást tett
az osztrák Georg A. Freiherr von
Twickel báró tulajdonában lévő
Szekszárd Rt. pincészetében, szek-
szárdi programja végén pedig meg-
nyitotta honfitársa, Engelbert Kelz
fotóművész kiállítását a Babits Mi-
hály művelődési ház márványter-
mében.  F. L.

Az osztrák nagykövetnek is
tetszettek a szekszárdi tervek

A kézi vezérlésről,
avagy mondani
mindent lehet…

A Szekszárdi Vasárnap 2007. szep-
tember 30-i számában az SZDSZ saj-
tótájékoztatójáról szóló tudósításban
Németh Zoltán és Jobban Zoltán
képviselő urak elmondták, hogy a
városban sérülnek a sajtó szabadsá-
gához fűződő jogok: „kézi vezérlés
alá került a városi hetilap”.

Ehhez a megállapításhoz a lap fő-
szerkesztőjeként csak annyi hozzá-
fűzni valóm van, ha ez így lenne, ak-
kor a képviselők sajtótájékoztatójáról
készült tudósítás aligha kerülhetett
volna be a lapba. A képviselő urak
rosszul tetszenek emlékezni, mert
amikor ilyet tapasztalhattak, akkor
nem én voltam a lap főszerkesztője.

Azt azonban el kell árulnom az
uraknak és az olvasóknak is, hogy
komoly gondjaim voltak az írás meg-
jelentetésével kapcsolatban. A két
képviselő úr megfogalmazott kritiká-
ja némely helyen olyan kicsinyes és
sértő volt, hogy annak közzétételén
valóban eltöprengtem egy ideig. Vé-
gül az a régi igazság jutott az eszem-
be, hogy nemcsak az a fontos, amit
mondunk, hanem az is, ahogy
mondjuk. Azt gondolom, hogy ez a
képviselő urak által megfogalmazott
véleményre is igaz, a sajtótájékozta-
tón elhangzottak, illetve az újságban
megjelent erről szóló tudósításban le-
írtak a két képviselőt is minősítik, és
nem biztos, hogy ez a hangnemű kri-
tika a legcélravezetőbb a város prob-
lémáinak a megoldására.

Gál László főszerkesztő
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

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 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 és a Megyei Vöröskereszt

Nyugdíjas Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy az október 8-án, hétfőre előjegyzett tisztított csirke
árusítása 7–8 óráig lesz a Hunyadi u. 4. szám alatt.

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő előadása 2007. október 30-án 14 órai kezdettel lesz a szek-
szárdi kórház kultúrtermében vércukormérés és önellenőrzés fontossá-
ga címmel. Előadó: Hídvégi Annamária, a 77Elektronika Kft. munkatár-
sa. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az OTTHON ALAPÍTVÁNY (7100 Szekszárd, Mérey u. 33–37., adó-
szám: 18852761-1-17.) az SZJA 1%-ából felajánlott 203 891 forintot az ott-
hon lakóinak, az idősek klubjai és a Fogyatékosok Nappali Intézményé-
ben gondozottak balatonlellei üdültetésének finanszírozására fordította.
Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóink segítségét.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

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

Október 10.  
szerda 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.

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület
értesíti tagjait, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város támogatásával 2007.
október 13-án 10 órai kezdettel tarja az öregek világnapi ünnepi
megemlékezését a Művészetek Házában műsorral egybekötve. A ren-
dezvényre az egyesület tagjait ezúton is szeretettel hívja és várja.

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.

VILÁG GYALOGLÓ NAP
2007. október 7. (vasárnap)

A rendezvény útvonala: Szekszárd – Tót-völgy – Gurovicai erdészház –
Bükkös-erdő – Éles-hegyhát – Szarvas-szurdik – Bati-kereszt – Kerék-
hegy – Nagy Bödő-hegy – Porkoláb-völgy. 
Porkoláb-völgyben szalonnasütés, borkóstoló, tombola.
Útvonal hossza: kb. 10 km
Gyülekező: október 07-én az autóbusz-pályaudvaron, a 10 órakor
induló 6. sz. helyi járatnál. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szekszárd Kórház Sportkör Magyar Szabadidősport 
Természetbarát Szakosztálya Szövetség

FELHÍVÁSKÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
A Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ kéri, hogy a köz-
pont adatbázisába még nem regisztrált civil szervezetek je-
lentkezzenek személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken,
annak érdekében, hogy szervezetük a jövőben igénybe vehes-
se a központ szolgáltatásait és ezáltal hatékonyabban lát-
hassa el feladatait.

A már regisztrált civil szervezeteket pedig arra kérjük, hogy amennyi-
ben adataikban  (név, cím, kapcsolattartó, elérhetőségek stb.) bármi-
nemű változás következik be, szíveskedjenek azt bejelenteni a továb-
bi sikeres együttműködés érdekében.

Elérhetőségeink: Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Tel./fax: 74/511-722
E-mail: tmciszok@enternet.hu
Honlap: www.tmciszok.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9–17 óra között
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Szekszárd Megyei Jogú Város
közgyűlése tapasztalatok és lakos-
sági visszajelzések után, bizottsági
előkészítést követően úgy döntött,
módosítja a júniusban a tandíjak és
térítési díjak megállapításáról elfo-
gadott határozatát. Tette ezt annak
érdekében, hogy a tehetséges gye-
rekeknek ne kelljen választaniuk
például a zeneiskola és a tánctanu-
lás között csak azért, mert a meg-
növekedett anyagi terheket a szü-
lők már nem tudják vállalni. Ezért
a két vagy több gyermekes csalá-
dokban élő, legalább két tanszakra
járó tanuló esetén szociális helyze-
te alapján a tandíj alapösszegét az
intézményvezető legfeljebb továb-
bi 50 százalékkal csökkentheti.

– A szeptember 1-jétől érvényes
új rendelet azt is kimondja, hogy
amennyiben a szülő igazolja, hogy
számára a féléves tandíj egy össze-
gű megfizetése aránytalanul nagy
megterhelést jelent, úgy az intéz-

mény vezetője legfeljebb öt havi
részletfizetést engedélyezhet –
mondta el dr. Haag Éva alpolgár-
mester.

A rendelet nem csak a szekszár-
di gyerekekre érvényes, annak ha-
tálya kiterjed a kistérségből bejáró
diákokra is.

Tandíjkedvezmény a
művészeti képzésben

Átadták
az új kerékpárutat

Szeptember 29-én hivatalosan is
átadták Szekszárdon, a Tartsay
utcai, közel 2 km hosszú kerék-
párutat.

Szombat délelőtt több mint két-
száz kerekes gyülekezett a Brico-

Store áruház parkolójában. A Pe-
king 2008 Olimpiai Ötpróba soro-
zat 20, 40 és 80 km-es biciklitúrája
résztvevői között ezúttal több ön-
kormányzati képviselő is feltűnt –
kivétel nélkül kerékpár nyergében.
A start helyszíne sem volt véletlen,
hiszen ezúttal adták át hivatalosan
is a szekszárdiaknak a barkácsáru-
ház és a vasúti átjáró közötti, közel
két kilométeres kerékpárutat. Az
ünnepélyes birtokbavétel alkalmá-
val Horváth István polgármester és
Bartek Zsolt, a szekszárdi Brico-
Store Áruház igazgatója vágta át a
nemzeti színű szalagot, majd ma-
guk is végig tekertek a Tartsay utcai
aszfaltcsíkon.

Az új kerékpárút több mint 60
millió forintos költségvetéssel
épült, ennek felét a BricoStore, má-
sik felét Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata állta. A város a
GKM hivatásforgalmú kerékpár-

utas pályázatán 10 millió forintot
nyert el. 

A kerékpárút-hálózat hossza
most ötven százalékkal nőtt, az ön-
kormányzat azonban újabb szaka-
szok építését tervezi. Ha sikeres
lesz az újabb pályázat is, hamaro-
san elkezdődhet a kórháztól a Szé-
chenyi utcán, Találka téren, Arany
János utcán, Szent István utcán,
majd a Keselyűsi úton át egészen a
Tolnatejig vezető, mintegy 2.6 km-
es kerékpárút kivitelezése. Ehhez a
szakaszhoz az elképzelések szerint
újabbak is csatlakoznának, ame-
lyek északi irányba haladva egé-
szen a Palánki útig vezetnének. 

(fl)

Szekszárdi
Karácsonyváró

Az elmúlt pénteken minden eddiginél többen, közel hatszázan vettek
részt a palánki Csapó Dániel Középiskola kertjében negyedik alkalommal
megrendezett lobbi partin. A találkozó célja az volt, hogy a megye meg-
határozó gazdasági és közéleti személyiségei kötetlen formában váltsa-
nak szót. A lobbi partin ezúttal is részt vettek az önkormányzatok, hiva-
talok, érdekképviseleti és civil szervezetek vezetői, képviselői. Még zápor
sem ronthatta el a résztvevők jó hangulatát, akik saját készítésű étellel, il-
letve borral kínálták egymást. Az idén először kaptak meghívót a kistér-
ség településeinek és a megye városainak polgármesterei.

Példa a 
megtakarításra

Példánkban egy kétgyermekes
családot vettünk alapul, ahol
mindkét gyerek két tanszakra jár.
Ha feltételezzük, hogy mindket-
ten jeles tanulók (legalább 4,5 az
átlaguk), akkor szüleik – az ere-
deti rendelet szerint – kettejük
után félévente 13 600 Ft térítési
díjat és 67 960 Ft tandíjat fizettek
volna. A módosítást követően vi-
szont egyikük tandíját (33 980
Ft) akár teljes egészében meg-
spórolhatják.

Negyedszer lobbiztak a megyéért

Bár még csak októbert írunk, a
programok száma és sokszínűsége
miatt már most megkezdődött az
immár hagyományos Szekszárdi
Karácsonyváró előkészítése. A vá-
ros különböző intézményeiben és
a Garay téren (az iskolaépületben
is) december 3. és 23. között zajló
adventi programokra hívjuk és vár-
juk mindazok jelentkezését, akik
művészeti bemutatókkal, karitatív,
jótékonysági programokkal, gyűj-
tésekkel, kézműves foglalkozások-
kal, önkéntes munkával (stb.) sze-
retnék megörvendeztetni ember-
társaikat a karácsonyra készülődés
időszakában.

Keressük és várjuk továbbá azon
támogatóink jelentkezését, akik
anyagi hozzájárulásukkal tennék
lehetővé, hogy a legszerényebb jö-
vedelműek számára is elérhető le-
gyen programjaink többsége.

A programfüzet időben történő
összeállítása, nyomtatása miatt
kérjük mindazokat, akik csatlakoz-
ni kívánnak felhívásunkhoz, hogy
október 15-ig jelezzék szándékukat
az erre készített adatlapon, amely
átvehető a polgármesteri hivatal
portáján. 

További információk a 74/504-
119-es és a 30/632-32-66-os tele-
fonszámon.
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Szeptember 30-án igazi futóün-
nepnek adott otthont a főváros. A
22. Plus Budapest Nemzetközi
Maraton és Futófesztivál alkalmá-
ból egy napra a futás szentélyévé
változott a város. Az időjárás is ke-
gyeibe fogadta a versenyzőket, így
a 13.600 fős hatalmas mezőny nap-
sütéses, szélcsendes időben indul-
hatott választott versenyszámában.

A futófesztivál résztvevői hét kü-
lönböző táv közül választhattak, a
maraton klasszikus távján több
mint háromezer futó indult, hogy
Budapest legszebb pontjait érintve
teljesítse a 42,195 kilométert. Mind
a férfiaknál, mind a nőknél a cím-

védők diadalmaskodtak: Tóth Ta-
más és Földingné Nagy Judit a ta-
valyi évhez hasonlóan idén sem ta-
lált legyőzőre, s a verseny első he-
lye mellett egyúttal a maratoni or-
szágos bajnokság aranyérmét is be-
gyűjtötte. A mezőny legidősebb in-
dulója, a 80 éves tatai Ötvös Ferenc
4 óra 40 perc alatt ért célba, ezzel
megjavítva a 80 éven felüliek orszá-
gos csúcsát. A célba érkezők között
nyolc egyéniben induló szekszárdi
futót is köszönthettünk: közülük a
leggyorsabbnak a férfiaknál Kere-
kes László (3:19:07), míg a höl-
gyeknél dr. Cseh Judit (4:38:23) bi-
zonyult.

Ezt a tábort egészen pontosan az
előző vége óta vártuk. Ám ez a vá-
rakozás úgy vált egyre feszülteb-
bé, ahogy közeledett augusztus
10-e. Alig telt el úgy találkozás a
barátokkal, hogy ne említettük
volna meg a várva várt eseményt. 

Amikor megérkeztünk Dombo-
riba, már ragyogóan sütött a nap.
Kiszálltunk az autóból, és csomag-
jainkkal a kezünkben, nyakunk-
ban, hátunkon, befelé igyekeztünk
a kapun. Ott már Dani várt minket,
így összeállt a belőle, Marciból, Ja-
nóból és belőlem álló kvartett. 

