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Százhatvankét éve történt, hogy a ma-
gyar szabadságért Erdélyben harcoló ti-
zenhárom magyar honvéd tábornokot
akasztással és golyó általi halállal végez-
tette ki a Habsburg-uralkodóház Aradon,
1849. október hatodikán. Ezzel egy idõ-
ben Pesten pedig az 1848-ban megala-
kult elsõ magyar felelõs kormány minisz-
terelnökére, Batthyány Lajosra szintén
golyó általi halál várt az Újépület udva-
rán. Az idei szekszárdi megemlékezés a

Magyar Nemzetõrök Tolna Megyei Szer-
vezetének díszõrségi felvonulásával kez-
dõdött, majd a Himnusz elhangzása
után a Garay János Általános Iskola felsõ
évfolyamos diákjai adtak elõ Morvainé
Bíró Ildikó felkészítõ tanár szervezésé-
ben igényes emlékmûsort az évforduló
alkalmából. A versek, idézetek elõadása
közben fekete, nemzeti színnel körbe-
vett faoszlop, fejfa körül sétáltak, táncol-
tak fekete ruhában a növendékek, majd

Damjanich János 1849. október ötödi-
kérõl hatodikára virradó hajnalon lejegy-
zett imájából hallhattunk egy megindí-
tó részletet: „Áldd meg Aradot! Áldd meg
a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt
Magyarországot! Te ismered, ó, Uram,
az én szívemet, és egyetlen lépésem sem
ismeretlen elõtted: azok szerint ítélj fö-
löttem kegyesen, s engedj a túlvilágon
kegyes elfogadást találnom. Ámen.”

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A Garay János Általános Iskola diákjai a gyászt jelképezõ fekete ruhában adták elõ mûsorukat

A hazáért adták cserébe szívüket…
Szekszárdon is megemlékeztek az aradi vértanúkról

Kedden délelõtt fél tíz körül úgy festett
a Béla tér, mintha több turistabusz is ér-
kezett volna, a Szentháromság-szobor
körül és a megyeháza várfalánál ugyan-
is vagy száz ember ácsorgott, nézelõ-
dött tétován. Mint kiderült, néhány perc-
cel azelõtt telefonon közölte valaki a Tol-
na Megyei Bírósággal, hogy hamarosan
bomba robban az épületben. A Béla té-
ri székházat rövid idõn belül kiürítet-
ték, a teret és az oda vezetõ utcákat – Fló-
rián, Bezerédj, Munkácsy, Babits és
Bartina – a Szekszárdi Rendõrkapitány-
ság lezárta, s biztosította a helyszínt 12
óráig. Ki kellett vonulniuk a területrõl a
vármegyeháza felújításán dolgozó mun-
kásoknak is. (Folytatás a 2. oldalon.)

Riadó - bomba nélkül

A Terrorelhárító Központ szakemberei is kiszálltak a helyszínre



(Folytatás az 1. oldalról.)
Az említett legsürgõsebb intézkedé-

seket követõen megfelelõ létszámmal
a helyszínre érkeztek a Terrorelhárító
Központ szakemberei, és átvizsgálták
az épületet. Természetesen a színhe-
lyen megfelelõ készenlétet biztosítot-
tak a mentõk, a tûzoltók és a katasztró-
favédelem szakemberei is.

Mivel biztosat senki sem tudott, az
emberek kisebb csoportokban beszél-
gettek, találgatták, mi lehetett az ok, s
vajon mikor térhetnek vissza a munka-
helyükre. Volt, aki egy széken ülve vá-
rakozott az erõs napsütésben, mások
árnyékba húzódtak, aki tehette, egy
idõ után ebédelni ment. 

A telefonáló sokak napját megkese-
rítette, hiszen öltönyben, kosztümben
nemigen lehetett letelepedni a fûbe
vagy a járda szélére, igaz, végül ezt is
megtették néhányan. Egy arra járó
idõs néni kérdésünkre elmondta: õ a
Vöröskereszt nyugdíjasoknak szerve-
zett programjára utazott be Paksról,

ám a székházba be se mehetett a kor-
don miatt. Igaz, hogy ingyen utazik, de
hosszú az út vissza a buszpályaudva-
rig, utána pedig Pakson még két kilo-
métert kell hazagyalogolnia, ezúttal fe-
leslegesen – panaszolta.

Az épület és környékének több órán
át tartott átvizsgálása során szerencsé-
re sem robbanószerkezetet, sem gya-
nús csomagot, sõt úgynevezett „kamu-
csomagot” nem találtak. A városi kapi-
tányság ismeretlen tettes ellen eljárást
indított közveszéllyel fenyegetés vétsé-
ge miatt, amiért a telefonáló két évig
terjedõ szabadságvesztéssel sújtható.
Mellette – pontos adat egyelõre még
nincs – a több százezer forint kár meg-
térítésére is kötelezik a „szórakozót”.

Az ügy kapcsán a városban persze
mindenféle kóbor pletykák terjednek,
amelyeket a nyomozás sikere érdeké-
ben meg sem említünk. Azt viszont
igen: a rendõrség bízik benne, hogy
rövid idõn belül elkapják az elkövetõt.
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Riadó - bomba nélkül

A munkahelyükrõl kiszorult emberek órákig várakoztak a téren

Rókák 
immunizálása

Adózási 
nyílt nap 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna
Megyei Adóigazgatósága nyílt nap
keretében elõadást és konzultációt
tart a pénzügyileg nem rendezett
beszerzésekre jutó áfa összege utóla-
gos visszaigénylésének szabályairól
október 11-én 13.00–14.00 óráig
SZEKSZÁRDon, az Arany J. u. 5–11.
szám alatti ügyfélszolgálaton. A nyílt
nap témaköre: A pénzügyileg nem
rendezett beszerzések általános for-
galmi adójának utólagos vissza-
igénylése. Közremûködik: Simonné
Szabó Éva osztályvezetõ. Hívjuk, vár-
juk az érdeklõdõket!

Veszélyes- 
hulladék-gyûjtés

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a
polgármesteri hivatal veszélyes- és elekt-
ronikai hulladékgyûjtési akciót szervez,
melynek során az összegyûlt veszélyes,
illetve elektronikai – a kommunális hul-
ladékkal együtt nem kezelhetõ – hulla-
dékaikat ingyenesen leadhatják.

Az akcióban csak a lakosság vehet
részt, gazdálkodó szervezetek veszé-
lyes hulladéka nem kerül átvételre,
ezért az egy személytõl átveendõ nagy
mennyiségû veszélyes, illetve elektro-
nikai hulladék átvétele megtagadásra
kerülhet. 

Gyûjtés ideje: 2011. október 22.
8.00–12.00 óra között

Helye: Szekszárd, Béla király tér és
Szekszárd, Csatári üzletház parkolója

Leadható anyagok:

VESZÉLYES HULLADÉKOK:

• savas ólom akkumulátorok, 
• elhasznált szárazelemek, 
• festék, lakk, ragasztó, hígító maradé-

kok és ezekkel szennyezett göngyö-
legek,

• lejárt szavatosságú gyógyszerek,
• fáradt olaj (ásványi, növényi),
• olajos hulladékok,
• feleslegessé vált vegyszerek, savak,

lúgok…

ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK:

• háztartási készülékek, 
• barkácsgépek, 
• hûtõgépek, 
• televíziók...

Információ: Szekszárd Polgármeste-
ri Hivatal, Páll Laura környezetvédelmi
referens, 504-107.

A veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.)
FVM-rendelet alapján végzendõ, a ró-
kák 2011. évi õszi, veszettség elleni,
országos orális IMMUNIZÁLÁSI KAM-

PÁNYÁNAK 

• ELSÕ NAPJA: 2011. OKTÓBER 1.

• BEFEJEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2011. OKTÓBER 16.

A MINTAGYÛJTÉS IDÕSZAKA 

• az immunizált területeken a tavaszi
kampányt követõen 2011. novem-
ber 12. és 2012. február 28. között

• a nem immunizált területeken egész
évben folyamatosan, 2011. március
25. és 2012. február 28. között lesz. 

A vakcinák repülõgépes kiszórá-
sa és kihelyezése, a közbeszerzésen
nyertes cég tájékoztatása alapján
Tolna megyében október 1–6. kö-
zött történik.

Bursa Hungarica

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a Nemzeti Erõforrás Minisz-
tériummal együttmûködve ezennel ki-
írja a 2012. évre a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot felsõoktatási intézmé-
nyek hallgatói számáraa 2011/2012.
tanév második és a 2012/2013. tanév el-
sõ félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel ren-
delkezõ, hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsõoktatási intézményben
(felsõoktatási hallgatói jogviszony ke-
retében) teljes idejû (nappali tagoza-
tos), alapfokozatot és szakképzettsé-

get eredményezõ alapképzésben, mes-
terfokozatot és szakképzettséget ered-
ményezõ mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsõfokú
szakképzésben, a képzési keretidõn
belül folytatják tanulmányaikat.

FIGYELEM!

A részletes pályázati kiírás megtalál-
ható a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatánál (Szekszárd, Béla tér 8.),
valamint a Szociális és Gyámhivatal-
ban (Szekszárd, Vörösmarty u.), továb-
bá a város honlapján: www.szek-
szard.hu. További információ: Bus-
bachné Csery Krisztina  Szekszárd, Vö-
rösmarty u. 5., I. emelet 113. számú iro-
da, Telefon: 74/319-051; 74/311-630.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsõ-
oktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára. 

A pályázatra azok az önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel ren-
delkezõ, hátrányos szociális helyzetû
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves,

érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy

b) felsõfokú diplomával nem rendel-
kezõ, felsõoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségi-
zettek;
és a 2012/2013. tanév elsõ félévétõl

kezdõdõen felsõoktatási intézmény-

ben teljes idejû (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben vagy felsõfo-
kú szakképzésben kívánnak részt
venni. 

A pályázók közül csak azok része-
sülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben
elõször nyernek felvételt felsõoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a
2012/2013. tanév elsõ félévében tény-
legesen megkezdik.

FIGYELEM!

A részletes pályázati kiírás megtalál-
ható:
• Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-

lat 7100 Szekszárd, Béla tér 8.
• Szociális és Gyámhivatal 7100 Szek-

szárd, Vörösmarty u. 5.
• www.szekszard.hu
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(Folytatás az 1. oldalról.)
„Kimentem a hegyre, lenéztem a

völgybe.//Ott látom a babám tiszta feke-
tébe. Tiszta feketébe, pohár a kezé-
be.//Köszöntsd erre babám, hadd
igyak belõle…” – énekelt a következõk-
ben kristálytiszta hangon Tar Virág
énekmûvész, a szekszárdi Garay János
Gimnázium tanulója egy megható kalo-
taszegi népdalt a kivégzettek emlékére.
A mûsor alatt az Ismerõs Arcok zene-
kartól hangzott el felvételrõl egy igen
megható dal, a Nagypénteken holló
mossa két fiát címû, amelyben a dallam
és a szöveg „…mondja meg hát ez a vi-
lág szemembe, mit vétettem én egész
életembe…”, vagy az „…Édesanyám ne
sirasson engemet, hazámért adtam cse-
rébe szívemet” a tragédiához hûen il-
leszkedõ hangulatban hatotta át a Béla
király teret. A Szózat elhangzása után
Szekszárd Város Önkormányzata részé-
rõl dr. Haag Éva alpolgármester, Csil-
lagné Szánthó Polixéna, a humánbizott-
ság elnöknõje, valamint dr. Horváth
Kálmán, képviselõ rótta le kegyeletét a
’48-as emlékmû elõtt. A következõkben
a város oktatási intézményei, a Városi
Rendõrkapitányság, valamint a Magyar
Nemzetõrök Tolna Megyei Szervezete
is elhelyezte koszorúit az immáron ere-
deti trianoni országzászló funkcióját is
visszanyert 1848-as emlékmûnél. 

A vértanúkról

BATTHYÁNY LAJOST elõször börtön-
büntetésre és vagyonelkobzásra ítélték,
de Haynau osztrák hadvezér (Magyaror-
szág teljhatalmú kormányzója), vala-
mint a császári udvar október 3-án jóvá-
hagyta a halálos ítéletet. LÁZÁR VILMOS
fõtisztre, gróf DESSEWFFY ARISZTID,
KISS ERNÕ, SCHWEIDEL JÓZSEF tábor-

nokokra golyó általi halálra ítélték. Az
ítéletet tizenkét katona hajtotta végre.
Kötél általi halálra ítéltettek POEL-
TENBERG ERNÕ, LAHNER GYÖRGY,
KNEZIÆ KÁROLY, GRÓF LEININGEN-
WESTERBURG KÁROLY, AULICH LAJOS,
DAMJANICH JÁNOS, NAGYSÁNDOR JÓ-
ZSEF, TÖRÖK IGNÁC ÉS GRÓF VÉCSEY
KÁROLY tábornokok. Utóbbi táborno-
kot akasztották fel legutoljára, így végig
kellett néznie társai igaztalan halálát. A
kivégzést követõen a holttesteket köz-
szemlére tették ki. További vértanúkról
is tudunk, így az elsõ aradi vértanúként
emlegetett Ormai Norbert honvéd alez-
redesrõl, a honvéd vadászezredek pa-
rancsnokáról, akit korábban, 1849. au-
gusztus 22-én végeztek ki, a „tizenötö-
dik vértanúként” emlegetett Kazinczy

Lajos honvéd ezredesrõl (Kazinczy Fe-
renc fiáról), akire 1849. október 25-én
várt a kivégzés. A vértanúkhoz sorolja az
emlékezet Ludwig Hauk alezredest,
Bem tábornok hadsegédjét, aki 1850.
február 19-éig várt a halálos ítélet végre-
hajtására, valamint Lenkey János hon-
véd vezérõrnagyot, aki megtébolyodott
állapotban halt meg az aradi vár börtö-
nében. A XIX. század végén kelt legen-
da szerint  az alkalmi temetõhelyen pár
év alatt egy eperfa vagy tölgyfa nõtt ki.
Ennek termésébõl vittek haza aztán a
magyar emberek, hogy otthon elültet-
ve fát neveljenek a kivégzett hõsök em-
lékére. A tragédia emlékére október 6-át
az elsõ Fidesz-kormány 2001--ben
nemzeti gyásznappá nyilvánította. 

Gyimóthy Levente

A hazáért adták cserébe szívüket…
Szekszárdon is megemlékeztek az aradi vértanúkról

FALUDY GYÖRGY

Október 6. 
A vesztõhelyre sáros út vitt

és kikericsek kékjei.
Száz év, s meghaltam volna úgyis -

vígasztalódott Vécsey.
Láhner György sírt s a földre nézett,

Damjanich szekéren feküdt,
Leiningen felmentõ honvédek

árnyát kereste mindenütt.
S a táj olyan volt, mint a fácán:

tarlók, fák vérzõ foltjai,
és õk, tarkán, libegve, hátán:

elhulló, bús-szép tollai.

Aradon így. A pesti téren
is ütötték a dobokat,

de õ nem félt, csak arca széle
vetett rózsálló lobokat.

Mosolygott. Mi bánta, hogy vége?
Branyiszkónál nevét az égre

karcolta kardja, a híres.
Ez volt Dembinski hadsegéde,

Abancourt Károly ezredes.
S mi elfeledtük. A miniszter,
bár hívták, maradt egyedül.

- Az Al-Dunán - szólt - mély a gázló
s vénember már nem menekül.

Leszek bitófán harci zászló,
ha sorsom ezt így rótta ki -

s habár magyar volt Csány László,
úgy halt meg, mint egy római.

A többit, mintha friss, mély sebbõl
fröccsen szét érdes cseppû vér,

Kuftsteinbe, Grácba, Josephstadtba,
Olmützbe vitte a szekér.

Húszan egy odvas pincelyukban,
nehéz bilincsben, pipájukkal

egyensúlyozták magukat:
így éltek, sakkoztak, dohogtak

és elmélkedtek, jó urak.
Kegyelmet vártak s forradalmat,

áldották-átkozták a hont
és írtak vert hadakra verset,

tábornok Bemre disztichont.

Volt, aki bírta; más kivénhedt;
olyik megõrült, de az élet

sodrából mind-mind kiesett.
Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól

gömbölyödtek a hitvesek.
S az ország rothadt. A rabságot
mindjárt megszokta s elfeküdt
a földön, mint télvízkor vágott,

rózsás rügyekkel tele bükk.
E rügybõl egy se bontott zászlót:

a nagy tavaszi láz heve
kilobbant, múló szalmaláng volt

vagy elköltözött másfele,
Londonba, New Yorkba, Turinba
és hûs lidércként messze táncolt.

Száz év - s a magyar börtönéjjel
nem változott száz év alatt.
Száz év - s az elsõ fordulóra
ébredtetek és lassan róva
a lépést, méláztatok róla,
mit hozott Világos, Arad:
száz év - hûséges ingaóra,
én folytatom járástokat,
mások járják lépésetek,

s míg árnyékunk a kõpadlóra
hull - hány nap, hét és hónap óta! -

s kihúnyunk, pisla mécsesek:
sok szép magyar fej, hervadt rózsa,

Lonovics! Barsi! Berde Mózsa!
árnyatok felénk integet.

(Az ÁVO pincéjében, 1950. október 6.)

A SZEKSZÁRDI GÁRDONYI ZOLTÁN
REFORMÁTUS EGYÜTTES

meghívja Önt, hozzátartozóit, 
barátait, ismerõseit 

2011. október 21-én
19.00 órakor kezdõdõ

„SZÍVEMET HOZZÁD
EMELEM”

CD-LEMEZBEMUTATÓ  HANGVER-
SENYÉRE a szekszárdi evangélikus

templomba.
Áhítatot tart Fõtiszteletû 

PETERDI DÁNIEL,
a Dunamelléki Református Egyház-
kerület fõjegyzõje, a Baranyai Egyház-
megye esperese.

Köszöntõt mond 
DR. PÁLOS MIKLÓS, 

a Tolna Megyei Önkormányzat alelnöke.
A CD-lemezt bemutatja

PROF. TILLAI AURÉL
egyetemi tanár, karnagy.

A mûsort ismerteti
NÉMETH JUDIT
elõadómûvész.

KÖZREMÛKÖDNEK:
• Ágotha-Vajer Andrea - 1. hegedû
• Pólya Jusztina - 2. hegedû
• Ágotha Zoltán - mélyhegedû
• Hunyadi Rita - gordonka
• Tillai Tímea - szoprán
• Turbuk-Hegedüs Györgyi - mezzo-

szoprán
• Papp Krisztina - alt
• Varga Tiborné - alt
• Lemle Zoltán - tenor
• Papp Barnabás - tenor

• Halmi Gábor - basszus
• Lozsányi Tamás - orgona
• VEZÉNYEL: NASZLADI JUDIT

TÁMOGATÓINK:

• Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium

• Tolna Megyei Önkormányzat Köz-
gyûlése (dr. Puskás Imre elnök)

• Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlésének Humánbizottsága (Csil-
lagné Szánthó Polixéna elnök)

• Babits Mihály Általános Iskola
(Pappné Kutas Annamária igazga-
tó)

• Béres János (Szekszárd)
• Cseh Gábor Príma díjas festõmû-

vész (Szekszárd)
• Dúzsi Tamás Pincéje (Szekszárd)
• Márkvárt Pincészet (Szekszárd)
• Prantner Pince (Szekszárd)

A belépés díjtalan.

Meghívó

Az önkormányzat nevében dr. Haag Éva, dr. Horváth Kálmán,
Csillagné Szánthó Polixéna és Amreinné dr. Gál Klaudia koszorúzott
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A tavalyi borúra derû – nagy évjárat a láthatáron

Újra remek borok készülhetnek
A hobbikert-tulajdonosok, a kisbo-
rászok ezrei – nem túlzás ez a szám,
egy felmérés szerint Sióagárdtól
Bátáig, a hivatalos szekszárdi törté-
nelmi borvidéken az egyszerû sufni-
tól a lakható házakig több mint két-
ezer ingatlan található – már befe-
jezték az idei szüretet, a hordókban
az új bor. A nagyobb, ismert borásza-
toknál a késõbbi érésû cabernet-k, a
merlot-k, a kékfrankosok egy része -
a különleges ízeket, aromát és színt
produkáló csúcsborok elõállítása
okán még kint vannak az ültetvénye-
ken. Van, ahol nem csupán egy kis
része a gazdaság össztermésének ez,
hanem úgy ötven százaléka. Mint
például a Mészáros Pincészetnél. A
jelentõs szekszárdi borgazdaság elsõ
embere, Mészáros Pál érdeklõdé-
sünkre elmondta: biztosan most is
október végén zárják a szüretet.

– Az ismert igen kedvezõ ismert
termesztési körülmények, klimati-
kus viszonyok következtében egy
olyan különlegesen nagy minõség-
gel kecsegtetõ évjárat van a kezünk-
ben, mint 2009-ben volt – újságolta
örömmel a pincészet vezetõje, aki
eddig is a merlot-kat a cabernet-ket
22-23-as (!!) mustfokkal szüretelték,
s elég volt a sav is, jellemzõek voltak
az édes tanninok, a magas extract,
ezáltal a kiváló íz.

– Nem tart a napokon belül várha-
tó hûvös idõjárás negatív hatásától? 

– Egyáltalán nem, éppen ellenke-
zõleg, mert a rejtõzködõ károkozók
is elpusztulnak. Nagyon fontos,
hogy ilyenkor már magában a szõlõ-
ben is megkezdõdik az almasavbon-

tás, s ekkor fejlõdhetnek ki a töppe-
dõ állapotú szõlõkbõl olyan ízek,
amelyek a  különleges likõrösséget,
másutt nem fellelhetõ gyümölcsös-
séget adják, s amelyek révén a nagy
minõségû csúcsborokon belül is iga-
zi kuriózumokat, „szekszárdikumo-
kat” lehet készíteni.

A Szekszárdi Kertbarát Kör tagjai
is elégedetten nyilatkoznak az idei
évjáratról. „A tavalyi csúcsnegatív
év után igazi búfelejtõ évjárat az
idei – mondja Ferenc Vilmos, a
szervezet vezetõje, de gyorsan hoz-
zá teszi: „Azokban a kiskertekben,
ahol nem volt megfelelõ a talaj víz-
háztartása, elpárologott a nedves-
ség, ahol a forró júliusi, illetve au-
gusztusi napok megperzselték a
fürtöket, ahol a kelleténél jobban
megterhelték az ültetvényeket, ott
mennyiségi és minõségi értelem-
ben is akadnak problémák. Szeren-
csére nem ez a jellemzõ: a mennyi-
ségi kár legföljebb öt-százalékosra
tehetõ az ilyen helyeken.”

A perzselõ kánikulai napok azért
sem tudtak károkat okozni a kisebb-
nagyobb gazdaságokban, mert a ta-
laj mélyrétegeiben  a tavalyi rendkí-
vüli esõzéseknek köszönhetõen volt
kellõ nedvesség, s az ebbõl szem-
pontból kritikus idõszakban, július
vége felé megjött és a hónap végig
kitartott a szinte mindennapos esõ.
Mészáros Pál is fontosnak tartja ezt
megemlíteni, különben, mint
mondja, bizony gondok lehettek vol-
na a mennyiséggel. Ferenc Vilmos
borász, aki munkájából adódóan is
régiós, országos kitekintéssel bír a
témában, megjegyzi: „Vannak gon-
dok itt-ott a mennyiséggel, mert ér-
keznek a nagyborászoktól a vásárlá-
si igények, de a szõlõtermesztõk sok-
szor nem tudják kielégíteni ezeket.”
Ami az idei szõlõfelvásárlási árakat il-
leti, nincs panaszra ok: mint azt meg-
tudtuk, fajtától, minõségtõl függõ-
en 100-150 forint között mozgott a
felvásárlási ár idén. 

B. Gy.

A megyei közgyûlés
döntéseibõl

Nyugdíjba vonul a Tolna Megyei Önkormány-
zat Általános Mûvelõdési Központjának veze-
tõje. Dr. Say István kérését, amely szerint le-
mond vezetõi megbízatásáról, a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyûlése támogatta. Az ülé-
sen napirenden volt továbbá az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár ügye is: a képviselõk ezút-
tal sem találtak megfelelõ jelentkezõt a könyv-
tár élére.