A kis csapat ezután a 12-es panel
nevű szobához indult, változatlan
csomagmennyiséggel, és nem kis
erőlködések közepette. A lakosztá-
lyunk már ismerős volt, hiszen az
előző évben is itt lettünk elszállá-
solva. 

Ismerős arcok fogadtak bennün-
ket: két tavalyi diák, akik újra ezt a
nyári időtöltést választották. Ez a
tény azt a gondolatot erősítette
bennünk, hogy a tábor legalább
olyan jó lesz, mint a múlt évben.
Újoncokat is köszönthettünk kö-
rünkben. A bemutatkozásnál ők is
rácsodálkoztak, mint mindenki
más, hogy mi Pestről érkeztünk, és

igen, képesek voltunk fél ötkor fel-
kelni.  A harmadik óra egy, már ve-
teránnak számító tanárral telt, aki-
nek ez volt a hetedik éve a tábor-
ban. Ő nem volt más, mint Paul
Love, az ír származású tanár, aki a
csoport nem kis örömére, még
mindig egyfolytában vigyorgott, és
persze megőrizte egyedi humorát.
Ezután következett a nagyszünet,
amikor Dani, a testnevelő tanár vet-
te kezelésbe a tábor lakóit. Végzett-
sége révén, megvolt a kellő szakér-
telme az egyszerűnek tűnő feladat-
hoz. Lehetett focizni, úszni a Du-
nában, röpizni, kosarazni és ping-
pongozni is. A nap utolsó kötött
eseménye ismét tanóra volt, amit
az előző évben még nem látott ta-
nár tartott. Simon Hadjipetrou-nak
hívták, de szerencsére nekünk elég
volt csak Simonnak szólítanunk. Ő
angol származású, Paulhoz hason-
lóan az ő arcáról sem hervadt le a
mosoly. 

Az elkövetkezendő napok mind
hasonlóan teltek, persze egyáltalán
nem unalmasan, de lényegi kü-
lönbség nem volt közöttük. Majd-
nem kifelejtettem! Paul a második
óráján felvetette azt a kérdést, hogy
nem akarunk-e eljátszani egy szín-
darabot. A csoport kissé vonakod-

va végül igent mondott, és a válasz-
tás Shakespeare egyik klasszikusá-
ra, a Rómeó és Júliára esett. Azt ha-
mar eldöntöttük, hogy a darabot
nem teljes egészében fogjuk elját-
szani, de még más változtatásokon
is gondolkodtunk. Arra jutottunk,
hogy egy rockosított verzió teljesen
megfelelő lenne. Hamar meg is ír-
tuk a darabot, és másnap már pró-
báltunk is. Nem is alakult rosszul a
dolog. A negyedik nap már megvol-
tak a jelmezek, a zene, és persze a
szereplők is befejezték a szövegta-
nulást. 

Eljött az utolsó nap. Mindenki iz-
gatottan várta az esti fellépést.
Gyorsan peregtek az aznapi órák,
és mire feleszméltünk már min-
denki a szövegét bújta, a jelmezét
igazgatta, vagy csak járkált fel-alá.
A sok munka végül meghozta gyü-
mölcsét, a darab siker volt. Min-
denkinek nagyon tetszett. 

A tapsvihar után gyorsan átöltöz-
tünk és következett a tábort lezáró
beszéd. A 12-es panel három lakó-
ja is boldogan rázhatott kezet Már-
ta nénivel és átvehette a csak erre
az alkalomra készített pólót. Ez-
után következhetett a már megszo-
kott tábortűz. Egy lány tudott har-
monikázni, és szerencsére a hang-
szere is kéznél volt, tehát az ének-
lés sem maradt el. 

A másnapi ébredezés kissé ne-
hézkes volt. Sokan megígértük,
hogy legkésőbb jövőre ugyanitt fo-
gunk találkozni, és remélem ez így
is lesz. Az angoltanulás is sikeres
volt, legalábbis számomra, mert
idén éreztem a legjobban azt, hogy
sokat fejlődtem. Tehát mindent
összevetve idén is egy nagyon vi-
dám, és jó hangulatú tábort zárhat-
tunk, amit jövőre igyekszünk foly-
tatni, immár negyedik alkalommal. 

Olajos Balázs, Budapest

Személyautókkal érkeztünk meg
szüleinkkel a Dombori Ifjúsági Tá-
borba. Ennek a tábornak a tanulás
volt a legfőbb célja. Napi 8 tanórán
vettünk részt: négy órán délelőtt és
négyen délután. Anyanyelvű és
magyar tanárok tanítottak bennün-
ket. Nagyon sokat tanultunk, érde-
kes témákról olvastunk és beszél-
gettünk. Az órák mellett persze
volt szabadidőnk is, amikor füröd-
hettünk, kártyázhattunk, sokat be-
szélgethettünk. A táborban régi

óvodástársammal is találkozhat-
tam, és még sok olyan ismerőssel,
akit nagyon régen láttam. Össze-
gezve ezt a hetet; a tanulás szem-
pontjából nagyon értékes volt.
Rengeteg szó, kifejezés került a
szótárunkba és a fejünkbe. A né-
met anyanyelvű tanárok jelenléte is
sokat jelentett számunkra. Nagyon
hálás vagyok családunk egyik ba-
rátjának, hogy felhívta a figyelme-
met a Nyitott Világ Alapítványra. 

Schönfeld Bernadett, Szekszárd

A Nyitott Világ Alapítvány nyelvtábora Fadd-Domboriban
Rómeó és Júlia rockosítva

Rengeteg szó, kifejezés került
a szótárunkba és a fejünkbe

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

Mamut mezőny a maratonon
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A közelmúltban sajtótájékoztató
keretében „értékelte” az eltelt
egy év szekszárdi történéseit a
közgyűlés két SZDSZ-es képvise-
lője, Németh Zoltán és Jobban
Zoltán. A fórumon élesen bírál-
ták mind a vezető koalíció, mind
az MSZP ténykedését.

A Szekszárdi Vasárnap hasábja-
in megjelent megállapítások mé-
lyen megdöbbentették frakciónk
tagjait, hiszen az volt az érzésünk,
hogy a korrekt és szakmai véle-
ményalkotás helyett egy nyílt,
szándékos és nem utolsósorban
provokatív támadást intéztek elle-
nünk. Mi a munkánk során min-
den esetben politikai nézetektől
mentesen egész Szekszárd érdekét
tartjuk szem előtt, ezért kértek fel
frakciótársaim, hogy tolmácsoljam
a méltatlan vádakkal szemben kö-
zösen kialakított véleményünket.
Meggyőződésünk, hogy a vitáknak
a legmegfelelőbb helye a közgyű-
lésben, illetőleg a bizottsági ülése-
ken van, nem pedig a különböző
médiumokon keresztül, bulvár stí-
lusban üzengetve. Köszönjük,
hogy az MSZP-frakció – belátva az
általuk is elfogadható, jó és szak-
mailag megalapozott szándékain-
kat, céljainkat – számos esetben
biztosított minket támogatásáról,
korrekt és konstruktív ellenzék-
ként. Természetes, hogy nem kell
mindenben egyetérteni, viszont
mindannyiunk céljáért, Szekszárd
fejlődéséért lehet és kell is közö-
sen tenni.

Sajnos az ilyen irányú politizá-

lást nem tapasztaltuk az SZDSZ
két képviselőjétől, pedig lett volna
alkalmuk a véleményüket kifejte-
ni, csak ahhoz a képviselői munka
egyik alappillérére, a közgyűlési,
illetőleg bizottsági üléseken törté-
nő jelenlétre lett volna szükség.
Sajnáljuk a választópolgáraikat,
mert így kevésbé ismerhetjük a
képviselők meglátásait is.

Most pedig érzelmek nélkül szá-
razon a tények, néhány helyen egy
kis kiegészítéssel:

• Nem igaz, hogy Jobban Zoltán
1990 óta, 17 éve tagja a közgyű-
lésnek. (Hol volt 2002 és 2006
között?)

• Nem igaz, hogy ugyanazok van-
nak vezető pozícióban, mint
1998 és 2002 között. (A mostani
13 fős frakcióból csak négyen
voltak akkor is képviselők.)

• Nem igaz, hogy áron alul ad-
nánk el, és áron felül vennénk
telkeket, üzletrészeket.

• Nem igaz, hogy versenyeztetés
vagy értékbecslés nélkül vásá-
roltuk, illetve túlfizettük volna
az Alisca Terra Kft. és a Víz- és
Csatornamű Kft. magánkézben
lévő üzletrészét.

• Nem igaz, hogy korlátozzuk a
közgyűlésben az ellenzék meg-
szólalási lehetőségét, illetve az
önkormányzati cégek ellenőriz-
hetőségét! (Ha így lenne, akkor
hogyan jelent meg az ő sajtótájé-
koztatójuk anyaga? Mindegyik
gazdasági társaságban van az el-
lenzéknek rátekintési, informá-
ciószerzési lehetősége)

• Nem igaz, hogy az önkormány-
zat 10 millió forintot költött vol-
na luxusautóra. (Jelenleg csak a
polgármester jár hivatali autó-
val, amelyet egyévesen, használ-
tan vett az önkormányzat 5,15
millió forintért, s amelynek üze-
meltetési költsége az elmúlt 9
hónapban 250 ezer forint volt,
szemben a 2006 azonos idősza-
kában futó három autó 1,1 milli-
ós költségével.)

• Nem igaz, hogy a tavalyi évhez
képest felére esett volna vissza
az egy lakosra jutó fejlesztések
összege, miközben az adósság-
állomány megháromszorozó-
dott.

• Nem igaz Jobban Zoltán SZDSZ-
es képviselő kijelentése sem, mi-
szerint Horváth István és ő maga
képviseli Szekszárdot a Dél-Du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ta-
nácsban. Jobban Zoltán ugyanis
a minisztérium delegáltja, és
nem a városé. A megyeszékhe-
lyek polgármesterei közül Hor-
váth István vett részt a legtöbb
ülésen, és kaposvári kollégája
után a leggyakrabban, 39 alka-
lommal szólt hozzá a tanács
munkájához. Jobban Zoltán ez-
zel szemben mindössze egyszer
jelentkezett szólásra, amikor az
első tanácsülésen bemutatko-
zott.

• Nem igaz, hogy a polgármester
távollétében,  őt az üléseken he-
lyettesítő hivatali köztisztviselő
ne képviselné megfelelően a vá-
ros érdekeit. Horváth István há-
romszor maradt távol a tanács

ülésétől, minden alkalommal
külföldi útja miatt. Ezen alkal-
makkor a kistérségi, illetve – ha-
sonlóan Kaposvárhoz – pályáza-
ti szakember helyettesítette hi-
vatalos meghatalmazással, sza-
vazati joggal.
Összességében elmondható te-

hát, hogy Németh Zoltán és Job-
ban Zoltán SZDSZ-es képviselők
kijelentéseikkel nem csak a város-
vezető koalíció tagjait, de a tavaly
októberi önkormányzati választá-
sokon a polgármestert támogató
közel 9000, és a Fidesz–KDNP je-
löltjeire szavazó több mint 7100
(az érvényes voksok fele) szek-
szárdi állampolgárt is megtámad-
ták. Csak a történelmi hűség ked-
véért még egy utolsó száraz tény:
Németh Zoltán és Jobban Zoltán
eddig még minden ciklusban listá-
ról kerültek a közgyűlésbe. 2006-
ban elért egyéni választási ered-
ményük 77, illetve 43 szavazat.

Mindezek ellenére, bízunk ab-
ban, hogy jövőbeni munkájukkal
segítik Szekszárdot, amelyhez
őszintén kívánunk nekik jó egész-
séget!

A Fidesz-frakció ezzel a témával
itt többet nem hajlandó foglalkoz-
ni, inkább végezzük azt a mun-
kánkat, amire felhatalmaztak min-
ket és naponta számtalan biztatás-
sal támogatnak bennünket tovább-
ra is.

Kerekes Csaba
Fidesz-frakcióvezető

Lapunk a maga részéről az
ügyet lezártnak tekinti, ha-
sábjain ezzel a témával a to-
vábbiakban nem kíván foglal-
kozni.

Csak egy óhaj: IGAZ KÖZÉLETET!

Továbbra is jelentős szerepet töl-
tenek be a hazai rádióamatőr sport-
ban a szekszárdi klub képviselői. A
napokban lezajlott belgrádi gyors-
távírász világbajnokságon ugyanis
Hudanik Antal újra csúcsformában
versenyzett, és világbajnoki címmel
térhetett haza – immáron másod-
szor pályafutása során. Most a
Senior I kategóriában aratta le a ba-
bérokat a szekszárdi klub verseny-
zője, aki mindmellé még egy ezüs-
töt és két bronzérmet is begyűjtött a
szimpatikusan szerény, több évtize-
den át a nemzetközi élvonalban bi-
zonyító gyorstávírász. Az egyik
bronznak még a begyűjtött arany
mellett is jelentősége van – tekintet-
tel arra, hogy a szekszárdi sikerem-
bernek a vételi versenyszám gyen-
géje, de most ebben is ki tudott tűn-
ni az igen erős nemzetközi mezőny-
ben. Aztán az úgynevezett Morse
„Runner” versenyszámban újra el-

jött Anti ideje. Ezt a számot a rádió-
zásban neki találták ki, ebben „ver-
te el” már többször is a világot. Sió-
fokon hazai környezetben 1995-
ben, aztán rá két évre Bulgáriában
sem talált legyőzőre. A szerbiai vi-
lágbajnokság második napján ez is
bekövetkezett. A délelőtti, számító-

gépen szimulált, egy valódi rádión
történő úgynevezett éterversenyben
még  második lett, de aztán az utol-
só versenyszámban, a morse-
karakterek adott időre történő le-
adásában az úgynevezett valódi
gyakorlati versenyszámban nem ta-
lált legyőzőre Hudanik Antal.