Dr. Say István több mint 20 éven át volt
meghatározó szereplõje Tolna megye kultu-
rális életének. 1987-ben a Babits Mihály Mû-
velõdési Központ igazgatói székébe, majd
1991-tõl a Tolna Megyei Önkormányzati Hiva-
tal Mûvelõdési Osztályának vezetõje. Ezt kö-
vetõen, 1997-ben megbízást kap a mai intéz-
mény jogelõdjének, a Humán Szolgálatok
Központjának vezetésére. Irányítása alatt az
Általános Mûvelõdési Központ több átszerve-
zésen esett át, ellátandó feladatai is folyton
változtak, de a közmûvelõdés és az oktatás kü-
lönbözõ területei mindig meghatározóak vol-
tak. A csaknem másfél évtizedes vezetõi tevé-
kenység elismeréséül a közgyûlés „címzetes
igazgató” címet adományozott dr. Say István-
nak. A Tolna Megyei Önkormányzat Általános
Mûvelõdési Központjának igazgatói posztjá-
ra pedig pályázatot írnak ki a jövõben. A pályá-
zat eredményes lefolytatásáig Pongrácz Zsófia
igazgatóhelyettes vezeti az intézményt –
döntött a közgyûlés.

A képviselõk tárgyaltak az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár vezetésérõl is. Az intézmény
élére ezúttal sem találtak megfelelõ pályázót.
Liebhauser János nem felelt meg a pályázati
feltételeknek, Bencze Eszter esetében pedig
a szavazáskor a képviselõk többsége tartózko-
dott, így ismét ki kell írni a pályázatot az intéz-
mény igazgatói posztjára. Amíg nincs állandó
vezetõje a könyvtárnak, addig – a közgyûlés
döntése értelmében – Németh Judit vezeti
azt szeptember 26-tól. Wessely Judit

Liszt-bicentenárium 2011, Szekszárd
Az ünnepi Liszt-hét programjai

Október 18-án, kedden déli 12 órakor, 
valamint 18 órakor

ÜNNEPI LISZT-HANGVERSENY, 
mellyel a Mester 1846. október 18-án elõadott

két, legendásan nagy hírû szekszárdi 
koncertjére emlékezünk. 

Közremûködik: 
ORAVECZ GYÖRGY ZONGORAMÛVÉSZ

Helyszín: Garay János Gimnázium díszterme

A rendezvény díszvendége:
DR. SCHMITT PÁL, 

Magyarország köztársasági elnöke

Ünnepi köszöntõt mond:
HORVÁTH ISTVÁN
polgármester

Közremûködik és a mûsort vezeti:
CSÖTÖNYI LÁSZLÓ ELÕADÓMÛVÉSZ

Belépõdíj: 12.00 órakor a hangverseny 
ingyenes. 18.00 órakor: 

1500 Ft

Október 19-én, 
szerdán 17.30 órakor 

BAKA ISTVÁN: SZEKSZÁRDI MISE
Monodráma

Elõadja:
ORBÁN GYÖRGY 

A szöveget összeállította és gondozta:
GACSÁLYI JÓZSEF

Helyszín: Német Színház, Szekszárd
k k k

Október 19–22., szerda–szombat
Zenetanárok XIV. Országos Zongoraversenye
Helyszín: Liszt Ferenc Zeneiskola nagyterme

k k k

Október 19-én, szerdán, 19 órakor
Zenetanárok XIV. Országos Zongoraversenye

Nyitóhangverseny

Közremûködik: BALOGH ÁDÁM,
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem

Elõképzõ Tagozatának növendéke

Köszöntõt mond DR. HAAG ÉVA, Szekszárd
Megyei Jogú Város alpolgármestere

Közremûködik és a mûsort vezeti:
CSÖTÖNYI LÁSZLÓ ELÕADÓMÛVÉSZ 

A nyitóhangversenyen a részvétel díjtalan!
k k k

Október 22-én, szombaton 10.00 órakor
Zenetanárok XIV. Országos Zongoraversenye

Eredményhirdetés és gálakoncert
Helyszín: Liszt Ferenc Zeneiskola nagyterme

k k k

Október 22-én, szombaton, 19.30 órakor
LISZT: SZEKSZÁRDI MISE

A SZEKSZÁRDI MADRIGÁLKÓRUS elõadásában
Vezényel: JOBBÁGY VALÉR 
Liszt Ferenc-díjas karnagy

Helyszín: Szekszárd, Újvárosi templom
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A Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagó-

guskórus 46 évvel ezelőtt alakult

meg. Zenekedvelő szekszárdi és

városkörnyéki pedagógusok hoz-

ták létre, karnagyai kiemelkedő ze-

nei személyiségek voltak. A kórus

ars poeticáját a következőképpen

fogalmazta meg: „Számunkra a ze-

ne, az együtténeklés az egymáshoz

tartozás érzése a töltekezést adó

forrás.” Az egyesület elnökével,

Kutny Gábornéval a múltról, jelen-

ről és a jövőről beszélgettünk. 

– Minden kórus számára meghatá-
rozó személy a karnagy. Az együt-
tesnek több kiemelkedõ egyénisé-
gû vezetõje is volt. Felsorolná õket? 

– A teljesség igénye nélkül a Szek-
szárdon ismert és elismert énektanár,
Gerse József 15 évig volt a kórus karna-
gya. S büszkék vagyunk, hogy Thész
László, Fertõszögi Béláné, Szili Lajos,
Anducska Adrienn, Molnár Márta és je-
lenlegi karnagyunk, Simon Péter – a
paksi zeneiskola kiváló tanára – neve is
fémjelzi a pedagóguskórus elmúlt és
jelen éveit. Gerse József tanár úr emlé-
ke elõtt minden évben egy hangver-
sennyel tisztelgünk.   
– Mesélne kicsit a kezdetekrõl, a
megalakulást követõ célkitûzések-
rõl? 

– Megalakulásunkkor szûkebb pát-
riánk zenei hagyományainak ápolá-
sát, a hazai kórusirodalom interpre-
tálását tûztük ki célul. Késõbb reper-
toárunk egyházi zenével bõvült. Szá-
munkra a zene, az együtt éneklés az
egymáshoz tartozás érzése a tölteke-

zést adó forrás. Vegyes karunk az el-
múlt évtizedekben jelen volt és van
Szekszárd város, Tolna megye és az
ország zenei életében. Fontos felada-
tunknak tartjuk, hogy harmóniát te-
remtsünk, a zene szeretetére nevel-
jünk, hisz ezen értékekre szükség van
minden idõben. 
– Rendszeresen részt vesz a kórus
Szekszárd város rendezvényein, s
nemcsak a zenei színvonal magas,
hanem megjelenésetek igényessége
is közismert…

– Több éven átívelõ rendezvényünk
volt a „Bárdos Lajos-emlékkoncert”,
amelynek 11 évig voltunk a szervezõi.
Tõlünk Bátaszék városa vette át, de
minden alkalommal résztvevõként ott
vagyunk. A városi rendezvények közül:
anyák napján, nõnapon, Szent László-
napi rendezvényen énekelünk. Részt

veszünk a mûvelõdési ház által szerve-
zett adventi ünnepségsorozatban is, s
számos felkérésünk van kiállításmeg-
nyitókra, egyéb rendezvényekre. Im-
már hagyomány, hogy karácsonykor a
belvárosi templomban énekelünk.
Szent László-napi fellépésünk a
tiszavasvári férfikarral kiegészülve
igen nagy élmény volt, dalosnak és hall-
gatónak egyaránt. Részt veszünk a Tol-
na megyei Liszt Ferenc-kórustalálko-
zókon, amely minden évben a megye
más-más településén van. A Szekszárdi

Kamarazenekarral közösen nagy lelke-
sedéssel tanultuk meg és adtuk elõ
Gounod: C-dúr miséjét. Külföldön is
(Ausztria, Hollandia, Franciaország, Ju-
goszlávia, Németország, Olaszország,
Szovjetunió) többször sikeresen képvi-
seltük a magyar kórusmuzsikát.
– Az idei nyár nagy eseménye – a
pedagóguskórusok országos talál-
kozója, amely Szekszárdon volt,
nagy élményt jelentett a zeneszere-
tõ közönségnek…

– 2010-ben kérték fel a kórusunkat
a fesztivál megrendezésére, s idén júni-
us 25-–26-án 760 dalost, 25 kórust lát-
tunk vendégül. Szekszárd 4 helyszínén
zajlottak a hangversenyek. A kóruso-
kat, a sikert megünnepelni vendégül
láttuk egy közös vacsorán, amelyhez a
szekszárdi borászok felajánlásai nagy
segítséget jelentettek számunkra.
– Milyen terveik vannak a követke-
zõ évekre, évtizedekre?

– Legfontosabb célunk, hogy meg-
újítsuk a kórus minõsítését. Sajnos
több idõsebb kórustagunk megvált tõ-
lünk, de reméljük, hogy továbbra is
pártoló tagjaink között maradnak, hi-
szen legtöbbjük alapító tagunk volt, és
tanácsaik, személyiségük hiányozna. A
megújulás elkerülhetetlen, ezért vár-
juk olyan énekelni szeretõ és tudó pe-
dagógusok és kottát olvasó fiatalok je-
lentkezését, akik azonosulni tudnak a
kórus értékeivel. Ugyanis szeretnénk
megõrizni és folytatni azt a minõségi
együtténeklést, amelyet a legjobban
Babits Mihály fogalmazott meg: „Min-
denik embernek a lelkében dal van, /
és saját lelkét hallja minden dalban.”  

Sas Erzsébet

Bemutatjuk Szekszárd kiemelt mûvészeti egyesületeit 

Fiatal tagokat vár a pedagóguskórus

Hangverseny a Mûvészetek Házában, vezényel Simon Péter karnagy

” Számunkra az

együtténeklés

a töltekezést

adó forrás…
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A Szekszárdi Sport- és Szabadidõközpont 

„Ki van a 2 kerekem” 
címmel fotó- és rajzpályázatot hirdet

A PÁLYÁZAT TÁRGYA: kerékpározás-
hoz, és azon keresztül a környezetvé-
delemhez, a fenntartható fejlõdéshez,
a szabadidõ hasznos eltöltéséhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó
értékek, események, érzések, törté-
nések... megörökítése, ábrázolása rajz
vagy fotó formájában. A mindennap-
jainkban a nem fenntartható közle-
kedési szokások újszerû, figyelemfel-
keltõ bemutatása. A fotókat/rajzokat
rövid kísérõ szöveggel (max. 1 gépelt
oldal) együtt lehet benyújtani a pályá-
zatra, ahol a kísérõ szöveg célja a pa-
zarló, nem ésszerû közlekedési gya-
korlat bemutatása, annak negatív kö-
vetkezményire felhívva a figyelmet.
A rajz bármely technikával készülhet
(ceruza, toll, festék...). Fotó bármely
technikával (digitális, hagyományos)
készülhet.
A PÁLYÁZÓK KÖRE: pályázatot nyújt-
hat be bármely magánszemély, ma-
gánszemélyek formális (például is-
kolai osztály) vagy nonformális
(például baráti társaság) csoportja. 
A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL IN-
GYENES!!!

A PÁLYÁZATOKAT 2011. OKTÓBER
26-ÁN 24.00 ÓRÁIG LEHET BENYÚJ-
TANI postai úton (postára adás) a Ki-
író címére (7100 Szekszárd, Kese-
lyûsi út 3.) vagy elektronikus úton
(JPEG formátumban) (elküldés idõ-
pontja) a titkarsag@sportcsarnok-
szekszard.hu címre. A postai külde-
ményen, illetve az elektronikus levél
tárgyában kérjük feltüntetni: „Ki van
a 2 kerekem pályázat 2011”.

A pályamûhöz csatolt dokumen-
tumban, kérjük, egyértelmûen azo-
nosítható módon (név, postacím
vagy elektronikus levélcím, telefon-
szám) megnevezni a mû alkotóját
(alkotóit). 

Egy pályázó (egy pályázónak mi-
nõsül a pályázatot benyújtó csoport
is) legfeljebb 5 darab (öt darab) pá-
lyamûvel pályázhat. 
APÁLYÁZAT ÖSSZDÍJAZÁSA100 000 FT,
amely odaítélésérõl a Kiíró által fel-
kért bírálóbizottság dönt a pályáza-
tok beérkezését (2011. 10. 26.) kö-
vetõ 15 napon belül. A részletes pá-
lyázati kiírás megtekinthetõ a
www.sportcsarnokszekszard.hu-n!

A Mentálhigiénés Mûhely 
szervezésében

A PSZICHOLÓGIAI 

KULTÚRA HETE
Október 10–14.