Persze most sem volt egyszemé-
lyes a szekszárdi klub a vébén: a
junior korosztályban a Weisz-

testvérek több versenyszámban az
igen előkelő és értékes negyedik-
ötödik helyeket gyűjtöttek be, je-
lezvén azt, hogy őrzik pozíciójukat
a szűkebben vett világélvonalban is
ebben a sportágban. Persze az
arany, az ezüst és bronz fényében
sem feledkezhetünk meg a senior
II-es kategóriában induló Lakatos
Lászlóról, aki egy hetedik és nyol-
cadik hellyel járult hozzá ahhoz,
hogy a magyar válogatott a csapat-
versenyben a negyedik helyen vé-
gezzen a világbajnokságon. Remél-
hetőleg a régi sikeremberek újbóli
villanása, pozitívan hat azokra is,
akik a jelenlegi utánpótlását jelen-
tik a Szekszárdi Rádióamatőr Klub-
nak. S az újbóli eredményesség ab-
ban is segíthet, hogy végre hozzá-
juk méltó helyre költözhessenek e
speciális technikai sportág helyi
képviselői, s esetleg már jövőre na-
gyobb városi támogatást kapjanak,
mint az elmúlt években...?

Hudanik Antal újra a legjobb „morzés” a világon
Szekszárdi sikerek a gyorstávírász vébén

Folytatás az 5. oldalon.
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Rólunk: A SZIFÖN olyan szekszár-
di ifjúsági szervezet, amely a váro-
si fiatalokért tett, tesz és szeretne
tenni a jövőben is. A célunk, hogy
színes programokkal felpörgessük
a városi fiatalság életét. Sok min-
dent szerveztünk már: Tolna me-
gyei Diákparlament
(a Polip Ifjúsági
Irodával közösen),
„Na, végre itt a
nyár!” – DÖK-ös tá-
bor, „Ifjúsági Non-
Stop” vetélkedő.
Ezenkívül tartjuk a
kapcsolatot sok
más ifjúsági szer-
vezettel. A
2007/2008-as tan-
évben a SZIFÖN a
tanácsadó szerve-
zete az Oktatási Jo-
gok Biztosának.
C s a t l a ko z h a t s z
hozzánk és képvi-
selő lehetsz, ha
Szekszárdon élő
és/vagy tanuló
12–25 éves fiatal vagy, akit az isko-
latársai megválasztanak. Választá-
sokra kétévente kerítünk sort. To-
vábbi információ a honlapunkon:
http://szifon.uw.hu 
Légy jelölt, ha

– bele akarsz szólni a szekszárdi
ifjúsági életbe 

– szeretnéd megvalósítani az öt-
leteidet 

– olyan programokat szerveznél,
ahol a barátaid is jól érzik ma-
gukat 

– különböző képzések során be
akarod utazni az országot

– jobban ki akarsz igazodni a
diákjogok világában

– új embereket akarsz megismer-
ni, és új barátokat szeretnél
szerezni

– egy jó közösséghez szeretnél
csatlakozni.

A választás menete:
2007. szeptember–október: 

kapcsolatfelvétel az iskolákkal
2007. november 8.: jelöltállítás
2007. november 9.: jelöltek listájá-

nak közzététele (honlapon)
2007. november 12.–december 14.:

kampányidőszak (iskolákban,
plakátokon, médiában)

2007. december 13.: Választási ve-
télkedő

2007. december 17.: Választások a
városi iskolákban

2007. december 18.: Találkozó a
megválasztott képviselőkkel

2007. október 4-én (csütörtökön)
15 órakor, „Piknik a SZIFÖN-nel”
elnevezéssel lenne egy beszélge-
tés, a Prometheus Parkban (rossz
idő esetén a Polip Ifjúsági Irodá-
ban). Itt a diákok, és kísérő peda-
gógusok részletes tájékoztatást

kapnak a SZIFÖN működéséről,
céljairól. Mindenki felteheti kérdé-
seit. A fiatalok eldönthetik, hogy
jelöltetik e magukat a választáso-
kon.

A következő találkozások idő-
pontját már egymás között hatá-
roznánk meg – a Polip Ifjúsági Iro-
dában, vagy a lenti elérhetősége-
ken ezekről is tájékoztatjuk az ér-
deklődőket. Ezekre a beszélgeté-
sekre már leginkább a jelölteket
várnánk. Ezeken az alkalmakon a
választás menetéről, a további lé-
pésekről, a kampányról esne szó.

Ezek után következne a jelöltállí-
tás. A diákoknak az ún. ajánló ívre
min 50 db ajánlást kell összegyűj-
teniük társaiktól, hogy jelöltethes-
sék magukat a választásokon. Le-
hetőség szerint azonban minél
több aláírást kellene összegyűjteni-
ük, szavazategyenlőség esetén
ugyanis az adott oktatási intéz-
ményből a több ajánlással rendel-
kező diák kerülhet be a SZIFÖN
képviselőtestületébe. Ezek az ívek
a Polip Ifjúsági Irodában lesznek
majd átvehetők, sokszorosítani
nem lehet őket.

Az utolsó lépés a választás. Min-
den iskola egy-egy szavazókörzet-
nek számít. Az iskolákban a
SZIFÖN által készített szavazócé-
dulákkal lehet majd szavazni. Sze-
retnénk megkérni Önöket, hogy a
szavazás napjára állítsanak fel 3 fős
Szavazatszámláló Bizottságot,

melynek feladata a szavazatok ér-
vényességének ellenőrzése, össze-
sítése, szavazók létszámának le-
adása 2007. december 18. 16 óráig.

* * * * *
A Szekszárdi Ifjúsági Önkor-

mányzat (SZIFÖN) képviselőtestü-
letét a szekszárdi általános- és kö-
zépiskolák diákjai választják meg.
A választásokon minden Szekszár-
don élő, és/vagy tanuló, 12-25 éves
diák indulhat. A képviselők
kétéves mandátummal rendelkez-
nek. A diákpolgármester és -alpol-
gármesterek a már megválasztott
képviselők közül kerülnek ki. 

A SZIFÖN célja, hogy Szekszárd
városában gondoskodjon a demok-

ratikus jogok gyakorlá-
sának formáiról, mód-
szereiről az érintett kor-
osztály számára (válasz-
tások, testületi tevékeny-
ség, képviselői munka,
stb.). E feladatköre mel-
lett ellátja Szekszárd vá-
rosban élő gyermekek és
fiatalok érdekképviselet-
ét és érdekvédelmét,
mindezek megvalósítása
érdekében együttműkö-
dik mindazokkal, akik
segítik az alapvető céljai
elérését. (diákönkor-
mányzatok, a felnőtt ön-
kormányzatok bizottsá-
gai, civil szervezetek,
Polip Ifjúsági Iroda, Re-
gionális Ifjúsági Iroda,

vállalatok, stb.). 
Az ifjúsági önkormányzat olyan

programokat szervez Szekszárdon,
ahol a fiatalok együtt vannak, jól
érzik magukat, és mindeközben ta-
nulnak is. Az új testület első na-
gyobb rendezvénye a VII. Tolna
megyei Diákparlament volt, ame-
lyet a Polip Ifjúsági Irodával közö-
sen rendezett meg. A résztvevők
tanulhattak a konfliktuskezelésről,
a diákjogokról és kortársoktatók
közreműködésével a drogpreven-
cióról, valamint a média néhány
vállfajáról. (Résztvevők: Tolna me-
gyei iskolák diákönkormányzatai-
nak tagjai, illetve ifjúsági önkor-
mányzatok.) Hagyományos prog-
ramja még az Ifjúsági Non-Stop Ve-
télkedő, avagy 24 óra a kultúra, a
sport és a játék nevében című ren-
dezvény, melynek célja, hogy a vá-
rosi és környékbeli fiatalok egy
szórakoztató verseny során megis-
merkedjenek, és jól érezzék magu-
kat együtt.

A SZIFÖN tartja a kapcsolatot
más ifjúsági önkormányzatokkal és
civil szervezetekkel. Részt veszünk
az általuk szervezett programokon,
képzéseken, illetve mi is meghívjuk
őket a rendezvényeinkre.

A szekszárdi lakosok a médiából
értesülhetnek rendezvényeinkről,
illetve azok beszámolóiról. Ebben
támogatóink a Szekszárdi Vasár-
nap, Tolnai Népújság, Alisca Rá-
dió, Tolna Táj Televízió.

Évértékelő sajtótájékoztatót tar-
tott szerdán a város közgyűlésé-
nek MSZP-frakciója képviseleté-
ben Halmai Gáborné frakcióveze-
tő és Ilosfai Gábor képviselő (ké-
pünkön). 

Halmai Gáborné bevezetőjében
kiemelte: az elmúlt esztendő törté-
néseit nézve pozitívumként állapít-
ható meg, hogy az előző időszak-
ban elindult fejlesztések folytatód-
nak, illetve a befejezéshez közeled-
nek.

– Az olyan áthúzódó beruházá-
sok, mint a Séd patak rendezése, a
kórházfejlesztés, utak építése, a
panelprogram folytatása, a korsze-
rű autóbusz utasforgalmi rendszer
befejezése, vagy az ipari park fej-
lesztése mellett szükség van a vá-
ros gazdasági életének élénkülésé-
re is. Ehhez azonban – mint arról a
polgármester úr is nyilatkozott –
szükséges az M6-os autóút meg-
épülése – mondta a frakcióvezető.

A költségvetés helyzetével kap-
csolatban Halmai Gáborné leszö-
gezte: a változó helyzet kezelésére
az átvilágítást követően új, szakér-
tők által javasolt programot kell in-
dítani, aminek szintén folyamatos-
nak kell lennie, miközben meg kell
teremteni az önkormányzat kor-
szerűbb gazdálkodását. A város jö-
vője érdekében is az a közös cél,
hogy a pénzek jelentős részét fej-
lesztésekre fordítsuk.

– Sokszor hallottuk már, hogy –

Az EKHO TOURS
ajánlatai

ŐSZI SZÜNETI AJÁNLATAINK 
BUSSZAL, EGYÉNILEG:
PÁRIZS és VERSAILLES 69 900 Ft/fő
ÉSZAK-OLASZORSZÁG 

GYÖNGYSZEMEI 34 900 Ft/fő
SZLOVÁKIA 3 éj, egyénileg 17 100 Ft/fő

EGZOTIKUS UTAZÁS:
THAIFÖLD december 21–30-ig 300 000 Ft/fő

ÜNNEPI AJÁNLAT:
ŐSZI SÍELÉS AUSZTRIÁBAN 

19–23-ig 44 100 Ft/fő
AUSZTRIA A KÉT ÜNNEP KÖZÖTT 

26-30-ig,  félpanzióval 46 500 Ft/fő
TÖLTSE SZILVESZTERT 

SHARM EL SHEIKBEN 203 000 Ft/fő
Folyamatosan érkező akciónkról, és téli katalógusainkról

érdeklődjenek irodánkban!
TOVÁBBI AJÁNLATOKÉRT ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN!

Kedvezményes repülőjegyek (fapados repülőjegyek foglalása is!) nem-
zetközi autóbuszjegyek, tanár- és diákigazolványok értékesítése, bal-
eset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése irodánkban.

EKHO TOURS
Szekszárd, Arany J. u. 16.
Tel.: 74/511-099, Tel./fax: 74/413-849
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
www.ekhotours.hu
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2007. október 11-én (csütörtökön) 17 órakor 

Szekszárdra jön
Gyurcsány Ferenc
a Magyar Köztársaság miniszterelnöke.

Tegye fel Ön is kérdését, vegyen részt a párbeszédben!
(Kérdéseiket Szekszárd, Mikes u. 24. MSZP-irodában adhatják le.)

Helyszín: Szekszárd, Városi Sport- és Szabadidőközpont
(Szekszárd, Keselyűsi út 3.)

Kérjük, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel helyeiket foglalják el 16.30 óráig. Fi
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szemben a mostani városvezetés-
sel – mennyire rosszul gazdálkod-
tunk az előző négy évben – fogal-
mazott Ilosfai Gábor. – Csodák
azonban nincsenek, különösen
nem egy ilyen nagy szervezet ese-
tében, mint az önkormányzat. A
költségvetés fő összege tízmilliárd
forint fölött van, ennek most húsz
százaléka hitelállomány, ami pél-
dátlan nagyságrend Szekszárd éle-
tében.

A képviselő hozzátette: bár a fej-
lesztések terén maga sem elége-
dett, látja a terveket, amelyeket
Horváth István polgármester is-
mertetett frakciójukkal, s amelyek
között vannak olyan ötletek, ame-

lyeket az MSZP is szívesen támo-
gat, és mellé teszik igen szavazata-
ikat.

A továbbiakban Halmai Gáborné
az ellenzék valódi feladatköréről
szólt. Ezek szerint jelen kell lenni
minden közgyűlésen és bizottsági
ülésen, s ezt az MSZP így is teszi,
ellentétben az SZDSZ-szel. A frak-
cióvezető úgy véli: az ellenzék
minden esetben készüljön fel a na-
pirendre kerülő témákból, kérdez-
zen és tegyen – gyakorta a városla-
kók javaslatára – módosító indítvá-
nyokat a jobbítás céljával. Halmai
Gáborné ilyennek gondolja többek
között, hogy a közpénzek elosztá-
sánál, a közbeszerzések lefolytatá-

sánál előnyösebb, ha egy-
egy előterjesztést több jó
szakember véleményez az
igazságosság és az átlátha-
tóság érdekében.

– A közelmúltban több
olyan konkrét javaslatot
utasítottunk el, ami véle-
ményünk szerint rossz
irányba mutatott, vagy
igazságtalannak éreztük –
folytatta a frakcióvezető. –
Ilyen volt például a kom-
munális adó megszünteté-

se helyett a szemétszállítási díj, il-
letve rendelet bevezetése. Mit tehet
ilyenkor az ellenzék? Változtatási
javaslatot nyújtottunk be a közgyű-
léshez. Ezt tettük a parkolási rend-
szer első változatánál is, és sikerült
elérnünk, hogy a külső területeken
a parkolási díj a régi maradt. A fű-
tési díjak emlékezetes anomáliáival
kapcsolatban Halmai Gáborné el-
mondta, frakciótársuk javaslatára a
párt városi irodájában ügyeletet
tartva segítséget nyújtottak az em-
bereknek abban, miként tudnak
(tudtak) hozzájutni az őket megil-
lető kedvezményekhez.

Az „igazi ellenzéki szerepet be-
töltő” MSZP-frakció véleménye né-
hány jogi természetű ügyben is el-
tér a Fideszétől. Érthetetlennek
tartják például, hogy a városnak
még mindig nincs aljegyzője, s
hogy bizonyos, gazdasági kérdése-
ket is érintő esetekben szóbeli elő-
terjesztést követően születik dön-
tés a közgyűlésen.

– Az önkormányzatnak érvényes
megállapodása van a civil szférá-
val, aminek az aktualizálását kér-
tük. Hiszünk abban, ha betartjuk a
magunk által hozott rendelkezése-
ket és a törvényességet, akkor
együtt előbbre fogunk jutni –
mondta a frakcióvezető. Ilosfai Gá-
bor kitért a közgyűlésben olykor
elharapódzó, sértő stílusra, aminek
megállítására kérte a város vezeté-
sét, a polgármestert. 

Igazi ellenzéki szerepben
az MSZP-frakció

Kérdésünkre az MSZP-
sajtótájékoztatón elhang-
zott kritikákra reagálva
Horváth István polgár-
mester elmondta:

– A kötvénykibocsátásból szár-
mazó pénzt még nem költöttük
el, vagyis a városnak nincs két-
milliárdos adóssága. A teljes ösz-
szegből 850 millió forintot köl-
csönadtunk saját cégeinknek,
amelyek a következő évek nyere-
ségéből ezt visszafizetik a város
kasszájába, 400 millió forint pe-
dig betétben van. Az év eleji 1.38
milliárd forinttal szemben most
csak 750 millió a hitelünk, ami-
ből 460 milliót lejárt tartozások –
többek között szekszárdi vállal-
kozások – kifizetésére fordítot-
tunk.

A polgármester azt is elmond-
ta, hogy az elmúlt hónapokban
az MSZP-frakcióban ülő képvise-
lők az együttgondolkodásra és az
együttműködésre törekszenek,
észrevételeikkel segítik az önkor-
mányzat munkáját – amelyet ez
úton is megköszön –, ellentétben
az SZDSZ képviselőivel, akik a
közgyűléseken is csak elvétve
vesznek részt.



Az idei évben másodszor került
megrendezésre Szekszárdon az
Örökség Országos Gyermektánc
Fesztivál a Béla király téren, illet-
ve a Garay téren – ezúttal is a
Szüreti Napokhoz kapcsolódóan.
A Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával lebonyolított rendez-
vényt nagy érdeklődés és vidám
hangulat kísérte. A részletekről
Matókné Kapási Júlia, a fesztivált
lebonyolító egyesület szakmai al-
elnöke, a Bartina Néptánc Egye-
sület művészeti vezetője tájékoz-
tat..

– A fesztivált az Örökség Gyer-
mek Népművészeti Egyesület szer-
vezi, és egy felmenő rendszerű vá-
logatás végét jelenti, melynek so-
rán kiválogatják az országnak
mind a hét régiójában azokat a
gyermek néptánccsoportokat,
amelyek végül erre a gálára meghí-
vást kapnak. Mint tavaly, idén is
három városban zajlottak a feszti-
vál rendezvényei: Budapesten,
Gyulán, és köszönhetően a tavalyi

elégedettségnek, továbbá némi lob-
bizásnak, Szekszárdon. Immár az
is bizonyos, hogy 2008-ban újra
lesz városunkban Örökség Feszti-
vál; a másik két helyszín, illetve
rendezvény-sorozat, amelyhez
majd kapcsolódik, jelenleg valószí-
nűsíthető, hogy a debreceni Virág-

karnevál és a Művészetek Völgye
lesz.

– Milyen előnyökkel jár, hogy egy-
egy ilyen nagyrendezvényhez vagy
sorozathoz kapcsolódik az Örökség
Fesztivál?

– Minden szempontból jó ez az
összefonódás. A Szüreti Napok,
mint rendezvény így olyan tartal-
mat kap és olyan színesedés, bővü-
lés jellemzi, amely szervezői szem-
pontból kihagyhatatlan lehetőség.
Jól jár a város is, mert a kollégiu-
mok, a vendéglátóhelyek nagyon jó
hozadéknak tekinthetik azokat a

vendégeket, akik itt költenek el né-
hány ezer forintot fejenként. A
résztvevők is profitálnak, hiszen
nem belterjes közönség előtt, kis
színpadokon kell fellépniük, ha-
nem fesztiválhangulatban, érdeklő-

dő és vidám közönség előtt. A fesz-
tivált csakis ezen a módon lehet
többtízezer emberhez eljuttatni.

– Hány együttest láthatott idén a
szekszárdi közönség, és mit mond-
hatunk el a Bartina szempontjából?

– A Bartina ez évben mindkét
másik helyszínre eljutott, ami – fő-
képp azzal együtt, hogy sikerült
legalább 2008-ig itt tartani az Örök-
séget – igen jelentős eredménynek
nevezhető. Szekszárdon mi „csak”
közreműködtünk a tánccsoportja-
ink szereplésével; a Bartinán kívül
tíz együttes lépett fel, amelyek Bu-
dapestet, Győrújbarátot, Kalocsát,
Kaposvárt, Keszthelyt, Százhalom-
battát és Szombathelyt képvisel-
ték; továbbá nagy öröm volt szá-
munkra, hogy vendégül láthattunk
csoportokat Péterrévéről és Sza-
badkáról is.

– A jövő évben tehát ismét lesz
Örökség Fesztivál Szekszárdon. Mi
egyebet hozhat még 2008?

– Remélhetőleg némi megújulást
abban a tekintetben, hogy az Örök-
ség Egyesület tagsága, maguk a
gyermekek is egyre jobban felisme-
rik, hogy a tánc magyarságuk meg-
őrzésének egyik eszköze. Sok szá-
lon kell kapcsolódniuk a hagyomá-
nyokhoz és azok továbbéléséhez –
ezt célozza egyébként sok interak-
tív és szórakoztató elem az egyesü-
let honlapján, az orokseg.hu-n… A
fesztivál oldaláról tekintve pedig az
említett két másik helyszín várha-
tó; Szekszárdon pedig az ideihez
hasonló remek színvonal. Ezzel a

nívóval az egyesület jelen lévő el-
nökségi tagjai messzemenőkig elé-
gedettek voltak, és dicsérték, cso-
dálták a Szüreti Napok szervezett-
ségét, méretét és minőségét is.

Kosztolányi Péter
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Örökség Gyermektánc Fesztivál és Szüreti Napok

Szekszárd: többet! Harmadszor…

SzSzememvizsgálatvizsgálat
SzSzemüvemüveg, keg, kontontaktlencse aktlencse 
FFoottócikkócikkekek
AjándéktárAjándéktárgygyakak

M A T Ó K  O P T I K A
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 28. • Telefon: 74/511-808

Az ENSZ közgyűlés határozata
alapján október 1-jét az idősek vi-
lágnapjaként tartják számon. Szek-
szárdon és Tolnán is megünnepel-
ték az időskorúakat. 

Katonáné Szél Hajnalkától, a
Szociális Központ Dr. Kelemen Jó-
zsef Idősek Otthona főnővérétől
megtudtuk a szekszárdi intézmé-
nyekben közel 110 lakó kapott tá-
mogatók jóvoltából ajándékot. A
tolnai részlegben pedig 42 lakó
örülhetett meglepetésnek. Az ese-
ményen köszöntőt mondott többek
között Rottenbacher Ádám igazga-

tó, majd az Ifjú Szív táncosai tették
magasztossá az ünnepet. A Tesco
Global Áruház édességgel, gyü-
mölcsökkel, a Kadarka utcai virág-
bolt cserepes virágokkal, míg a
Zsitvai Cukrászda krémesekkel kö-
szöntötte az éltesebb korúakat.
Adományoztak az Újvárosi és a
Hermann Ottó lakótelepen lévő
Coop-boltok munkatársai is.

Az adományozás mellett a leg-
fontosabb, hogy nekik, akik már
oly sok mindent megéltek adjunk
megbecsülést, szeretetet és törő-
dést.

Dr. Tóth Gyula képviselő is köszöntötte az időseket

Hat éve ünnepeljük 
az időseket…
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Mária Rózsafüzér Királynéja 
és Magyarok Nagyasszonya,

könyörögj érettünk!
Az egyházban október 7-e a Rózsafüzér Királynőjének az ünnepe.

Ezt az ünnepet Szent V. Pius pápa rendelte el a Lepantónál kivívott
török elleni tengeri győzelem emlékére, amelyet a rózsafüzér imád-
kozása révén a Szűzanya segítségének tulajdonítottak. A pápa ugyan-
is felszólította a rózsafüzér imádságára az egész keresztény világot a
török veszedelem megszűnéséért.

A rózsafüzér jó értelemben véve fegyver lehet a mi kezünkben a
gonosz ellen.

Amíg hűségesen imádkozzuk a Rózsafűzért addig jobban távol tar-
juk magunktól a sátánnak a kísértéseit.

A Rózsafüzér Királynéja után 8-án van a Magyarok Nagyasszonya
ünnepe, nemcsak a naptárban vannak egymás mellett, hanem szí-
vünkben is kell, hogy egymás mellett legyenek, a Szűzanya, aki a Ró-
zsafűzért nyújtja nekünk, hogy imádkozzuk, ő a Magyarok Nagyasz-
szonya.

Ezt az ünnepet XIII. Leó pápa engedélyezte 1896-ban a honfoglalás
1000 éves ünnepére. Immár túl vagyunk az államiságunk 1000 esz-
tendején is, kereszténységünk 2000 esztendején. A kérdés jobbá vált-
e ez a nép a történelem viszontagságaiban, a történelem viharaiban?

Az, hogy még e magyar hazában keresztények vannak többségben,
mondhatni, túlnyomó többségben ez valamit jelent. Jelenti azt, hogy
elődeink jól rakták le az alapokat. Vagyis hiába próbálták a történe-
lem során lenyesni ennek a kereszténységnek az ágait, a megnyesett
fa kizöldül, ha még élnek a gyökerek

De vajon milyen lesz a jövő? A jövőtől mindenkiben van egy bizo-
nyos félelem, de ha mi most a jelenben nem feledkezünk meg arról,
hogy keresztények vagyunk és a magyar hazának vagyunk a tagjai,
akkor van reményünk, hogy ne olvadjunk bele egy nagy masszába,
amit esetleg európai uniónak neveznek, hanem a sok közös ellenére
meg tudjunk maradni kereszténynek és magyarnak.

Magyarok Nagyasszonya – latinul így hangzik Magna Domina
Hungarorum. Valóban a magyar nép viharos történelmében mindig
megtapasztalhatta a Szűzanya anyai pártfogását.

Szent István az oltalmába ajánlott bennünket, de utána a többi ki-
rály is mindig nagy tisztelettel és bizalommal volt a Magyarok Nagy-
asszonya iránt.

Szent László király belevetette az eskü szövegébe: Isten engem úgy
segéljen és Nagyasszonyunk a Boldogságos Szűz Mária.

Hunyadi János, amikor harcolt a török ellen, kardja markolatára
fűzte a szentolvasót és Jézus Mária kiáltással vezette győzelemre csa-
patait a török ellen.