Kiszolgáltatottságaink 
a mindennapokban

PROGRAM

OKTÓBER 10., HÉTFÕ – MÁV Állo-
más Civil Közösségi Tér (Szekszárd,
Vasútállomás, váróterem)
16.30 Kiszolgáltatottság és mû-
vészet a Bárka Mûvészeti Egye-
sület kiállításmegnyitója. Közre-
mûködnek a Tücsök Zenés Szín-
pad szólistái
16.45 Kiszolgáltatottságaink a
mindennapokban – a XXI. pszicho-
lógiai kultúra hete. A programsoro-
zatot megnyitja Pócs Margit, a Men-
tálhigiénés Mûhely elnöke
17.00 Az iskolai kirekesztõdés.
Elõadó: Kaszás Beatrix (Városi Neve-
lési Tanácsadó és Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálat)
OKTÓBER 11., KEDD – Szekszárd,
Hunyadi u. 4. (Vakok és Gyengén-
látók Tm.-i Egyesülete)
17.00 Korlátainkon túl hogyan se-
gítsünk a segítséggel élõknek?
Elõadó: Kovács Lászlóné elnök, Va-
kok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete

A délután során saját élményû ér-
zékenyítõ foglalkozást tart a Vakok
és Gyengénlátók Egyesülete, mely-
nek során lehetõség nyílik kipróbál-
ni különbözõ segédeszközöket, az
érdeklõdõk sétát tehetnek vakveze-
tõ kutyával.

OKTÓBER 12., SZERDA – MÁV Ál-
lomás, váróterem
17.00 A kisgyermek ön/érték/tudá-
sának megõrzése, avagy a kiszol-
gáltatottság enyhítése óvodáskor-
ban.Elõadó: Horváth Erika intézmény-
vezetõ, II. sz. Bölcsõde és Óvoda
OKTÓBER 13., CSÜTÖRTÖK – PTE
IGYK Kollégium, társalgó (Mátyás
király u. 3.)
17.00 – Kiszolgáltatottság a krízis
idején – esély vagy veszély. Elõadó:
Király Gabriella fõiskolai adjunktus, kli-
nikai szakpszichológus - PTE IGYK
OKTÓBER 14., PÉNTEK – MÁV Állo-
más, váróterem
17.00 Lelki egészség és fogyasz-
tói kiszolgáltatottság. Elõadó: Tö-
rök Iván, a Magyar Mentálhigiénés
Szövetség tiszteletbeli elnöke. Közre-
mûködnek a Tücsök Zenés Színpad
szólistái. Az elõadás után énerõsítõ
záró meditációt tart Pócs Margit
örömtréner, a Mentálhigiénés Mû-
hely elnöke. Az elõadások után le-
csengetõ beszélgetés és teázás az ér-
deklõdõkkel!

A programok látogatása díjtalan.

Az iskolák készítsék fel a diákokat az életre
Ifjúsági szakmai konferencia a Városházán

Eredmények, célok, feladatok

Szekszárd város tükrében címmel

ifjúsági szakmai konferenciát tar-

tottak szeptember 14-én a Város-

háza dísztermében. A fő téma

Szekszárd Ifjúsági Koncepció-

jának Cselekvési Terve volt, ami

szeptember elején készült el. 

A terv az oktatást, képzést, az egész-
ségügyi és mentálhigiénés, valamint
szociális ellátást, a szabadidõt, a kultú-
rát, a sportot, de az érdekérvényesítést
és az ifjúsági érdekképviselet megte-
remtését is érinti. A konferenciát a vá-
ros humánbizottságának elnöke, Csil-
lagné Szánthó Polixéna nyitotta meg.
Köszöntõjében emlékeztetett arra,
hogy a Kádár-érában, a KISZ- és az Út-
törõszövetségben nem létezett olyan
magas szintû együttmûködés az ifjúsá-
gi vezetõk között, amely ma jellemzi az
ifjúságpolitikát. Csillagné úgy látja, e
területen az elmúlt években a jogokat
kiterjesztették, ugyanakkor a diákok
kötelességeirõl, feladatairól nem be-
széltek. Egy nyertes ifjúsági pályázat jó
lehetõség arra, hogy a fiatalok elhigy-
gyék, mennyire fontosak nekünk! – fo-
galmazott késõbb. Az összejövetelen
többek között Asztalos Adrienn sport-
és ifjúsági referens, Kocsis-Kisantal Or-

solya oktatási és pályázati referens, va-
lamint Csillag Balázs, a Városi Sport- és
Szabadidõközpont igazgatója ismertet-
te az új ifjúsági koncepció elemeit. Az
oktatás, képzés területén Szekszárd te-
hetséges tanulóinak motiválását tûzték
ki célul. 

Fontosnak tartják, hogy az iskolák
piacképes tudás átadásával, a kor kihí-
vásainak megfelelõen modern gondol-
kodású, nyitott, idegen nyelveket be-
szélõ fiatalokat neveljenek, akik a tár-
gyi tudás mellett erkölcsi értékekkel is
rendelkeznek. Sajnálatos módon az ál-
talános iskolai és középiskolai képzés
közös jellemzõje, hogy nem ad segítsé-
get az önálló életkezdéshez. Az iskolá-
ból kikerülõ fiatalok járatlanok a hiva-
talos ügyek intézésében, alapvetõ ál-
lampolgári jogaikkal sincsenek tisztá-
ban, s ez a gyermeknevelés területére
is igaz. Fontos lenne tehát, hogy az is-
kolák, s fõként a középfokú oktatási
intézmények készítsék fel az utolsó két
évben a tanulókat a munkavégzéssel
kapcsolatos általános elvárásokra. Az
egészségügyi és mentálhigiénés ellá-
tás terén a cselekvési terv megfogal-
mazói szeretnék, ha az önkormányzat
ösztönözné az óvodai, iskolai egészség-
tervek készítését. Ezt pályázat kiírásá-
val, módszertani anyag létrehozásával

segítenék elõ, a végrehajtást pedig
évente elkülönített pályázati alapból
finanszíroznák. A terv szociális kon-
cepciójában az elsõ lakásszerzõ fiatalok
számára saját tulajdonú lakás megszer-
zéséhez, lakás építéséhez, vásárlásá-
hoz, bõvítéshez, cseréhez, korszerûsí-
téshez, valamint lakástulajdon és ön-
kormányzati bérlakás hiányában bé-
relt lakás lakbérének megfizetéséhez
nyújtandó támogatás is szerepel. A sza-
badidõ, a kultúra, és a sport terén a
koncepció összeállítói úgy látják, ah-
hoz, hogy Szekszárd város meg tudjon
felelni a fiatalok részérõl megfogalma-
zódó elvárásoknak, bõvíteni kellene az
ifjúsági intézményrendszert. Ezt a Po-
lip Ifjúsági Iroda tevékenységei köré-
nek megtartásával, másrészt olyan új
intézmények létrehozásával kívánják
megoldani, amelyekbe a fiatalok szíve-
sen járnak, s ahol szabadidejüket is
hasznosan tölthetik el.

A koncepció kiemelten fontos része
a sportszakmai munka, ezen belül az
utánpótlás-nevelés segítése. Fontos cél-
ja még, hogy megfelelõ teret biztosítsa-
nak a fiatalok képviseletének a városi
közéletben. Ennek része az ifjúsági kez-
deményezések beépítése a városi dön-
téshozatali folyamatba.

Gyimóthy Levente

Íjászsiker
Olaszországban

Ifj. Bóka László, a Tolna Tájak Íjász-
egyesület tagja, magyar válogatott ke-
rettag, ifiként részt vett a szeptember
közepén Olaszországban megrende-
zett terep-Európa-bajnokságon. 

A versenyzõ röviden beszámolt la-
punknak az eseményekrõl:  

– Szeptember 11-én, vasárnap 10
óra körül indultunk Budapestrõl. A
versenyen 19 ország vett részt körül-
belül 200 indulóval, köztük négyen
mi magyarok is. A pályák nehézsége
nemzetközi szinten megfelelõ volt,
Magyarországon ilyen nehéz pályát
idén nem lõttünk.  A verseny jól szer-
vezett volt és jó hangulatban telt, az el-
lenfeleim mind sportszerûen és ba-
rátságosan viselkedtek. A 12. helyen
végeztem ebben a mezõnyben, ami
nem a legjobb eredmény, de ez egy
hatalmas tapasztalat volt számomra, s
már idén elkezdem a felkészülést a jö-
võ évi Franciaországban rendezendõ
FITA terep-világbajnokságra, ahova
nagyon szeretnék eljutni. Ezúton is
megköszönöm mindenkinek, aki tá-
mogatott és szurkolt nekem, mert
nélkülük nem sikerült volna eljut-
nom egy ilyen rangos versenyre. Elõ-
ször is a szüleimnek, akik végig ott
voltak velem, a Tolnai Tájak Íjászegye-
sületnek, és nem utolsósorban a
Grammaticus Nyelviskolának.
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Hazajönni jó. Ez derül ki annak a

három egyetemistának a beszá-

molójából, akiket arról kérdez-

tem, milyen hátrahagyni az ott-

hont, a középiskolát, és új tanuló-

életet kezdeni Budapesten. Duz-

math Zsófia, Szekeres Dorottya

és Wágner Krisztina – mindhár-

man egykori garays diákok. 

Dorottya az elmúlt tanévben érettségi-
zett, jelenleg a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
villamosmérnöki karán tanul. A vidéki-
ek többségéhez hasonlóan neki is prob-
lémákat okozott a tömegközlekedés: 

– Elkéstem a beiratkozásról, mert el-
tévedtem, de pár nap alatt belerázódik
az ember a BKV sajátosságaiba. A BME
villamosmérnökeinek a többi egyete-
mistánál is nagyobb rendszerben kell
élniük a felsõoktatásban életüket,
ugyanis itt egyedi módon mágneskár-
tyával ellenõrzik az órai részvételt, sõt,
még ujjlenyomatot is vesznek a diákok-

tól – biztonsági okokból. Mindezek el-
lenére Dorottya úgy gondolja: a ke-
mény feltételek teljesítése megéri, hi-
szen a mérnökképzés ezen az egyete-
men a legjobb hazánkban. És azért né-
ha egy kis szórakozásra is jut idõ, bulit
pedig mindig találni a fõvárosban.

Két szakon is tanul egyszerre a Bu-
dapesti Corvinus Egyetemen Kriszti,
aki tavaly nyert felvételt nemzetközi
gazdálkodás angol nyelven szakra, idén
emellett a pénzügy és számvitel alap-
szakba is belekezdett. – Budapesten
vannak a legjobb egyetemek, közgáz
tekintetében pedig egyértelmû, hogy
a Corvinus a legjobb – mondta iskola-
választását illetõen. A nyolcvanperces
órák, a több száz oldalas könyvek és a
hosszú beadandók voltak azok, amiket
a legnehezebb volt számára megszok-
ni. A mozgalmas élet, a kulturális prog-
ramok sokasága és a fõvárosban kötött
új barátságok azonban kárpótolták a
megpróbáltatásokért. A Corvinus na-
gyon sok lehetõséget ad tehetséges di-

ákjainak: Kriszti szakmai gyakorlatát a
nyáron Olaszországban szeretné elvé-
gezni, Erasmus-ösztöndíjjal pedig kül-
földre utazna. 

Idén harmadéves az Eötvös Loránd
Tudományegyetem gyógypedagógia
szakán Zsófi, akinek már szinte csak
emlékek a kezdeti nehézségek, de az
órarend összeállítása és az idõbeosztás
még így is fejtörést okoz neki. Buda-
pest tele van mindenféle lehetõséggel,
hatalmas a zsongás ennek köszönhetõ-
en, azonban ahogy Zsófi fogalmazott: 
– Néha jólesik egy kicsit elbújni a tö-
megben. A sok ember tehát nem feltét-
lenül rossz azoknak sem, akik magány-
ra vágynak. Egy nagyvárosból azonban
hiányzik az, hogy az emberek közvetle-
nebbül és pozitívabban állnak egymás-
hoz, ez egy kisebb közösségben job-
ban megtalálható. Egy Szekszárd mére-
tû helyen emellett jobban oda is figyel-
nek egymásra a szomszédok, több az is-
merõs. A vidéken nevelkedett fiatalok-
nak sokáig furcsa érzése lehet emiatt. 