Tehát nemcsak első szent királyunk, Szent István, hanem utána is
hazánk világi és egyházi vezetői többször is felajánlották országun-
kat Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának.

Szemben a mai miniszterelnökkel, aki még korábban kinyilvánítot-
ta, hogy Magyarország nem Mária országa, mert Mária levette kezét
a magyar népről. Ez nem igaz, esetleg mi fordultunk el tőle?!

Kérjük Máriát, Boldogasszony anyánkat, hogy ne feledkezzen el
rólunk e magyar földön élő népekről, mert hisszük azt, hogy most
van talán a legnagyobb szükségünk az ő anyai pártfogására, hogy bé-
ke legyen hazánkban és az egész világon. 

Boldogasszony anyánk régi nagy pátrónánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról romlott (édes) hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról!

Bacsmai László
plébános

Dél-Dunántúl internetes világ-
televíziója a Pixel TV számos ese-
ményt közvetített már élő adásban,
így juttatva el a térség hírét és prog-
ramjait a nagyvilágba. A repertoár-
ban volt többek között az 10. Alisca
Szépe választás és a Sárkányhajó
Fesztivál öt megmérettetése. A
Szekszárdi Szüreti Napok egyik
leglátványosabb programja a szüre-
ti felvonulás már másodszor kerül
a televízió online adásába.

Kindl Gábortól, a Pixel TV főszer-
kesztőjétől megtudtuk egy-egy ese-
mény alkalmával a napi átlagnak
mondható 5-10 ezer közötti klik-
kelési szám közel 40 ezerre ugrik.
Erre számítottak az idei Szüreti Fel-
vonulás alkalmával, de a nézettség
minden várakozást felülmúlt… 

– Bennünket is meglepett, hogy a
hivatalos statisztikai adatok szerint
78 395 klikkelés történt az oldalra.
Ekkora nézettségre mi sem számí-

tottunk. Az esemény utáni napok-
ban a klikkelési adat megközelítet-
te a 200 ezret. Fontosnak tartom,
hogy a közvetítés előtt – internet
útján – több ezer levelet küldtünk
szét a nagyvilágba felhívva a figyel-
met a közelgő Szüreti Napok ese-
ményeire. Az élő adás megtekinté-
sén túl nagyon nézetté tette az ol-
dalt a fotógaléria. A tapasztalat azt
mutatja, hogy látogatóink szívesen
nézegetik a programokhoz kapcso-

lódó képgalériákat. Ezért nem csak
kollégáink készítenek fényképeket,
szívesen várjuk a látogatók képga-
lériáját is, hogy minél szélesebb
körű és színesebb képet adhas-
sunk a térségről. (A képeket az
info@pixeltv.hu e-mail címre lehet
küldeni). A Szüreti Felvonulás
programja jelenleg is megtekinthe-
tő az online adásban, a fotógaléria
pedig a www.pixeltv.hu/hirek ol-
dalon.  Szél Móni

Bejárta a világot a Szekszárdi
Szüreti Felvonulás

ZÖLDKÁRTYA 
benzines és dízel gépjárművekhez és

MÁR TEHERAUTÓRA IS.
Személygépkocsi és haszonjármű

DÍZELDIAGNOSZTIKA,
ADAGOLÓK SZAKSZERŰ FELÚJÍTÁSA

BOSCH-szakműhelyünkben

FUCHS-OLAJSZERVIZ
BOSCH-olajszűrőkkel 

Német minőségben munkadíj felszámítása nélkül

Várjuk szakműhelyünkben!

KSZE Gépszolg. Kft.
Szekszárd, Páskum u. 2.

Tel.: 74/410-748 • Fax: 74/410-183
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A pályázatra azok a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata területén állandó lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keret-
időn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali ta-
gozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterkép-
zésben, egységes, osztatlan képzésben, felső-
fokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem! 
– Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekez-

dése értelmében nem részesülhetnek Bursa támoga-
tásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intéz-
mények hallgatói. 

– A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.

– Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek
meg a pályázati kiírás feltételeinek.

– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007 szeptem-
berében tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallga-
tói jogviszonya 2008 őszén már nem áll fenn,
úgy a 2008/2009. tanév első félévére eső ösz-
töndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok
a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya
a felsőoktatási intézményben a pályázás idő-
pontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításá-
nak feltétele, hogy a 2007/2008. tanév máso-
dik félévére már beiratkozzon a felsőoktatási
intézménybe.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két
egymást követő tanulmányi félév (2007/2008.
tanév második, illetve a 2008/2009. tanév el-
ső féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályá-
zó hallgatói jogviszonya a 2007/2008. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyi-
ben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem fe-
lel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíj-
ra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra
kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül
folyósításra, amelyekben a pályázó beiratko-
zott, államilag támogatott hallgatója a felsőok-
tatási intézménynek. 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallga-
tó hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj
folyósítása – a folyósítás véghatáridejének mó-
dosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-já-
rulékfizetési kötelezettség nem terheli, azon-
ban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallga-
tói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának,
illetve a támogató önkormányzatnak tájékozta-
tást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített sze-
mélyes adatait a pályázatot kiíró települési ön-

kormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a
megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgató-
sága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen-
őrzése céljából – átadja, illetőleg a pályázati
forduló lezárultáig maga kezelje. 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium Támogatáskezelő Igazgatósága szemé-
lyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása
és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljá-
ból – a pályázati forduló lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a
pályázáskor rendelkezésre bocsátott szemé-
lyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő nyilvánosságra
hozatalához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat, Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Szociális Irodájánál írásban, kizáró-
lag a Szociális Irodán hozzáférhető (vagy letölthető a
www.szekszard.hu) pályázati űrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogvi-
szony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy időben több felső-
oktatási intézménnyel is hallgatói jogviszony-
ban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási
intézményt kell megneveznie, amellyel első-
ként létesített államilag támogatott hallgatói
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szer-
ződése alapján folyó, közösen meghirdetett –
egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hit-
oktató, illetve hittanár – két szakos képzés ese-
tében a hallgató az állami felsőoktatási intéz-
ményt köteles megnevezni. 
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élő csa-
ládtagok benyújtást megelőző három havi nettó átlagjö-
vedelmét igazoló kereseti és egyéb ellátási igazolások

3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okira-
tokat kell csatolnia:
– Az állandó bejelentett lakóhely igazolására

személyi igazolvány vagy lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolata;

– Árvaságot, félárvaságot halotti anyakönyvi
kivonat másolatával kell igazolni;

– Munkanélküliséget a munkaügyi központ ha-
tározataival igazolhatja;

– A nyugdíjjogosultságot a nyugdíjszelvényről
készített másolattal kell igazolni,

– Testi fogyatékosságról, krónikus betegségről
orvosi igazolást kell mellékelni,

– A kiskorú, illetve tanuló gyermekek számát
és korát hatósági igazolvánnyal vagy iskola-
látogatási igazolással a szülő igazolja.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A települési önkormányzat 2007. november
28-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályá-
zatokat: 
– a települési önkormányzat a határidőn túl be-

nyújtott, vagy formailag nem megfelelő pá-
lyázatokat a bírálatból kizárja;

– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rá-
szorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen felleb-
bezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indoká-
ról 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a te-
lepülési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegé-
ről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj
folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyó-
sítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőokta-
tási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Bu-

A pályázatra azok a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata területén állandó lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhet-
nek, akik:
a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi előtt

álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási in-

tézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2008/2009. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében államilag támogatott, teljes
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj-
ban, akik 2008-ban először nyernek felvételt felsőokta-
tási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009. tan-
évben ténylegesen megkezdik.
Figyelem! 
Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekez-
dése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatás-
ban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények
hallgatói. 
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat
egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2008/2009. tan-
év első féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályá-
zó hallgatói jogviszonya a 2008/2009. tanév első fél-
évében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való
jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül
folyósításra, amelyekben a pályázó beiratko-

zott, államilag támogatott hallgatója a felsőok-
tatási intézménynek. 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallga-
tó hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj
folyósítása – a folyósítás véghatáridejének mó-
dosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-já-
rulékfizetési kötelezettség nem terheli, azon-
ban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe törté-
nő felvételi vizsgája eredményéről az Országos
Felsőoktatási Információs Központ az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatóságának, illetve a támogató önkor-
mányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített sze-
mélyes adatait a pályázatot kiíró települési ön-
kormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a
megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgató-
sága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen-
őrzése céljából – átadja, illetőleg a pályázati
forduló lezárultáig maga kezelje. 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium Támogatáskezelő Igazgatósága szemé-
lyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása
és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljá-
ból – a pályázati forduló lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallga-
tói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának,
illetve a támogató önkormányzatnak tájékozta-
tást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a
pályázáskor rendelkezésre bocsátott szemé-
lyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő nyilvánosságra
hozatalához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat, Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalánál írásban, kizárólag a Szociális
Irodán hozzáférhető (vagy letölthető www.szekszard.hu)
pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példány-
ban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élő
családtagok benyújtást megelőző három havi nettó át-
lagjövedelmét igazoló kereseti és egyéb ellátási igazolá-
sok 
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okira-
tokat kell csatolénia:
– Az állandó bejelentett lakóhely igazolására

személyi igazolvány vagy lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolata;

– Árvaságot, félárvaságot halotti anyakönyvi
kivonat másolatával kell igazolni;

– Munkanélküliséget a munkaügyi központ ha-
tározataival igazolhatja;

– A nyugdíjjogosultságot a nyugdíjszelvényről
készített másolattal kell igazolni,

– Testi fogyatékosságról, krónikus betegségről
orvosi igazolást kell mellékelni,

– A kiskorú, illetve tanuló gyermekek számát
és korát hatósági igazolvánnyal vagy iskola-
látogatási igazolással a szülő igazolja.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A települési önkormányzat 2007. november
28-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályá-
zatokat: 
– a települési önkormányzat a határidőn túl be-

nyújtott, vagy formailag nem megfelelő pá-
lyázatokat a bírálatból kizárja;

– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rá-
szorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen felleb-
bezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indoká-
ról 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a te-
lepülési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegé-
ről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésé-
vel köteles írásban 2008. szeptember 1-jéig az Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgató-
sága részére bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben
melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmá-
nyait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni ar-
ról, hogy a 2008-as felvételi évet megelőzően nyert-e
felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki ér-
tesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi for-
dulójából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támo-
gatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás
időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú
ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatiku-
san elveszti.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj
folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyó-
sítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőokta-
tási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Bu-
dapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a
hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni
az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása; 
– tanulmányok helyének megváltozása (az új

felsőoktatási intézmény, kar, szak, munka-
rend, finanszírozási forma megadásával);

– tanulmányi státusz (munkarend, képzési for-
ma) változása;

– személyes adatainak (név, állandó lakcím)
változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogo-
sulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőok-
tatási intézmény részére visszafizetni
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Garay János 1812. októ-
ber 10-én született Szek-
szárdon. A puszta tény
elég lehetne ahhoz, hogy
megemlékezzünk, de ezt
ki-ki fűszerezheti némi
merengéssel az alkotói
és emberi nagyságról.
Ehhez adhatnak fogó-
dzót a következő törté-
netek és gondolatok.

Babits Mihály A mai
Vörösmarty címmel Szé-
kesfehérvárott mesélte:
„Nagyapám vakációs nö-
vendék volt akkor, s
Garay Jánossal sétált,
földijével, akivel egy osztályba jár-
tak; sokszor ismételte a Garay ra-
jongó kiáltását, mikor feltűnt a Za-
lán költője: »Szeretném megcsó-
kolni a földet, ahová lép! « Ami
elég nagy rajongásra vall, tekintve
a szekszárdi utcák poros állapotát
abban az őskorban.” Ma már – ok-
kal vagy ok nélkül – nem lelkesed-
nek így, csak a magasztrárokért.

A XIX. század írófejedelme, Jó-
kai Mór vallotta: Garay az elsők
közt volt, „kik őszinte szeretettel,
pártolva, védve emeltek maguk-
hoz. Garay maga a költői szüzes-
ség, az erények dalnoka, tiszta ne-
mes lélek; aki egyszer is beszélt ve-
le, lehetetlen volt, hogy meg ne
szeresse. Ő nem ártott soha senki-
nek, szeretett mindenkit, békíteni
tudott háborgó ellenfeleket... Cse-
kély fizetése volt, szűkölködött is
sokat; de gyermekeire nagy gondja
volt, s tudott munkálkodni értök.

Munkálkodni! De hogyan mun-
kálkodni! Reggeltől estig valami

csekély hivatal foglalta el:
nappal igen ritkán dolgoz-
hatott költői művein,
mert óráira fáradságos
munka volt szabva. Tehát
éjjel dolgozott. Tizenkét
esztendeig folyvást három
órakor reggel kelt föl, s
mikor a szemközt levő pa-
loták függönyeit félrevon-
ták az ablakról, már akkor
Garay egy munkában ki-
fáradt, hogy hozzáfogjon
a másikhoz. Később, mi-
dőn e megölő
életmóddal fel
akart hagyni, már

nem teheté: a három órai
harangszó elverte szemei-
ről az álmot és soha többet
nem tudott azon túl nyu-
godni, költői képzelet
csengő-bongó tündérei ki-
szólították az ágyából, és
írt, mint aki siet; – mert rö-
vid az élet.”

Ebben a rövid életben
Garay 27 évesen lett az
Akadémia levelező tagja.
A Tudós Társaság ösztön-
zésére 1844-ben készült
Pannónia című képen az ő jelmon-
data olvasható. S persze Babits A
második ének című mesedrámája
is „a jó Garay ismert versén ala-
pul”.

Vajda János Húsz év múlva című
költeményének előképét Garaynál
találjuk, ahogy Arany A nagyidai
cigányok első formáját is. Vajdát,
Aranyt mindenki ismeri és olvassa,
Garayt senki. Mióta? A maga korá-
ban szinte Vörösmartyval egyező

számban, de Petőfinél többször
szavalták – Bodolay Géza irodalmi
diáktársaságokról szóló művéből
tudjuk ezt. Legnépszerűbb verse
Benedek Marcell A Délsziget,
avagy a magyar irodalom története
című művében már elrettentő pél-
da. Pedig Jókai aligha túloz: „Én
még élő tanúja vagyok annak a
Kornak, melyben Garay Kont balla-
dája bejárta az országot, minde-
nütt felélénkítve az alvó közlelkü-
letet, s bizonyságot tehetek róla:
magyar költő művének soha ennél

nagyobb hatása nem
volt.”

De vajon meddig?
Ne lepődjünk meg:
Adyig! Az Illés szek-
erénben 1908-ban ott
találjuk Hideg király
országában című ver-
sét. Ebben a „Zsar-
nok király hideg ki-
rály” fordulat –
Laczkó Géza kutatá-
sai szerint – Garay
Kontjára visszhang-
zik: „Zsigmond ki-
rály, zsarnok király!”

Dr. Töttős Gábor

Egy sóhajtás Garayért
Az irodalomtörténet néha csak arra jó, hogy lusta embereknek feloldo-
zást adjon a jóra (ez esetben az olvasásra) való restség bűne alól.
Hatvany Lajos a Nyugatban írta, 1919-ben: „Különös, hogy ebben az el-
fogult szerelmes, örök kutatólázban, mely áldás is, átok is egyszer-
smind, vannak könyvek, melyek mellett mégis csak mind tova-tova siet
az új szenzációt leső szem. Bizony húsz éve nem nyitottam ki Garay
kötetét…” A 80 évesen akadémikussá lett báró, irodalomtörténész, akit
pedig aligha vádolhatunk műveletlenséggel és olvasatlansággal, 19 éves
kora óta nem hitte, hogy találhat benne bármit, ami neki fontos lehet.

Részben érthető: oly korban élt, amelyben divat volt félrerúgni mind-
azt, ami a múlt irodalmából nem volt első pillantásra és átütően zseni-
ális. Mellesleg a mondott évek alatt tűnt fel Ady s a modern magyar iro-
dalom.

Biztosan homályló szemem az oka, ha ma hasonlót nem látok, vi-
szont az biztos: Garayt sem olvassa senki. Egy kezemen megszámlál-
hatnám, akik szülővárosában fel tudnák idézni öt művét… Az is el-
mondható, hogy harminc éve nem emlékszem egyetlen olyan irodalmi
estre, melyet ötkötetnyi verseiből, prózáiból, drámáiból állítottak volna
össze.

Lehet születése vagy halála évfordulója, sem a róla elnevezett intéz-
mények, sem a város nem koszorúz. Biztosan másra kell a babér, mely
köztudottan a babfőzelékben a legízletesebb…

Valamikor Szekszárdot Garay városának mondták, ma Babitsénak
hívják. Mi lenne, ha együtt emlegetnénk, szeretnénk, s persze főleg ol-
vasnánk őket? tg

Ady Endre (Pór
Bertalan rajza)
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Garay János
szobra városunk

honlapjáról
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Kis történetek nagy költőnkről

ÓDON IDŐBEN
Október 8-án 90 éve, 1912-ben

született Lázár J. Pál középis-
kolai tanár, festőművész, aki
Szekszárdon élt.

Október 9-én 110 éve, 1897-ben
a két hónapja átadott szek-
szárd-bátaszéki vasútvonal
megsüllyedt, a vonat kisiklott
Sárpilisnél. 

Október 10-én 195 éve, 1812-ben
született Garay János költő,
akadémikus, Háry János alak-
jának irodalomba emelője, a
bikavér szó megalkotója.

Október 11-én 105 éve, 1902-ben
Wosinsky Mór plébánosunk,
országos múzeumi felügyelő
elkészítette „a régiségekről s
ingó műemlékekről” szóló tör-
vényjavaslatát.

Október 12-én 105 éve, 1902-ben
száz gőzös és 400 hajó téli me-
nedékéül ajánlották Keselyűs
holtágát.

Október 13-án 90 éve, 1912-ben
a szekszárdi kisgazdák egyesü-
lete védnökévé választotta Bat-
thyány Tivadar országgyűlési
képviselőt.

Október 14-én 180 éve, 1827-ben
született Zichy Mihály festő,
grafikusművész, aki metszeté-
vel Az obsitost halhatatlanná
tette. 110 éve, 1897-ben a Szek-
szárd Szállóban írógép-bemu-
tatót tartottak.

dapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a
hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni
az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása; 
– tanulmányok helyének megváltozása (az új

felsőoktatási intézmény, kar, szak, munka-
rend, finanszírozási forma megadásával);

– tanulmányi státusz (munkarend, képzési for-
ma) változása;

– személyes adatainak (név, állandó lakcím)
változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogo-
sulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőok-
tatási intézmény részére visszafizetni
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt tá-
mogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha
az ösztöndíjas elköltözik a települési önkor-
mányzat illetékességi területéről. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban
rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A
határozat csak a meghozatalát követő tanul-
mányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályá-
zó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltéte-
leknek egyébként nem felel meg, támogatás-
ban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoz-
tatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatása-
iról és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.
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leknek egyébként nem felel meg, támogatás-
ban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoz-
tatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatása-
iról és az általuk fizetendő egyes térítésekről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága

Érdeklődni lehet: Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 
I. emelet 113 sz. iroda, 
Busbachné
Csery Krisztina 
Telefon: 
319-051; 311-630



2007. OKTÓBER 7.11112222 S P O R T

„MORSE-KIRÁLY”
SZEKSZÁRDRÓL

Hudanik Anti úgy látszik erre a
sportágra termett. Még 1995-ben
robbant be a világ élvonalába a már
említett hazai versenyen, majd egy
év elteltével újra ismételt. Nem
tűnt el a szimpatikusan szerény
sportember az elmúlt évtizedben
sem a süllyesztőben, de a 15–20 or-
szágból összeálló, volt szovjet
utódállamok diktálta mezőnyben,
az óriási versengésben éppen hogy
leszorult a dobogóról vagy ötödik-
hatodik lett. Persze abba a szeren-
csétlen helyzetbe került a világel-
sőségek okán sikeremberünk:
hogyha nem első, akkor a többi
igazándiból már sokakat, a sportág
speciális volta miatt nem érdekel.
De most, hogy harmadszor is leg-
jobb tudott lenni a világon – egy
komoly koncentráló képességet,
folyamatos gyakorlást, edzést kívá-
nó technikai sportágban, minden
bizonnyal újra magára vonja az ér-
deklődést. Mégis csak egy szek-
szárdiról van szó, aki valamiben
nem csak az országban, hanem a
világon is újra a legjobb!

– Mennyit készült a belgrádi
vébére?

– Annyit, amit általában szoktam
a világversenyekre, vagyis a hét-
köznapokon munkaidő után bent

vagyok a klubépületben és néhány
órát – ritka kivételektől eltekintve –
rádiózom.

– Mi a siker titka?
– Azt hiszem, a sok munka, a

gyakorlás mellett az is kell, hogy az
illető lelkiállapota a legmegfele-
lőbb legyen. Ebből adódóan képes
legyen éles helyzetekben a legjobb
edzéseredményei elérésére, vagy
még afölött teljesíteni. Ennek a
pszichés állóképességnek, a belső
motiváltságnak, azt hiszem, maxi-
málisan a birtokába vagyok, s ezzel
tudom legyőzni a tudásban, felké-
szültségben velem egyszintű vagy
ahhoz közelítő riválisokat.

– Az, hogy gyengébbnek számító
versenyszámában, a vételben is el-
jutott a bronzig, ez tényleg minek
tudható?

– Nem lettem jobb ebből. Csu-
pán az történt, hogy többen súlyos
hibákat követtek el, aminek meg-
lett a következménye: elcsíptem a
harmadik helyet, amit tudok a he-
lyén kezelni. Tudom, hogy ebben
legközelebb, de hosszabb távon is,
rosszabb eredményeket érek.

– Fő versenyszámában vannak
még biztosan tervei.

– Természetesen nyerni akarok
újra, hogy mikor következik be új-
ra, na erre nem vállalhatok garanci-
át. Lehet, hogy újabb tíz év is elte-
lik. Itt is egy rövid kihagyás, lelas-
sulás azonnal, szinte korrigálhatat-
lanul hátrébb rangsorol annál,

mint amire számítasz. Megpróbá-
lom a negyedik világbajnoki címet
is begyűjteni, de nem ezért csiná-
lom a távírászkodást, ha nem nyer-
nék semmit, akkor is ezzel foglal-
koznék a szabadidőmben – jegyez-
te meg roppant hitelesen Hudanik
Antal a magyar küldöttség ezen a
világbajnokságon egyedül aranyér-
met szerző versenyzője. 

Aki, akárhonnan is nézzük, még
ha mindent a labdában, a klasszi-
kus sportokban mérők legyintenek
is az ő sportágára, mégis csak ő a
város egyetlen világbajnoka, de tő-
le, habitusától távol áll ezzel előho-
zakodni. Alkalmasint persze, már
csak klubjuk támogatása miatt, na-
gyon kellene... 

B. Gy.

Hudanik Antal újra a legjobb „morzés” a világon

IV. MÁR-KER–HORVÁTH SPORT
téli kispályás terem-labdarúgó kupa

versenykiírása
A kupa célja, hogy a téli időszakban folyamatos játéklehetőség biztosítson a be-
nevezett csapatok részére.
A kupa rendezője: Szekszárd Városi Sport- és Szabadidőközpont.
A kupa lebonyolítása: A nevezéstől függően 2 csoportban, csoportonként  8–10
csapattal, rövidebb (oda–fordulós alapszakasszal, rövidebb (oda-fordulós) ráját-
szással, rövidebb (oda-fordulós) elődöntővel, döntővel.
A kupa időpontja: 2007. november 24-től  2008. február 17-ig a benevezett csa-
patok számától függően általában szombati és vasárnapi (szükség esetén hét-
köznap esti órákban) napokon.
A kupa helye: Szekszárd Városi Sportcsarnok 40×22 m-es, oldalpalánkos küz-
dőtere, 5×2 m-es kapukkal.
Versenybizottság: Dárdai Ferenc elnök, Bogos Márton alelnök, Hamvas Ferenc,
Lehel János, Ódor János, Takács László tag
Nevezési határidő: 2007. november 12. (hétfő)
Nevezési díj: Csapatonként 50 000 Ft, ezen összeg tartalmazza csapatonként a
13 mérkőzés (a terem használati díját, világítást, öltözőhasználat és fürdési le-
hetőség) költségeit. A kupában csak azon csapatok vehetnek részt, akik a tech-
nikai értekezleten (2007. november 15. csütörtök 16.30 óra) a nevezési díj be-
fizetésének tényét igazolják (vagy a helyszínen befizetik). A nevezési lapokat a
Szekszárd Városi Sport- és Szabadidőközpont 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
címre kérjük beküldeni, vagy a Sportcsarnok titkárságára leadni.
A kupa díjazása:
III. helyezett  csapat 45 000 Ft értékű sportszervásárlási utalvány, 

oklevél és serleg díjazás.
III. helyezett csapat 35 000 Ft értékű sportszervásárlási utalvány, 

oklevél és serleg díjazás.
III. helyezett csapat 25 000 Ft értékű sportszervásárlási utalvány, 

oklevél és serleg díjazás.
Díjkiosztásra kerül sor még az alábbiak szerint: gólkirály, legsportszerűbb csa-
pat, a legjobb kapus, a legbalszerencsésebb csapat (vándordíj), a kupa játékve-
zetője Szekszárd Városi Sport- és Szabadidőközpont

XV. teremkupa versenybizottsága

A 2006-os esztendő remek ered-
ményeinek köszönhetően a szek-
szárdi Gemenc Judo Klub nyerte el
a diák A korosztályos cselgáncs or-
szágos bajnokság rendezési jogát.
A város cégeinek, vállalkozóinak és
az önkormányzatnak köszönhető-
en október 6-án, szombaton 11 órá-
tól méltó környezetben, a városi
sportcsarnokban fogadhatják a
korcsoport legjobb hazai verseny-
zőit. A szervezők közel 250 ifjú
dzsúdós érkezésére számítanak,
akik négy tatamin – a lányoknál
nyolc, a fiúknál pedig tíz súlycso-
portban – mérhetik össze felké-
szültségüket.