A három lány sok dologban egyet-
ért az „új élettel” kapcsolatban, mind-
ez annak ellenére van így, hogy külön-
bözõ egyetemekre járnak. Szekszárd
egy nagyon nyugodt kisváros, azonban
ezt csak akkor értékeli a többség iga-
zán, ha el kell hagyniuk egy zsúfolt la-
kóhelyért. Dorottya, Kriszti és Zsófi is
hetente-kéthetente hazajár, hiányzik
nekik a vidéki levegõ, a természetköze-
liség, a barátok és a család is. 

A statisztikák szerint a nívós egyete-
mekre Tolna megyébõl vettek fel a leg-
kevesebb diákot, a Garay-gimnázium
azonban sok jó képességû fiatalt en-
ged útjára évrõl évre. A lányok mind-
annyian kiemelték, hogy az egyetemi
vizsgák teljesítéséhez nélkülözhetet-
len alapokat kaptak gimnáziumi éveik
során, emellett a Garayban szélesebb
látókörhöz is jutottak. Tanáraik közül
Döményné Ságodi Ibolyát, Elblinger
Ferencet, Heilmann Józsefet és László
Lászlónét emelték ki. 

Pekoli Miklós

Évkezdés az egyetemen 4.

Távolból szeretik Szekszárdot

Diákok mérkõztek Szekszárd kulcsáért
Ifjúsági önkormányzati választások

Szõlõcukorral és csokival doppingol-
tak a diákok a Szekszárdi Ifjúsági Ön-
kormányzat (Szifön) képviselõt-estü-
leti és diák-polgármesteri választásával
egybekötött vetélkedõn szeptember
28-án, a Garay János Gimnázium dísz-
termében. A megmérettetés tétje nagy
volt, hiszen a legjobban szereplõ isko-
la képviselõi két éven keresztül fogják
ellátni a városban élõ gyermekek és di-
ákok érdekképviseletét, érdekvédelmét,
valamint gondoskodniuk kell majd az
õket érintõ demokratikus jogok gya-
korlásának biztosításáról is. A vetélke-
dõn a szekszárdi székhelyû iskolák hat-
fõs csapatai vehettek részt, akik ügyes-
ségi, helytörténeti és az önkormány-
zatisággal összefüggõ feladatokban
mérkõztek meg egymással. A megol-
dandó feladatok között volt szituációs
gyakorlat, amelyben a város polgár-
mesterének a lakók ügyes-bajos gond-

jaira kellett megoldást találnia, versal-
kotás elõre megadott szavak felhaszná-
lásával, valamint ismertetni kellett a
polgármesterjelöltek programjait is. Az

egyes feladatokat öt-
tagú zsûri értékelte.
A bírálóbizottság tag-
jai voltak: dr. Haag
Éva, Szekszárd alpol-
gármestere, dr. Falu-
diné Uzsoki Valéria,
a közgyûlés humán-
bizottságának tagja,
Majnay Gábor, a köz-
oktatási és mûvelõ-
dési osztály osztály-
vezetõje, Horgász
Dezsõ, a Tolna Me-
gyei Önkormányzat
Elnöki Kabinetjének

civil referense, Hatházy Erika, a Men-
tálhigiénés Mûhely titkára, valamint
Keszthelyi Krisztina, a Segíts Rajtam!
Hátrányos Helyzetûekért Alapítvány
elnöke. Dr. Haag Éva alpolgármester
asszony köszöntõjében a hitelesség
fontosságára hívta fel a diákok figyel-
mét. Mint mondta: a vezetõknek be
kell tartaniuk az ígéreteiket, ezért is
elengedhetetlen, hogy a diák-polgár-
mesterjelöltek hitelesen ismertessék
jövõbeni programjaikat. A legjobban
szereplõ csapatok a megmérettetés
végén serlegeket vehettek át, vala-
mint az elsõ helyezettek szimboliku-
san Szekszárd város kulcsát is hazavi-
hették. Idén ez a megtisztelõ kitünte-
tés a Garay János Gimnázium delegált-
jainak jutott ki.

Bencze Péter 

Saját márkát 
építenek 

a gyerekek
A 11 év körüli gyermekek nemcsak
kapcsolattartásra használják a közös-
ségi médiát, hanem saját maguk pro-
motálására is. Az Axa legfrissebb fel-
mérése szerint érdekes adatokat tárt
fel a gyermekek közösségimédia-
szokásairól. Úgy tûnik, egyre több fi-
atal van tisztában a közösségi média
hatásával, amely erõsen meghatároz-
za, hogy milyen képet alkotunk vala-
kirõl. A 11 éves gyerekek 86 százalé-
ka véli úgy, hogy a közösségi média
erejének köszönhetõen jól néznek
ki mások szemében – írta a social-
times.hu.

A személyes márkakoncepció egy-
elõre egy olyan terület, amely eléggé
homályos a felnõttek fejében, azon-
ban a fiatalabb generáció pontosan
tisztában van vele. Már a kezdetektõl
érdekeltek az imázsalakításban és tud-
ják, hogyan kell a saját malmukra haj-
tani a vizet.

A felmérésbõl kiderült, hogy a
11–18 évesek 75 százaléka használja
valamelyik közösségimédia-oldalt,
hogy így tartsa a kapcsolatot a bará-
taival vagy a szüleivel, 36 százalékuk
arra használja az oldalakat, hogy ma-
gáról meséljen.

Ötbõl egy 11-12 év közötti gye-
rek véli úgy, hogy akkor mutatja
magáról a  legjobb képet, ha profi
fotót teszi ki magáról azonosító
képnek, illetve a 11-12 évesek 21
százaléka létesít barátságot isme-
retlenekkel.
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Gyermekeknek egyedülálló és fo-

lyamatos második otthont kínál 

1 éves kortól 14 éves korig a

Comenius Általános Iskola és

Családi Napközi Morvai Szilvesz-

ter igazgatásával. A Családi

Napközi szakmai vezetőjével,

Hájasné Szűcs Tímeával arról be-

szélgettünk, mit tud nyújtani a

gyermekeknek és a szülőknek a

negyedik születésnapját ünneplő

intézmény. 

– Hol található, hány csoportban,
s milyen életkorú gyermekeket fo-
gad a Családi Napközi?

– Szekszárdon a Kálvin tér 5. szám
alatt mûködünk. Egyéves kortól hét-
éves korig három csoportban foglal-
kozunk a gyermekekkel, reggel 7-tõl
17 óráig. Amennyiben a szülõnek fon-
tos programja adódik, és azt elõre tud-
ja jelezni, szívesen vigyázunk tovább is
a gyermekre. Minden csoportunkban
hét gyerek van, amely létszám nagyon
ideális, pedagógusok, gondozónõk, fej-
lesztõ pedagógusok foglalkoznak a gye-
rekekkel. 

– Milyen körülmények várják a
napköziseket? 

– Egy régi, szép, tágas szobákból ál-
ló polgári ház az otthonunk, amelyben
minden csoportnak külön szobája van.
Külön étkezõhelyiség, mosdóhelyiség,
mindezek a gyermekek korának, mére-
tének megfelelõ igényes bútorzattal.
Zárt, védett, minden zajtól távollévõ
udvarunkban megtalálható minden,
ami a gyermekeknek a szabadban való
biztonságos játékát szolgálja: hinta, ho-
mokozó, kismotorok, hernyómászóka,
piknikasztalok.

– Milyen rendszeres foglalkozáso-
kon vesznek részt a gyerekek?

– Minden foglalkozásunk népszerû
a gyerekek körében: minõségi fejlesz-
tõ munka minden készségterületen:
kézmûvestechnika, rajz, festés, gyur-
mázás, origami. Szórakoztató angol-
nyelv-tanulás nyelvtanárral, heti négy
alkalommal. Játékos zenei készségfej-
lesztés zenepedagógussal heti két al-
kalommal. Az irodalmi nevelés keretén
belül meséket, verseket, mondókákat
tanulunk. A hét vége a mozgásfejlesz-
tõ játékoké, szakember részvételével.
Az óvodás csoportoknak elõre elkészí-
tett heti rendjük van, és ugyanazokat a
foglalkozásokat tartjuk, mint a városi
óvodák, csak nálunk ideálisabb a cso-
portokban a gyermeklétszám. A nap-

közi használja az iskola
infrastruktúráját, a
sporttermet, udvart. 

– Milyen rendezvé-
nyeik vannak házon
belül és kívül?

– Évente kétszer ren-
dezünk családi napot,
amikor a gyermekek –
szülõk – pedagógusok
együtt vannak, a kap-
csolatot erõsítendõ,
ezen alkalmakkor a közös játék és a ne-
velési kérdések játsszák a fõszerepet.
Sok városi programon veszünk részt,
színházba, múzeumba járunk, s min-
den nagy ünnepet megünnepelünk,
akárcsak „gyermekeink” születés- és
névnapját. 

– Ön szerint mi a legnagyobb erõs-
sége, vonzereje a Comenius Csalá-
di Napközinek?

– Az elsõ, hogy családias, szeretettel-
jes légkört teremtünk a hozzánk járó
gyerekeknek, akikkel erõs szakmai hát-
térrel rendelkezõ pedagógusok foglal-
koznak. Fontos a szülõknek, hogy ná-
lunk nincs nyári szünet, évente nagy-
takarítások, festés miatt mindössze 1-
2 napra zárunk be. Az étkezéseknél kü-

lönösen nagy figyelmet fordítunk arra,
hogy az egészséges életmód követel-
ményeinek megfelelõ étrendet állítsuk
össze a gyerekeknek. Az általános isko-
la és a Családi Napközi között szoros
emberi és szakmai kapcsolat van, ame-
lyen keresztül az iskola olyan komoly
pedagógiai hátteret ad, hogy reménye-
ink szerint az a gyerek, aki hozzánk jár
a Családi Napközibe, s az a szülõ, aki
éveken keresztül ezzel a színvonallal
elégedett, az általános iskolaként is
minket választ. Aki szeretne bennün-
ket meglátogatni, szívesen várjuk, ha a
gyermekének a fenti értékeket képvi-
selõ Családi Napközit keres. Elérhetõ-
ségeink: Szekszárd, Kálvin tér 5. Tele-
fon: 06/20/452-6470. 

Sas Erzsébet

Comenius Családi Napközi: Több idõt a gyerekekre
Erõs, empatikus szakmai háttér és otthonias légkör 
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Az „év képviselõje” továbbra a köz szolgálatában
„Magam is több civil szervezetnek tagja vagyok”

Az elmúlt napok betegeskedése

közepette szinte gyógyírként ha-

tott Kővári László képviselő szá-

mára a városi civilek voksa, mikor

az állampolgári részvétel hetében

őt választották az év képviselőjévé

Szekszárdon. 

Laci, Laci bácsi, Kõvári úr, ki-ki így vagy
úgy szólítja, egyre megy: közvetlensé-
gével, emberbaráti attitûdjével bizal-
mat kelt, meghallgat mindenkit – le-
gyen szó közügyekrõl, vagy éppen
egyéni sorsokról. Azokat is, akik a világ
dolgairól egyébként máshogy véleked-
nek, mint õ. Miközben gõzerõvel el
kezdett dolgozni körzete, a Felsõváros
infrastrukturális elmaradottságának
felszámolásáért, a fenyegetõ természe-
ti pusztítások megelõzéséért, aközben
a nagy horderejû várospolitikai kérdé-
sekben való folyamatos megnyilvánu-
lásaival, gyakorlati észjárásával felké-
szültségérõl tett tanúbizonyságot. A
papíron már nyugdíjas, egykori me-
gyei agárkamarai vezetõt, jelenleg is ak-
tív gazdálkodót a várost vezetõ Fidesz-
frakció 20O6 õszétõl felkérte a gazda-
sági – ma már gazdasági és pénzügyi –
bizottság vezetésére.