A tavaly a B korosztályban csa-
patbajnoki címet szerzett szekszár-
di cselgáncsozók közül ezúttal is
érmes reményekkel lép küzdőtérre
Hunyadi Bence, Égi Barna, Märcz
Péter, Uzorás Bence, Bogáncs Ben-
ce, Mátics Balázs és Kacz Dániel is.
A Gemenc JK sportolói számára a
viadal egyben remek felkészülési
lehetőség is a novemberi csapat or-

szágos bajnokságra, ahol nem csak
a legidősebbek között, de a diák C
korosztályban is favorit a szekszár-
di gárda.

* * *
A fiatalabb korosztály már az el-

múlt hétvégén tatamira lépett. A di-
ák B korcsoport bajnokságát Solton
rendezték, ahol a Gemenc JK spor-
tolói a várakozáson felül szerepel-
tek, hiszen Pető Gábor (32 kg), Lo-
vász Bálint (38) és Ihos Gábor (45)
egyaránt bronzérmes lett.

A diák C korosztály Köztársaság
Kupáját Cegléden bonyolították le,
ahol hét érem is jutott a Patyi Kár-
oly és Szepesi Dávid edzők dirigál-
ta szekszárdiaknak. Az idén még
veretlen Märcz Tamás (36 kg) és
Kasó Gergő (45) ezúttal sem talált
legyőzőre, míg Mátics András, Ács
Karsa, Sárecz Márton, Ács Balázs
és Kasó Ferenc egyaránt harmadik-
ként zárt. Szepesi József vezető-
edző tanítványai a miskolciak mö-
gött ezüstérmet szereztek a csapat-
versenyben.

A Zala megyei első osztályban
szereplő Letenye a vártnál is maga-
biztosabb 7-0-ra történő legyőzésé-
vel eljutott a Szekszárdi UFC a lab-
darúgó Magyar Kupában a legjobb
16 közé. Kniesz Mátyás edző és ta-
nítványai is NB I-es csapatot szeret-
tek volna, még akkor is, ha az
álomutazás ezzel nagy valószínű-
séggel véget ért volna. Ám egy Új-
pest, egy Budapesti Honvéd ellen
pályára lépni a megszokott száz
helyett ezerötszáz vagy kétezer né-
ző előtt egy nem pénzért pályára
lépő amatőr futballistának akkor is
életre szóló élményt jelentett vol-
na, ha esetleg nagy „zakót” kap a
csapat. Nos, nem teljesült az óhaj –
talán azért is, mert újabb első osz-
tályú csapatok „véreztek el” alacso-
nyabb osztályú együttesek ottho-
nában – a szekszárdi együttes az
NB II Nyugati csoportjában szerep-
lő, a nagy Győri ETO FC egyik fiók-
csapatának számító Inetegrál-DAC
együttesét kapta az október 24-én
esedékes nyolcaddöntőre, aminek

már lesz visszavágó mérkőzése a
Rába-parti városban. Nyilván a
DAC az esélyesebb, és kaphatott
volna papíron gyengébb csapatot is
az UFC, de kellő motivációt jelent-
het ez a találkozó is, ha az olyan
eredménnyel végződik, hogy a
visszavágó  nem csupán matemati-
kai esélyt jelent a bravúrszerzésre.
S az érdeklődés így is, legalábbis itt
megyében, az UFC-re irányul, s az
itthoni mérkőzést így is a szoká-
sosnál jóval nagyobb érdeklődés
övezi majd. Ha pedig győz a csa-
pat, még egy busznyi szurkoló is
biztosan elutazik a november 7-én
esedékes visszavágóra,.

Október 24-én, a nyolcaddöntők
első felvonásaként az alábbi mér-
kőzésekre kerül sor: Vasas–Putnok
(NB III-as csapat) Bp. Honvéd–Sop-
ron, Kazincbarcika (NB II)–Diós-
győr, Kaposvölgye (NB II)–Debre-
cen, FTC (NB II)–Kaposvár,
Győr–Fehérvár, Gyirmót (NB
II)–Nyíregyháza, Szekszárd–Integ-
rál-DAC b.gy.

Folytatás az 5. oldalról.

Országos bajnokságot rendez
a Gemenc JK

Magyar Kupa nyolcaddöntő
Az NB II-es győri Integrál-DAC az UFC ellenfele
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A rejtvény megfejtését 2007. október 17-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A szeptember 16-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Bíró Sándor: Kakasd kálvária.
Nyerteseink: Sebestyén Zoltánné, Csalogány u 13. és Szurovecz Erzsébet, Gróf Pál u. 6. 
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Búcsú az
aprópénzektől

Nem is olyan régen még „nem azért az 1 Ft-
ért” mondtam a magamét, kiemelve azt, hogy
egyáltalán nem az értéke szerint értékeljük
ezt a kicsike, de drága szép pénzérmét. (Igaz,
ez a emberekre is igaz, de az is igaz, hogy a
kisemberek sokkal többet kibírnak még a
pénzverdében vert legkisebb pénzérméknél
is.) Ezért, ha nem haragszanak, maradok az
eredeti témánál, nevezetesen annál a megmá-
síthatatlan ténynél, hogy jövő márciustól ki-
vonják a forgalomból az 1 és 2 forintosokat. A
hír hallatán elővettem a pénztárcámból egy
egyforintost, egy kétforintost és egy ötforin-
tost. Szomorúan néztem őket. Főleg a két leg-
kisebbet nézem, néztem..., és minél tovább
néztem őket, annál jobban kezdtem aggódni
a kivonást pillanatnyilag még megúszó ötfo-
rintosért. Aggodalmam csak fokozódott ami-
kor elvégeztem az alábbi egyszerű kísérletet:
Az ötforintosra rátettem egy egyforintost.
Meglepődve láttam, hogy alig kisebb az ötfo-
rintosnál. Aztán – minden bátorságomat
összeszedve – rátettem az ötforintosra egy
kétforintost, és szinte a teljes napfogyatko-
záshoz hasonló jelenségnek lehettem tanúja.
Amikor meglepetésemből felocsúdtam, szo-
morú szívvel kezdtem nagyság szerinti sor-
rendben visszarakni az érméket a pénztár-
cámba. Az ötforintost, mielőtt visszatettem
volna, kicsit hosszasabban néztem, mert én
már tudtam, hogy neki sincs már túl sok hát-
ra. Már csak azért sem, mert a 99, 999, 9999
Ft-os árak márciustól 100, 1000, 10 000 forint-
ra fognak emelkedni, és ez végleg beteszi ne-
ki a kaput, hiszen még a bevásárlókocsik mű-
anyag zárjának nyitásához is kevés… 

Bálint György Lajos

K Ö N Y V E S
V A S Á R N A P

A MEGYEI ÉS 
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

MINDEN INGYEN
Programok egész nap 

K Ö N Y V V Á S Á R



SZÍNHÁZ A BABITSBAN 
KEDVES BÉRLETESEINK!

Régi bérleteiket megújíthatják
2007. október 1–13-ig

Új bérletek vásárolhatók:
2007. október 15–27-ig 

(hétfőtől péntekig) 12–18 óráig
BÉRLETÁRAK:

I.  hely   1–12 sorig: 6200 Ft
II. hely  13–19 sorig: 5700 Ft
Óvodás és gyermekbérlet: 2100 Ft

Az évad jegyei: felnőtt: 2000–2500 Ft
gyerek:  650–1000 Ft

* * * * *
Október 12-én, pénteken 19 órakor 
a táncteremben 

Kis Pál István
Szőlőhegyi szatírikon
(verses pásztorjáték a borral élés
viszontagságairól)

A szerző a szekszárdi borvidék
anekdotakincsét dolgozza fel bővérű
komédiájában. 
Az előadásból kiderül többek között,
hogy e tájon – ellentétben a világ
összes borvidékével – miért az asz-
szonyok és az ifjú lányok lettek a
szekszárdi szőlők pásztorai?  Az I.
Béla Gimnázium Létra Színházának
előadása legutóbb a Szüreti Fesztivá-
lon nyújtott élményt a pikánsan né-
pies humor kedvelőinek.

Művészeti vezető: Sárvári János
Belépőjegy: 300 Ft

KIÁLLÍTÁS 
AZ ÜVEGTEREMBEN

ENGELBERT KELZ (Ausztria)
fotóművész kiállítása

A kiállítás díjtalanul megtekinthető októ-
ber 11-ig, a ház nyitva tartási idejében.

E G Y É B
Október 13-án, szombaton 
9-től 12 óráig

Szombat délelőtti játszóház 
kicsiknek, nagyoknak és nagyiknak
JÁTÉKVÁR-LAK
A HELY, AHOL EGYÜTT JÁTSZ-
HATNAK KICSIK ÉS NAGYOK
Októberben:
Játékok kavicsokkal, termésekkel

Állandó játékaink:
rajzolda, társasjátékok, játszótér óriási
építőkockákkal, labdakuckóval és tár-
saikkal
Belépő: 3 éves kortól 300 Ft/fő, 

felnőtt kísérőknek 100 Ft/ fő
HOZZ MAGADDAL VÁLTÓCIPŐT,
HOGY KÉNYELMESEN JÁTSZHASS!

Ezzel egy időben: 
BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE 
a Panoráma Mozi előterében

Eladhatók és cserélhetők a kinőtt, de
még használható csecsemő- és gye-
rekruhák, biztonsági gyermekülé-
sek, etetőszékek, sport- és játékesz-
közök, egyebek.

Helyfoglalás: csak személyesen októ-
ber 10-ig a helyszínen.
Egy árusítóhely bérleti díja: 1000 Ft.
A programok házigazdái: Egléné Feke-
te Zsuzsanna és Kissné Hóner Magdol-
na. További információ: 529-610 

MŰVÉSZETEK HÁZA
KIÁLLÍTÁSOK

PUHA FERENC festőművész
és JAN POLACEK
képzőművész kiállítása
Megtekinthető: november 4-ig, vasár-
nap és hétfő kivételével naponta 9-17
óráig.

„ZENEBARÁT”
BÉRLETEK

megvásárolhatók munkanapokon 8–16
óráig. A bérletek ára 2000 Ft, melynek
tulajdonosa a Művészetek Háza által
rendezett koncertekre félárú jegy vá-
sárlására jogosult.
1. koncert
október 31-én, szerdán 19.30 órakor

Fellegi Ádám zongoraművész
és Kovács Anikó hegedűművész
koncertje

Belépőjegy: 1000 Ft bérlettel: 500 Ft

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket,
hogy a 2007–2008-as évadra JAZZ
BÉRLET váltható. Ára: 3000 Ft. 

WOSINSKY MÓR
MEGYEI MÚZEUM

7100 Szekszárd, Szent István tér 26.
Tel/fax: 74/316-222

honlap: www.wosinsky.extra.hu
Nyitva: ápr. 1-től szept. 30-ig hétfő

kivételével naponta 10–18 óráig
okt. 1-től márc. 31-ig vasárnap és hétfő

kivételével 10–16 óráig.
Belépődíj: 

felnőtt 400 Ft, nyugdíjas, diák 200 Ft.
Ingyenes látogatási nap: szombat

RÉGI ÉSSZEL – GYERMEKKÉZZEL 
Kiállításhoz kapcsolódó kézműves
foglalkoztató minden hónap
második szerdáján 10-16 óráig.

Október 10-én a Népi gyermekjátékok
című kiállításhoz kapcsolódva népi
hangszer készítése nádból, bürök-
ből. A foglalkozást vezeti: Andrásné
Marton Zsuzsa és Gulyás Éva

Részvételi költség: 300 Ft/fő 

2007. OKTÓBER 7.11114444 P R O G R A M A J Á N LÓ
BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Friss hírek, háttérinformációk, képgaléria, játék a web-en! 

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

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

Október 9.  (kedd) 9.30 és 11 óra
Október 10. (szerda)      14 óra
Október 11. (csütörtök) 15 óra

MAX UND MORITZ
Eine Bubengeschichte in sieben Streichen

Október 16. (kedd)       11 és 14 óra
Október 17. (szerda) 11 óra

HÄNSEL UND GRETEL
Kinderoper

Október 18. (csütörtök) 14 óra (Baja)
Október 24. (szerda) 14 óra
Október 25. (csütörtök) 10 óra
Október 26. (péntek) 14 óra

MAX UND MORITZ
Eine Bubengeschichte in sieben Streichen

Október 27. (szombat)    8.45 óra
(Zomba)

MÄRCHEN AUS DEM KOFFER
Frau Holle, Andersen

Október 11. (szombat) 14 óra
MAX UND MORITZ
Eine Bubengeschichte in sieben Streichen

„Erősségem és
énekem az Úr”

című CD-jének

BEMUTATÓ
HANGVERSENYÉT

rendezi meg a

szekszárdi 
Gárdonyi Zoltán

Református Együttes
2007. október 21-

én 16 órakor
a szekszárdi evangé-
likus templomban.