– Higgyék el, nem csak a nagy vá-
rospolitikai döntéseknek a többség ál-
tal való helyeslése a fontos az egyes em-
bereknek a városról alkotott vélemé-
nyének, értékítéletének kialakulásánál.
Legalább annyira, vagy talán még job-
ban hangsúlyos az is, mi történik a vá-
roslakó háza elõtt és a közvetlen lakó-
körzetében. Ha egy adott körzet kép-
viselõjével elégedetlenek az emberek,
ez a város egész vezetésére rossz fényt
vet – mondta a civilek elismerésében
részesült képviselõ. – A Séd-völgypa-
tak rendezése túlmutatott a körzetem

súlyos vízelvezetési problémáinak
megoldásán, ez több szempontból is
városi jelentõségû volt. De igyekeztem
a még így is megmaradt neuralgikus
pontok, utcák, közök speciális problé-
máira, az egyéni képviselõkeretem,
vagy éppen a város tartalékalapjának
terhére megoldást találni, ami az általá-
nos állapot azonnali javulását, de még
inkább a megelõzést szolgálja. S a kép-
viselõtársaim, az õ körzetükben talál-
ható hasonló, a napi életvitelt, a közér-
zetet negatívan befolyásoló gondok
esetén is számíthattak a támogatásom-
ra, és az ötleteimre is. Részem volt a
belváros új közlekedési rendje és a par-
kolási helyek kialakításában, a Béla tér
már elkezdõdött és hamarosan folyta-
tódó rendezésében, mindezek persze
már az elõzõ ciklusra visszanyúltak.
Képviselõtársaimat folyamatosan gyõz-
ködtem, áldozzunk többet a „Szép, ren-
dezett, virágos város projektre”, s ugye
nagyon megérte ezt megtenni: úton-

útfélen jönnek a gratulációk a szekszár-
diaktól, no, és a hozzánk látogatóktól is,
hogy milyen remek lehet ilyen környe-
zetben élni. Ehhez persze az is hozzájá-
rult, hogy a szemét-, illetve hulladék-
gyûjtésre is nagy hangsúlyt fektettünk:
a tárolók, kukák számának jelentõs nö-
velésével, a szelektív hulladékgyûjtés-
nek a magyar viszonyokat  már megha-
ladó itteni elterjesztésével.

GYÉR ÉRDEKLÕDÉS A BORVIDÉK ÚT-

JAINAK RENDBETÉTELÉRE

A képviselõ, akik roppant örül a civil
elismerésnek, maga is több civil szer-
vezetnek a tagja, nagy-nagy kudarc-
ként élné meg, ha az a nagy projekt,
aminek az élére állt és folyamatosan
képviselt (a borvidék dûlõinek, szurdo-
kainak, sokszor járhatatlan közlekedõ-
inek szilárd burkolattal való ellátása),
végül is az ingatlantulajdonosok érdek-
telensége, pénztelensége, az ügy érde-
kében való áldozatvállalás hiánya miatt

meghiúsulna. (Mint arról már tavasz-
szal beszámoltunk, ha egy adott terület
gazdáinak ötven százaléka vállalja a rá-
esõ, várhatóan 50-100 ezer forint kö-
zötti kiadást, több százmilliós állami tá-
mogatás lenne igényelhetõ .

– Komolyan aggódom az eddigi
passzivitás miatt. Ahhoz képest, hogy
évekkel ezelõtt, amikor esély sem volt
egy ilyen értéknövelõ végleges megol-
dásra, sorra jöttek a gazdák, hozták ma-
gukkal az aláírásokat, de százmilliók hi-
ányában nem tehettünk akkor sem-
mit. Most meg, amikor az álom való-
sággá válhat, egyfajta közömbösség
lesz úrrá!? Már elnyertük a pénzt, a két
legneuralgikusabb pontra, a Csötönyi-,
illetve a Lisztes-völgyre, de itt is hiány-
zik még a megvalósításhoz szükséges
lakossági támogatás. Egy csapásra más
minõségûvé lehetne tenni az eddigi
közlekedést a hegyoldalban, függetlení-
teni lehetne azt az idõjárástól, most va-
lóban össze lehetne kötni az egyes
dombvidéki utakat, de idáig – sajnos –
szinte semmi mozgolódás az érintet-
tek részérõl – jegyezte meg lehangol-
tan Kõvári László, majd nyomatékosít-
va hozzátette: „Aki most lemarad, vég-
leg kimarad. Ha 2013-ig nem tudunk
kész útszakaszokat bemutatni, azt a
pénzt is elveszítjük, amit már a két pro-
jektre megnyertünk. S ami a legsúlyo-
sabb: kizárjuk magunkat a további pá-
lyázati lehetõségekbõl. Újra megpró-
bálunk kampányolni az ügy érdeké-
ben, mert sok idõ már nincs a meditá-
cióra. A városi finanszírozási szándék,
a projekt mellé állás sajnos önmagá-
ban kevés.” 

A tét tehát nem kicsi: kellõ össze-
fogással két-három év leforgása alatt,
10 kilométer betonút épülhetne ki a
borvidéken. B. Gy.

A szív világnapját minden év szep-

tember 29-én tartják. Az idei év-

ben az egyéni és otthon történő

kockázatcsökkentés volt a világ-

nap egyik fő témája. A Magyar Hy-

pertonia Társaság ennek kapcsán

programjával a szívbetegségek és

a stroke fő kockázati tényezőjének

számtó magas vérnyomás otthoni,

családi körben történő mérésére

hívta fel a figyelmet.

A szív világnapját 2000-ben hozták lét-
re, azzal a céllal, hogy világszerte infor-
málják az embereket a szívbetegségek-
rõl és a stroke-ról, melyek a világ veze-
tõ halálozási okaiként évente több
mint 17 millió emberéletet követelnek.
Tagjaival közösen a Szív Világszövetsé-

ge (World Heart Federation) arra he-
lyezi a hangsúlyt, hogy a szívbetegsé-
gekbõl és a stroke-ból adódó halálozás
legalább 80 százaléka megelõzhetõ len-
ne, ha a fõ rizikófaktornak számító do-
hányzás, egészségtelen étkezés fizikai
inaktivitás megváltozna.

Az említett életviteli problémák –
mozgásszegény életmód, helytelen táp-
lálkozás, túlzott sófogyasztás, elhízás –
egyben magasvérnyomás-betegség ki-
alakulását idézheti elõ, ami az egyik fõ
rizikótényezõje a szívbetegségeknek és
a stroke-nak. A világméretû kampány
szervezõi az elmúlt két évben a munka-
helyi szív egészségére fókuszáltak, de
ebben az évben az egyénekhez fordul-
nak, azzal, hogy mindenki csökkentse
a saját és családja stroke és szívbetegség

kockázatát. Ezt fejezi ki az idei év szlo-
genjében a „one home” (egy otthon). 

A magas vérnyomás megelõzésére
történõ odafigyelést és a helyes vér-
nyomásmérés oktatását nem lehet elég
korán elkezdeni. Azért, hogy már a leg-
fiatalabb korosztály körében is ismert-
té váljon a magas vérnyomás fogalma,
és õk is részt vállaljanak a rendszeres
otthoni vérnyomásmérés elterjeszté-
sében a Társaság címmel pályázatot
hirdetett általános és középiskolák ré-
szére. Így most minden iskola részt vál-
lalhat abban, hogy a nála tanuló diákok
hozzájárulhassanak szüleik egészségi
állapotának javításához, a betegség
megelõzéséhez!

A feladat, hogy a diákok mérjék meg a
legtöbb szülõ, nagyszülõ, családtag, isme-

rõs vérnyomását, és a mért értékeket rög-
zítve és beküldve vegyenek részt a pályá-
zaton. A kitöltött vérnyomásíveket 2011.
november 15-ig kell beküldeni. A három
legtöbb pontot begyûjtõ iskola lesz a dí-
jazott, az elsõ helyezett 300 000, a máso-
dik 150 000, a harmadik 50 000 forint ér-
tékû sportszervásárlási utalványt nyer!

Az iskolai pályázat részletei megta-
lálhatók a www.hypertension.hu
weboldalon, a helyes mérés elvégzé-
séhez pedig segítséget nyújt a
http://www.facebook.com/hyper-
toniaeve oldalon folyamatosan meg-
jelenõ oktatófilm-sorozat is.

További sajtóinformáció: VM.komm
Kommunikációs Iroda, Nagy Ákos, tel.:
350-6951, mobil: 20/9331-801, e-mail:
nagy.akos@vmkomm.hu.

Egy világ, egy otthon, egy szív
Pályázat általános és középiskolások részére
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ÖN TUDTA E?
… hogy ha Szekszárd egy 100 fõbõl
álló település lenne, abban 34 em-
bernek lenne tökéletes a látása, 20 la-
kó viselne már korrekciós szemüve-
get és 46 ember élne nem megfele-
lõ látásélességgel (nemzetközi fel-
mérés 2008)?
ÖN BIZTOS ABBAN, HOGY A JÓL 
LÁTÓK CSOPORTJÁBA TARTOZIK? 
Látogasson el hozzánk látásellenõr-
zésre, és gyõzõdjön meg róla!

Rendszeresen halljuk tévében,
rádióban, hogy évente javasoltak
az általános egészségügyi szûrések.
A szemnek is szüksége van ellenõr-
zésre, ugyanis sok esetben elõször
az ilyen alkalmakkor diagnosztizált
eltérések mutatják más elváltozá-
sok jelenlétét a szervezetben (ame-
lyek még tüneteket nem okoznak),
mint például a magas vérnyomás
vagy cukorbetegség.
ÖN TUDJA E?
… hogy az „Október a látás hónapja”
felhívás keretében a Szász Optika in-

gyenes látásellenõrzéssel
várja kedves érdeklõdõit? 
Üzletünkben diplomás op-
tometrista-szemvizsgáló
gondoskodik arról, hogy a
legmodernebb technikai
háttérrel rendelkezõ opti-
kai szalonban, kellemes
környezetben kínálja sze-

mének a legmegfelelõbb látáskom-
fortot. Általunk forgalmazott szem-
üveglencsék már figyelembe veszik
látás közbeni szem- és fejmozgatás
szokásait, a világon egyedülálló gyár-
tási szabadalommal biztosítják ön-
nek a tökéletes látásélességet.

A kampánnyal egy idõben október
elejétõl november 15-ig, üzletünkben
KÉSZ SZEMÜVEG MÁR 7990 FORINT-
TÓL, és minden érdeklõdõ számára
ajándékcsomagot adunk!

Kérjen idõpontot!

SZÁSZ OPTIKA
Szekszárd, Garay tér 10. 

(sétálóutcában). Tel.: 74-410-883 vagy

info@szaszoptika.hu 

www.szaszoptika.hu

Informatikai fejlesztés 
a megye tíz iskolájában

Lezárult a Tolna Megyei Önkormány-
zat egyes iskoláinak informatikai fej-
lesztése. 

A megye még 2007 tavaszán nyúj-
tott be pályázatot az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásával
meghirdetett „Társadalmi Infrastruk-
túra Operatív Program” keretében
megvalósuló, a pedagógiai módszerta-
ni reformot támogató informatikai inf-
rastruktúra fejlesztésére (TIOP 1.1.
1/07/1).

A projekt célja, hogy minden köz-
oktatási intézményben egységes
alapinformatikai rendszer álljon
rendelkezésre, amely nélkülözhetet-
len feltétele a kompetenciaalapú ok-
tatás elterjesztésének, az „Intelli-
gens iskola” program megvalósítá-
sának, továbbá hozzájárul az egyes
intézmények közti különbségek
mérsékléséhez.

A pályázat eredményeként hét kö-
zépiskola és három sajátos nevelési igé-
nyû tanulók oktatását biztosító intéz-
mény informatikai fejlesztése valósult
meg, 90 millió 83 ezer forintból.

A fejlesztés során iskolai számítógé-
pek, tantermi csomagok – interaktív
tábla, projektor, számítógép – továb-
bá szerverek, a diákok teljesítményé-
nek mérését, valamint a számonkérést
elõsegítõ szavazócsomagok, WIFI-cso-
magok beszerzése történt meg. A sajá-
tos nevelésigényû tanulók – különö-
sen a gyengénlátók, hallássérültek,
mozgássérültek, tanulási nehézségek-
kel küzdõk – integrált oktatását segítõ
speciális eszközök beszerzésére is le-
hetõség nyílt. Ezenkívül pedig intéz-
ményenként tizenöt pedagógus vehe-
tett részt olyan oktatáson, amelynek
köszönhetõen gördülékenyen tudják
használni a rendelkezésre álló infor-
matikai eszközöket. wj
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Ágostonné Béres

Kornélia, a Garay Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Zeneiskolájának

igazgatója és Kovács Zsolt, az iskola zenetanára. Beszélgetésünk apro-

pója, hogy Szekszárd város vezetése Liszt Ferenc születésének 200. év-

fordulója alkalmából a művelődési ház és a város művészeti egyesülete-

inek közreműködésével a zeneiskolát kérte fel az egész évben tartó cen-

tenáriumi rendezvénysorozat megszervezésére, irányítására.  

Egy férfi: 
Kovács Zsolt

Egy nõ: Ágostonné
Béres Kornélia

– Liszt Ferenc a XIX. sz. legjelentõ-
sebb romantikus zeneszerzõje,
minden idõk egyik legnagyobb zon-
goramûvésze, egyik legterméke-
nyebb zeneszerzõje, aki négyszer
járt Szekszárdon, úgy érezzük, a
MIÉNK…

– Ebben a városban valamennyien
büszkék vagyunk arra, hogy elmond-
hatjuk, Liszt milyen sok szállal kap-
csolódott Szekszárdhoz, s ezt ebben
az évben minden rendezvényünkkel
ünnepelni szeretnénk. Itt szerezte a
Magyar Rapszódiát, amit báró Augusz
Antalnak ajánlott, akit barátjaként sze-
retett és tisztelt. Itt található az a zon-
gora, amelyen játszott, s nekünk zene-
tanároknak különösen szívügyünk a
Liszt-év. 
– Több ország is szerette volna ál-
lampolgárának tudni, de õ mindig
magyarnak tartotta magát, sõt
gyermekeit is…

– Éppen ezért fontos a hagyomány-
õrzés szempontjából ez az év. Fontos,
hogy az általunk mûvelt klasszikus ze-
nének Szekszárdon immár hagyomá-
nya van, s ezt népszerûsíteni, meg-
õrizni, továbbadni kötelességünk. Ma-
gyarországon kevés város, a világon
nagyon sok mondhatja el magáról,
amit mi, szekszárdiak, hogy Liszt Fe-
renc négyszer járt itt, baráti kapcso-
lat hozta ide, alkotott itt. A világ nagy-
városaiban, ahol megemlékeznek a
Liszt-évrõl, Szekszárd város neve is el-
hangzik. 
– Mint zenepedagógusok mit tar-
tanak fontosnak átadni Liszt gon-
dolatiságából tanítványaiknak?

– Szeretnénk átadni a gyerekeknek
azt a nyitottságot, amellyel Liszt rendel-
kezett. Támogatta a zeneszerzõket, pl.
Wagnert, Paganinit, Chopint. Pályája
alatt gazdag volt, élete végén szegény,
mert vagyonát szétosztotta a támoga-
tottjai között. Erre az önzetlenségre,
és zenei értékeire próbáljuk nevelni a
gyerekeket, ez nélkülözhetetlen a tár-
sas zenénél, e nélkül nem lehet társas
muzsikát mûködtetni. Szeretnénk a
gyerekeket a zenén keresztül ránevel-

ni arra, hogy hosszú, kitartó munká-
val lehet tartós eredményt elérni. A ze-
neiskolában az egyéni órákból eredõ-
en több lehetõség adódik a nevelésre,
és ez jól kiegészíti az itt folyó oktatást. 
– Ezt a nevelést a szülõk bizonyá-
ra jó szívvel veszik, hiszen oly
sok negatív hatás éri a mai gyere-
keket…

– Az iskola életében fontos szerepe
van a szülõknek. Az a tapasztalatom,
hogy ha látják, hogy a tanár lelkiisme-
retesen végzi a munkáját, akkor a szü-
lõk is pozitívan állnak a pedagógus-
hoz, ha a gyermekkel kapcsolatos kér-
désrõl van szó, illetve ha az iskola tevé-
kenységéhez, vetélkedõknél, szervezé-
si munkáknál van szükség a segítsé-
gükre.
– Zenéhez érteni, zenét tanulni ta-
lán a legszebb és egy életre megha-
tározó tevékenység. Viszont nem
mindenki „született tehetség”…

– A zeneiskolába nem csak kiemel-
kedõ képességû gyerekek járnak, és
nemcsak õket várjuk, hanem az átla-
gos, esetleg gyengébb képességûeket
is, hiszen arra törekszünk, hogy min-
den gyermek számára élmény legyen
a zene tanulása, ismerete, átélése. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

„Szeretnénk átadni a gyerekeknek azt a nyitottságot,
amellyel Liszt Ferenc rendelkezett”

– Három éve állsz a zeneiskola
élén. Az utóbbi években nõtt,
csökkent, vagy stagnál a tanulók
száma? 

– Semmiképpen sem csökkent, 460-
470 körül van a tanulói  létszám, akik gitá-
ron, fuvolán, zongorán tanulják a zenét. 
– Mitõl mûködik jól egy zeneisko-
la, kik nyújtanak ehhez a magas
színvonalhoz segítséget?

– A gyerekekkel, a szülõkkel és Szek-
szárd város vezetõivel nagyon jó az is-
kola kapcsolata. Minden városi rendez-
vényen részt veszünk, így munkánkat,
fejlõdésünket mindenki figyelemmel
kísérheti, és a segítséget, amit kapunk,
így szeretnénk meghálálni. Az iskolá-
ban magas szakmai munka folyik, ami
záloga is a sikernek. Hangszerbemuta-
tókat tartunk tavasszal minden iskolá-
ban egy kis koncert keretén belül,
megismertetjük a hangszereket, s az
iskola tanáraitól és a gyerekektõl na-
gyon pozitívak a visszajelzések.   
– Szekszárd város vezetõi a zene-
iskolát kérték fel, hogy a Liszt-év
rendezvényeit szervezze, irányítsa
és koordinálja…

– Ez nagy megtiszteltetés számunk-
ra. Programjaink nagyon nívósak, s

úgy gondolom, nagy lesz a közönség-
vonzó erejük. A Liszt Ferenc Pedagó-
gus Kórusok találkozója nagy sikert
hozott. A megyei jogú városok vetélke-
dõjén, amely elméleti és gyakorlati ve-
télkedõ volt, Érden a zeneiskola csapa-
ta is részt vett, és nagyon szép ered-
ménnyel tértünk haza. Rendszeres
programunk, hogy helyet adunk a
Liszt Ferenc Társaság Szekszárdi cso-
portjának, a Liszt-klubestek megren-
dezéséhez, amelyek kapcsolódnak té-
májukban a Liszt-centenáriumhoz. 
– A Liszt-év fénypontja a születés-
napi koncert…

– A régi vármegyeházán tartott
koncertjének emlékére Liszt Szek-
szárdon komponált mûveibõl a Ga-
ray-gimnázium dísztermében októ-
ber 18-án két koncert várja a közön-
séget, akik többek között Oravecz
György zongoramûvész játékában
gyönyörködhetnek. A 12 órakor kez-
dõdõ koncert ingyenes lesz, várjuk a
város iskoláiból a tanulókat, az esti
koncertre – amely belépõjegyes – pe-
dig a felnõtteket. A koncert díszven-
dége lesz dr. Schmitt Pál köztársasá-
gi elnök, aki országszerte támogatja
a Liszt-év rendezvényeit. 

– Októberben még
más meghallgatni na-
gyon érdemes prog-
ramok is várják a kö-
zönséget…

– Október 19-tõl ren-
dezzük meg immár 14.
alkalommal a zeneta-
nárok országos verse-
nyét, melynek nyitó-
koncertjén a pécsi, 13
éves Balogh Ádám, a Ze-
neakadémia különös te-
hetségek osztályának
elsõs tanulója játszik. A
díjkiosztó ünnepség
szeptember 22-én, Liszt
Ferenc 200. születés-
napján lesz. A Liszt-évet
december 14-én zárjuk
a zeneiskolai tanárok
hangversenyével.FO
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A tetvesség nem szégyenbetegség
Éheztetéssel is elpusztíthatók az élõsködõk

Megyénkben, illetve a régióban

évek óta magas a fejtetvesség ará-

nya, bár ez feltehetően annak is

betudható, hogy a népegészség-

ügyi szolgálat munkatársai és a vé-

dőnők rendszeres ellenőrzéseket

tartanak a közösségekben, tehát

folyamatosan kiszűrik – és regiszt-

rálják – a fertőzöttséget. A szak-

emberek tapasztalata szerint e jár-

vánnyal 20-25 évente, tehát cikli-

kusan kell számolnunk.

Dr. Szücs Máriával, a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szerve (a volt ÁNTSZ) jár-
ványügyi osztályvezetõjével beszélget-
tünk a tetûjárványról és a tetvességrõl,
illetve annak megszüntetésével kap-
csolatos teendõkrõl. Bevezetésképpen
táblázatot tett elém, s kiderült, hogy
2006 óta megyénkben folyamatosan
növekszik a fejtetvesség aránya. Az
óvodákban, általános iskolákban tör-
tént szûrések szerint minden száz gye-
rekbõl közel öten tetvesek. A fõorvos
megjegyezte, hogy az embereken élõs-
ködõ vérszívó tetvek világszerte elõ-
fordulnak, tehát ez nem magyar sajá-
tosság. 

– A fejtetû elsõsorban a hajas fejbõ-
rön tartózkodik, de alkalmilag egyes
használati tárgyakon – például fésûn,
sapkán – is megtalálhatóak. Ez a vérszí-
vó emberrõl emberre nem vándorol,
de közvetlen érintkezéskor, a fejek ösz-
szedugásakor vagy sportoláskor bi-
zony átkerül az egyik fejrõl a másikra.
Nem véletlen, hogy a leggyakrabban a

gyerekek között ter-
jed, például amikor
sugdolóznak. Hozzá-
teszem, hogy a tet-
ves gyerekek család-
tagjai is gyakran „át-
veszik” a kis rovaro-
kat – magyarázta 
dr. Szücs Mária, majd
kérdésünkre a tet-
vekrõl, életformá-
jukról és szaporodá-
sukról szólt.

A vérrel táplálko-
zó, ovális alakú, jól-
lakott fejtetû eléri a
3-4 millimétert. Szí-
nûket az adott haj-
színhez igazodva
változtatják. Az igen
szapora nõstények
néhány hétig tartó
életük folyamán
úgy 200 gyöngyházfényû petét (ser-
két) raknak, amelyeket cementszerû
anyaggal a hajszálak tövéhez rögzíte-
nek. Ezért meglehetõsen nehéz a ser-
kék eltávolítása. A serkék 7-8 nap alatt
kelnek ki, és 2-3 hét alatt válnak ivar-
éretté.

A kifejlett tetûk emberi vérrel táplál-
koznak. A vérszívás idején karmaikkal
rögzítik magukat a bõrhöz. Nyáluk be-
fecskendezése következtében erõs
viszketést okoznak, sõt allergiás bõrre-
akció is kialakulhat. De fertõzõ beteg-
ségeket nem terjesztenek. Figyelmez-
tetõ jel, ha a gyermek gyakran vakarja
a fejét, ilyenkor fontos alaposan átvizs-
gálni a fejbõrt és a hajat, különös tekin-
tettel a fül mögötti tájékra és a tarkó-
ra. Ezt érdemes rendszeresen megten-
ni, a heti hajmosás és az alapos fésülés
mellett.

– Amennyiben kiderül, hogy a gyer-
mek – illetve a felnõtt – tetves, azonnal
el kell kezdeni a patikákban kapható és

a gyógyszerész által ajánlott, igen jó és
hatásos szerekkel a kezelést, amit nem
árt a család többi tagján is megtenni.
Más a helyzet a serkékkel! Ezek a kor-
pával ellentétben nem söpörhetõk le a
hajszálakról. Ecetbe mártott sûrûfésû-
vel (tetûfésûvel) kell alaposan átfésül-
ni a hajat, illetve körömmel vagy csi-
pesszel lehet lehúzni a petéket a hajszá-
lakról. Tetûmentesnek nyilvánítható az
a személy, akinél a kezelések mellett a
serkementesség is megállapítható –
szögezte le az osztályvezetõ. Majd ki-
emelte, hogy a tapasztalat szerint a tet-
vesség nem hozható kapcsolatba a tet-
ves személy, illetve családja higiénés
szokásaival, azaz a leggondosabb tisz-
tálkodás és ápolás ellenére is bárki el-
kaphatja, hiszen a tetvesség nem jár
egyedül. A tetû fejrõl fejre jár, és nem
szégyenbetegség!    

A tetûügyben járatlan számára igen
meglepõ, ám megszívlelendõ dolgot
mondott a fõorvos:

– A tárgyakra került és nem mosha-
tó holmikról – szõrmekucsma, posztó-
sapka – a tetveket éheztetéssel pusztít-
hatjuk el. Tegyük egy zacskóba az adott
ruhanemût, majd azt precízen ragasz-
szuk le, írjuk rá a dátumot. Mivel az
éheztetést a tetvek rosszul tûrik, ha egy
hónap múlva bontjuk ki a csomagot,
biztosak lehetünk benne, hogy a tet-
vek elpusztultak.