Köszöntőt mond: 
dr. Pálos Miklós, a Tolna Megyei

Önkormányzat alelnöke,
A CD-t bemutatja:

prof. Tillai Aurél Liszt- és Magyar
Örökség-díjas karnagy,

Igét olvas és imádkozik: 
Szemerei László, a Tolnai

Egyházmegye esperese,
A műsort Decsi Kiss János

ismerteti

MÚZEUMI MOZI  
– filmvetítés nyugdíjasoknak 
Kéthetente hétfőn 14.30 órakor.

Október  8. Csodálatos vízi utak.
A Garonne vidékétől az Atlanti-óceá-
nig – Virágzó Magyarország. Pápa

Október 29. 
Sissy, a magányos királyné.

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK KLUB
Október  11. csütörtök, 7  óra

Kirándulás 
Herend–Pápa útvonalon

Október 29. csütörtök, 8.30 óra
Kirándulás
Bzala–Tab–Gyulaj útvonalon

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Október 4–7. 

18 órakor  HAJLAKK
Október 4–10. 

20 órakor  HAJLAKK
Október 11–17. 16 és 18 órakor

TMNT-Tini Nindzsa Teknőcök

KISTEREM
Október 4–10. 

16 órakor  GOYA KÍSÉRTETEI
18 órakor  ZUHANÓREPÜLÉS

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

Október 11–17. 16 és 18 órakor
18 órakor  CSENDKÚT
20 órakor  EGYRE TÁVOLABB

ZUG PROGRAM 
FILM KLUB

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

16. Volt egyszer egy Vadnyugat
R.: Sergio Leone

JAZZ KLUB 
10. Steps Ahead
17. Rabih Abou-Khalil
KERTMOZI
11. Woyzeck  R.: Szász János
18. Haggyállógva Vászka 

R.: Gothár Péter
ROCK KLUB 
12. Guitar Legends (1992)
19. Judas Priest
A programok ingyenesek

RENDEZVÉNYEK 
13. Konvoj koncert (INGYENES) 21.00
20. Prosectura koncert  21.00

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.

Kellemetlen igazság
Al Gore egykori amerikai elnök által készített

természetvédelmi film vetítése
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

szervezésében. Időpont: 2007. október 12. 17 óra.
Helye: Szekszárd, KÖSZI (Béla király tér 6.)
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Mindenki szerelmes lesz életé-
ben – legalább egyszer. Hogy az ér-
zés mennyire tartós vagy milyen
nyomokat hagy átélőjében, az
egyénenként változó. Egyvalami
azonban biztos: nem volt a történe-
lemnek oly kora, amikor ne versel-
tek volna a hol gyönyörrel teli, hol
könnyfakasztó csodáról. Poéták
tömkelege merengett minden szá-
zadban a szerelem filozófiáján is-
mérveket, törvényeket alkotva és
leszögezve vagy épp megdöntve.
Szerb Antal irodalomtörténész egy
egész esszét szentelt a témának,
melyben a reménytelen szerelem
történetét igyekezett földeríteni. 

Véleménye szerint az első re-
ménytelen szerelmes barlanglakó
volt, vagyis a reménytelen szere-
lem jelensége olyan öreg, mint az
emberiség. Szerb a következőket ír-
ja: „… a költők olyanok, mint azok
a papagájok, amelyeket Jean
Giraudoux regényének hősnője,
egy női Robinson talált egy délten-
geri szigeten ahol csak madarak
laktak; ezek a papagájok még so-
sem láttak embert, ezért nem tud-
ták az emberek hangját utánozni,
hanem csak egymást utánozták. A
költők is egymást utánozzák, nem
az embereket.” Szerb meg van róla
győződve, hogy a költő, aki a szere-
lemről énekel, nagyon sokat tanult
egy régebbi költőtől, az egy még ré-
gebbitől és így tovább. Megkockáz-
tatja: talán olyanok is léteznek,
akik át sem élték még az érzést,
mégis dalolnak róla. Persze a görö-
göknél ilyen nem volt. Ők nem is-
merték a szentimentalizmust, kö-
vetkezésképp a lemondáshoz, a
messzire vágyódáshoz és a vállalt
szenvedéshez kellett egy másik
kor, ahol ezek megélése kiteljesed-
het, ez volt a középkor. 

Ma már talán elmosolyodunk

rajta, ám annak idején nagyon is
komolyan vették a szerelmi illem-
kódexet, melyet költemények sora
hívott életre. Ezzel nem csupán al-
kotóik foglalkoztak, kedvelt témá-
vá vált előkelő hölgyek társaságá-
ban, valóságos szellemi sportként
ültek össze megvitatni a szerelmi
szabályok sokaságát, dönteni újab-
bak bevezetéséről. A sokszor ünne-
pélyes keretek között folytatott
megbeszéléseket a Szerelem Tör-
vényszékének nevezték, tudjuk
meg Szerb Antal esszéjéből. E tör-
vényszékek véleményét a francia
André le Chapelain foglalta össze.
Eszerint „A házasság nem ment fel
a szerelem alól. Aki nem féltékeny,
nem is szerelmes. A nyilvánosság-
ra került szerelem ritkán szokott
tartós lenni. A szerelem semmit
sem tagadhat meg a szerelemtől.”
A törvények sorát hosszan lehetne
még folytatni, de talán e pár példa
is mutatja miről s milyen mélység-
ben gondolkodtak eleink. 

Noha e tanok jobbára szépen
írott szavakat, azaz művészetet je-
lentettek a mellékesen jól bejára-
tott házasságban élő poétáknak,
azért ritkán, de akadt kivétel is…
Ulrich von Lichtenstein osztrák fő-
úr és költő a XIII. században „kö-
vette el” szerelmének bizonyítéka-
it, csakhogy elnyerje a hőn imádott
hölgy kegyeit… Mikor egy lovagi
tornán átszúrták hősünk ujját, s a
hölgy nem az elvárható módon rea-
gált a történtekre – azt gyanította,
nem is az ő kedvéért sebesült meg
Urlich –, érzelmei bizonyítékaként
levágatta ujját, s elküldte egy szép
szekrényben, vers kíséretében…
Ám itt még nincs vége a történt-
nek… Ulrich egyszer bélpoklos kol-
dusnak öltözve jelent meg a hölgy
várában, s négy napig várta hiába a
kastély kapujában, máskor tenge-

5. feladvány – KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

A reménytelen szerelemről című cikkünkben szóltunk Petrarca
(1304–1374), a kora itáliai reneszánsz első nagy képviselőjének költé-
szetéről. Az első humanista tudós szenvedéllyel fordult az antikvitás
felé, vándorútjai során régi latin szerzők műveit kereste, s túlzás nél-
kül elmondható: az ő ösztönzésére készült el az Íliász első latin nyel-
vű fordítása. Világhírnevét mégis szerelmes verseinek köszönhette. 

Feladvány: Petrarca melyik művéből való az alábbi szonett? 

„Midőn a Napszekér tengerbe gázol, 
s a levegőnk s a lelkem elsötétül,
s a gondhozó éj égre szállni készül
a holddal s csillag-haddal, mely világol:

Akkor mesélek létem sok bajáról
annak, ki mitse hallhat az egészbül,
s perlek a sorssal, a világgal s végül
magammal s ővele s tevéled Ámor.

Az álom messze jár; nincsen nyugalmam;
hajnalig el nem áll jaj, sóhaj árja,
s a könny se, mit szívem szemembe késztet.

Eljön a reggel, földerül homálya,
de én nem, nincsen fájdalmamra balzsam,
csupán Napom, mely fölgyujt és megéget.”

Petrarca 1336 áprilisában mászta meg a Mont Ventoux-t, a Viharos
Hegyet. Még aznap megírta a leküzdés öröméről szóló levelet barátjá-
nak, hogy frissében ragadja meg az élményt. A történet szerint mikor
a csúcson a roppant látványtól megrendülve állott, találomra fölcsap-
ta Szent Ágoston Vallomásait, s megdöbbenve olvasta a következőket:
„Az emberek a hegy magasát, az óriási tengerárakat, az óceán partjait
és a csillagok vonulását csodálják, de önmagukról megfeledkeznek.”

PZ

rentúli útra vállalkozott, csakhogy
áldozatkészségéről biztosítsa a fa-
gyos szívű imádottat. Végül persze
nem nyert viszonzást e szerelem.
Mint azt Szerb igen találóan fogal-
mazza meg, a kor hősszerelmesei
„nem tudtak különbséget tenni
költészet és valóság közt, és pórul
jártak, mikor a realitással összeüt-
köztek, mint Don Quijote, mikor
rohamot intézett a szélmalomóriás
ellen”.

Az esszé Petrarca méltatásával
folytatódik. Ő volt az, aki „megta-
nította az utána következő száza-
dokat a reménytelen szerelem mű-
vészetére, Petrarca teremtette meg
a reménytelen szerelem klasszikus
versformáját, a szonettet. Tudós
költő volt, verseiben régi latin és
újabb provençal költők epekedése
szólalt meg újra és szebben össze-
foglalta, végérvényes formába ön-
tötte elődei keservét. Előtte senki
sem tudott oly elegánsan szenved-
ni, megtört szívvel, mint ő.” Nem
csoda hát, ha attól kezdve hosszú
éveken át mindenki úgy epekedett,
mint Petrarca… 

Szerb Antal nem hagy olvasói-
ban kétséget a valóságot illetően,
Ulrich von Lichtenstein házasságá-
ról már szóltunk, ám „nyugodt há-
zaséletet élt, és számos gyerek apja

volt Dante, az égi Beatrice szerel-
mese is… És Balassi Bálint, bár
Losonczy Anna iránt érzett szerel-
me úgyszólván egész életén végig-
kíséri, közben azért megnősül, szá-
mos költeményt ír más hölgyek-
hez, nem is mindig magas társadal-
mi állású hölgyekhez, hanem len-
gyel citerás lányokhoz és könnyű-
erkölcsű bécsi kisasszonyokhoz
is…” Szó mi szó, szerelmesnek len-
ni nem lehetett könnyű már akkori-
ban sem… Alapos áttekintés után
Szerb végül oda lyukad ki, hogy
Magyarországon gyökeres válto-
zást Petőfi költészete hozott: „Ő
volt az, aki szakított a hagyomány-
nyal, és verseiben azt juttatta kife-
jezésre, amit ő, Petőfi Sándor ér-
zett, nem pedig azt, amit elődei és
Petrarca éreztek, vagy úgy tettek,
mintha éreznének. A Magas Höl-
gyet leszállította a piedesztálról a
„szőke kislány” és a „barna kis-
lány” földszintjére. Játékos és igaz
szerelmi élményeit énekelte meg…
sikerült az, ami rajta kívül alig egy-
két költőnek a világirodalomban:
szép verseket írt a saját feleségé-
hez...” Példa tehát erre is, arra is
akad… már ha manapság valaki a
reménytelen vagy épp reménnyel
teli szerelméről akar megnyilatkoz-
ni. Egy valamiben azért ők talán já-
ratosabbak voltak: elegánsabban és
finomabban tudták különválaszta-
ni égi szerelmeiket a családias min-
dennapoktól… Panyi Zita

A reménytelen szerelemről

Dante és Beatrice, ahogyan az öröklétnek maradtak
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Kokain az alsógatyában
A Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, dr. Réti László

alezredes megdöbbentő, ugyanakkor tanulságos esetet tárt elénk – az ügy
konklúzióival együtt. Igen komoly és részletes állampolgári bejelentést köve-
tően az alezredes és munkatársai itt, Szekszárdon, az újvárosi temetőnél vá-
rakoztak a telefonban megjelölt személyautóra, illetve annak utasaira.

– Szinte a megjelölt időben befutott a gépkocsi, amit megállítottunk. A két
harminc év körüli férfit – a sofőrt és utasát – valamint az autót már a helyszí-
nen átnéztük, de semmit nem találtunk. Majd a rendőrségen folytattuk az át-
vizsgálást. Az utas alsónadrágjában 7,5 gramm kokaint találtunk. Érdekesség-
ként elmondom, hogy a több mint százezer forintot érő, két mokkacukornyi
terjedelmű kábítószert aprócska nylonzacskóba tették, majd a „tuti-biztos”
helyre rejtette a fiatalember. Kiderült az is, hogy Szeresnél megálltak, s elfo-
gyasztottak egy-egy adag „anyagot”, azután folytatták útjukat. Mindkettőjük
vizeletvizsgálata pozitív lett.

A sofőr ellen bódult állapotban történő járművezetés okán indult vizsgálat.
Az utas ellen – akit előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság – kábítószer-
rel visszaélés miatt folyik az eljárás, amiért alapesetben öt évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntethető, de minősített esetekben akár nyolc-tíz évet is
„ülhet”. 

Dr. Réti László megemlítette, hogy óriási segítséget nyújtanak az ilyen és
hasonló esetekben a bejelentést tevők. Egyrészt könnyebbé válik a bűnözők
kézre kerítése, ugyanakkor – például esetünkben – több fiatalt mentenek meg
az „anyagtól”, annak szörnyűséges hatásától és egy rém káros folyamat elin-
dulásától. – hm – 
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• SZÖVETNADRÁG-AKCIÓ:  (46–70-as méretben) 
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Férfi autós és 3/4-es szövet-
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