A megelõzésrõl megszívlelendõ,
hogy járvány idején érdemes a patiká-
ban ajánlott szerrel bekenni a fejbõrt,
ez körülbelül egy hétig – hajmosástól
hajmosásig – biztosít védelmet a tet-
vekkel szemben. V. Horváth Mária

• Csak megbízható helyen vásárol-
junk játékot.

• Keressük a játékon vagy a csoma-
golásán a CE megfelelõségi jelölést.
Ha nem találjuk, az azt jelenti, hogy
a terméket nem gyermekeknek
szánták, vagy a játék használata vél-
hetõen nem biztonságos a gyerme-
kek számára.

• A három év felettieknek ajánlott ter-
méket ne vegyük meg három év
alatti gyermek számára. Az erre fel-
hívó korcsoport jelölést feltétlenül
vegyük figyelembe.

• Kioldódó szalag, hosszú zsinór ne
legyen a játékon.

• Ügyeljünk arra, hogy a választott já-
ték könnyen tisztítható legyen. 

• A játék és részei megfelelõ mecha-

nikai szilárdságúak legyen, hogy el-
lenálljon a használat közbeni igény-
bevételnek anélkül, hogy eltörne
vagy deformálódna. Ha a játék eltö-
rik, kis darabok válhatnak le róla. Az
éles, törött felület felsértheti a gyer-
mek kezét. A csörgõrõl ejtés hatásá-
ra kis darabok törhetnek le, ame-
lyek a kisgyermek szájába kerülve
fulladást okozhatnak. 

• A játéknak nem lehet éles éle, he-
gyes végzõdése és olyan felületi hi-
bája, érdessége, sorjája, amely vá-
gott, szúrt vagy horzsolásos sebe-
ket okozhat. A hajlékony mûanyag
polimeranyagok fröccsöntési sor-
jái nem tekinthetõk sorjának. 

• Külön elõírások vannak a 3 év alat-
ti gyermekeknek szánt játékokra.

• A hinta, a létra, a trapéz, a gyûrû, a
mászókötél és hasonló játékok kö-
télvastagságra vonatkozó követel-
ménye, hogy a kötél ne tudjon a
gyermek nyaka körül hurkot képez-
ni, mert ez fulladásveszélyt okozhat. 

• Az összecsukható játékok hirtelen,
váratlan összecsukódásakor nem
lehetnek egymás mellett olyan el-
mozduló részek, amelyek a gyer-
mek ujját becsíphetik, beszorít-
hatják. 

• A léggömbök latexbõl vagy mû-
anyagból készülnek. A mûanyag
léggömbök általában olyan erõsek,
hogy nem lehet széttépni azokat. A
latex léggömbök – ezek kaphatók a
legtöbb boltban – viszont könnyen
szakadnak és durrannak szét. A la-

tex fel nem fújt léggömbök vagy a
léggömb darabjai fulladási, fojtási
veszélyt jelenthetnek a 8 év alatti
gyermekek számára. 

• A szájjal mûködtetett játékokból –
például a hangszerekbõl – véletle-
nül kikerülõ apró részek a légutak-
ba nem kerülhetnek. 

• A hintaló, a hintaszék és a hasonló
játékok talpát kilengéshatárolóval
kell ellátni. Ellenkezõ esetben a bo-
rulás veszélye áll fenn. 

• Kilövõs játék lövedéke gömbölyû
vagy tapadó korongos vagy gömbö-
lyített végû legyen. A fegyver moz-
gási energiája csak kis értékû lehet,
amelynél a szem- és egyéb sérülés
kockázatával gyakorlatilag nem kell
számolnunk.

Mire figyeljünk, ha játékot vásárolunk?
A fogyasztóvédelmi hatóság felhívása

Tetûfésû

Serkék a hajszálakon
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„A mi apáinknak nincs sírja, fejfája!”
Az 1944. évi szerb partizán vérengzéseket tárná fel Teleki Júlia 

Az Óbecséről érkezett Teleki Júliá-

val, aki az október 3-i Léleképítő

előadója volt, szeptember 17-én, a

határon túli magyarok szekszárdi

állampolgársági eskütétele előtt

találkoztam először. Akkor is és

most, a Garay-gimnázium díszter-

mében is megköszönte az új ma-

gyar kormánynak, valamint Szek-

szárd Város Önkormányzatának,

hogy visszakaphatta családjával

együtt azt az állampolgárságot,

amitől megfosztották a második

világháború után, s amelynek kéz-

hezvételében 2004-ben, a hírhedt

december 5-i népszavazás után is

titokban reménykedett. 

A dr. Tóth Csaba Attila által szervezett,
s ezúttal is számtalan érdeklõdõt von-
zó Léleképítõ hétfõi elõadásán Teleki
Júlia, mint vajdasági helytörténész, tar-
tományi képviselõ Keresem az apám
sírját címmel egy igen megrázó, és ko-
rántsem elhallgatható témáról, az
1944-es vajdasági szerb partizán vé-
rengzésrõl beszélt.

E történelmi tényt minden aktuális
szerb kormány a mai napig tagadja,
amely hozzáállás friss „hozadéka”,
hogy egyelõre kárpótlást sem kaphat-
nak kollektív bûnösség vádja miatt az
érintettek Szerbiától. Mint arra Teleki
Júlia emlékeztetett, a ’44-es események
elõzménye volt, hogy 1941-ben szülõ-
falujában, Csúrogon is, mint minde-
nütt Délvidéken, a Vajdaság visszacsa-
tolásakor örömmel fogadták a helybé-
liek a bevonuló magyar hadsereget. A
szerb vérengzések elhallgatása már e
dátummal elkezdõdik, hiszen a szer-
bek nem nézték jó szemmel, hogy visz-
szatér Magyarországhoz e terület. Köz-
ismert véres tény a sok közül, amikor
is egy szerb pap lánya virágcsokorral a
kezében fogadott egy magyar kiskato-
nát, a csokor mögött azonban pisztolyt

tartott a kezében, legyilkol-
va azzal az ártatlan magyar
bakát. 

Mint azt Teleki Júliától
megtudhattuk, 1944 októ-
berében, a háború vége fe-
lé, a bevonuló szerb parti-
zánok összeszedték a fal-
vakban – így Csúrogon is –
a magyar férfiakat és – fa-
sisztáknak titulálva – két
hét kínzás után kivégezték
õket. „Kezek-lábak lógtak a
kocsiról…” – emlékeztetett
a szörnyû tettre a helytör-
ténész, aki elmondta: az ál-
dozatokat kivitték a dögte-
metõbe, s a mai napig sze-
metet hordanak arra a te-
rületre, ahol többek között
édesapja is fekszik.

A hozzátartozók min-
den évben keresztet állíta-
nak itt, de azt széttörik, el-
viszik, elégetik a helyi szer-
bek, akik nem akarnak szembesülni
az õseik által elkövetett szörnyû tet-
tekkel. Teleki Júlia elmesélte: 1945. ja-
nuár 23-án házukba egy tizenöt éves
szerb gyerek rontott be fegyverrel, aki
öt percet adott arra, hogy elhagyják az
épületet, különben legyilkolja az egész
családot. Édesanyjuk a gyerekekkel –
köztük az egyéves Júliával – fölpakolt
a kocsira. A lovakkal két sarkot sem
tudtak menni, letaszították õket a ló-
ról, majd vasútra rakták, s tehervonat-
tal a többi csúrogival együtt a dél-bács-
kai Járekre (Tiszaistvánfalva), majd on-
nan Gajdobrára (Szépliget) koncent-
rációs táborokba deportálták õket. Az
elsõ áldozat a deportálás közben egy
kisgyermek volt, aki megfagyott édes-
anyja karjában…

A táborokban, ahol csutkájával
együtt ledarált kukoricát adtak enni a
magyaroknak, sok kisgyermek halt

meg – mondta  Teleki Júlia. Az õ édes-
anyja például egy elûzött német család
kertjébõl próbált hagymát lopni gyer-
mekeinek, amiért majdnem megölték
a partizánok. „Volt olyan édesanya, aki-
nek gyermeke a mellébõl már csak vért
tudott szopni, s mindketten meghal-
tak…” – mesélte a döbbenetes esemé-
nyeket, amelyekrõl utólag, szemtanúk-
tól szerzett tudomást. 

Teleki Júliát a partizán vérengzés
után, egyévesen már kollektív bûnös-
sé nyilvánították, édesapját pedig csak
azért végezték ki Csúrogon, mert ma-
gyar volt! Nyolc hónapos tábori kálvá-
ria után – Csúrog és két falu kivételé-
vel – bárhova elmehettek, de hontala-
nokká váltak. A régi katolikus temetõ
hatvanhét év után is nyilvános szemét-
telep. Így gyalázták meg a halottakat,
miután a holttesteket elõször a német
kriptákba dobálták, majd amikor azok

megteltek, akkor közös gödrökbe. Föl-
szántották, tönkretették az egész teme-
tõt – idézett könyvébõl egy akkoriban
tizenhat éves gyermektõl származó
visszaemlékezést Teleki Júlia. Vélemé-
nye szerint a partizánok neveit elõ kel-
lene venni és a gyilkosokat minél ha-
marabb megnevezni! Úgy látja, hogy a
nemrég megalakult történelmi vegyes
bizottság a ’44-es események feltárásá-
ban nem tett még semmit, a szerbek
pedig nem tanultak saját történelmük-
bõl. Mutatja ezt az is, hogy a csúrogi is-
kola falán még mindig ott olvashatók a
partizánnevek „a magyar fasiszták áldo-
zatai” elnevezéssel  A belügyi szervek
jelentése a kárpótlási igényekkel kap-
csolatban pedig még mindig „fasiszta
félkatonai alakulatok hozzátartozóiról”
beszél az „ártatlan kivégzettek” meg-
nevezés helyett….

Teleki Júlia azt mondja, nem a bosz-
szúvágy hajtja, de az igazságot ki kelle-
ne mondani végre, hiszen még a törté-
nelemkönyvek se tartalmaznak errõl
semmit. A Léleképítõn a közönség so-
raiból felszólalt az õcsényi Hamar Vil-
mosné is, akinek német származású
családját szintén deportálták Járekre,
miután a szerbek elkergették õket
1945 márciusában otthonukból, édes-
apját, édesanyját pedig – elszakítva gye-
rekeiktõl – kényszermunkára vitték a
járeki lágerbe.

Erõs Zoltán, a vajdasági események
kutatója az elõadás után átnyújtott Te-
leki Júliának hét jegyzõkönyvet abból
az ötszázból, amelyek a Klagenfurti Le-
véltárban (Fiala-hagyaték) lelhetõek fel,
köszönhetõen annak, hogy az Ausztri-
ába átszökött délvidéki magyarok jegy-
zõkönyvbe mondták az eseteket. 

Teleki Júlia új könyvét, amelyben öt-
százötvenöt, az eseményeket átélt
csúrogi magyarról írt, az elõadás után
dedikálta is az érdeklõdõknek. 

Gyimóthy Levente

Az Állatok Világnapja alkalmából az 1.
Számú Óvoda Kindergarten Kölcsey
épületében Fenyvesi Józsefné óvodape-
dagógus ötletének köszönhetõen „kisál-
latok” népesítették be a folyosót. A csalá-
dok hétvégi munkájából születtek a kre-
atív, ötletes állatkülönlegességek: krump-
licsikó, karfiolbárány, sziromtollú papa-
gáj házaspár, padlizsánpingvin, brokko-
liuszkár, almasün, páva, különbözõ hül-
lõk és még sorolhatnánk. Száznál is több
alkotás született. A meghirdetett „játék”
kritériuma volt, hogy a családok termé-
nyeket, terméseket, természetes anyago-
kat használhattak fel a figurák készítésé-
hez. Az épület minden csoportja részt
vett a megmozdulásban. Hétfõn és ked-
den a szülõk által kiállított „mûtárgyak”

nem várt sikert arattak felnõttek és gye-
rekek körében egyaránt. A reggeli érke-
zéskor és a délutáni távozáskor a meg-
szokottnál sokkal hosszabb idõt töltöt-
tek a szülõk az óvodában. Fényképeztek,
örültek, megcsodálták egymás munkáit,
többen élménybeszámolót tartottak a
családi összmunkáról. Jó alkalom nyílt ar-
ra is, hogy a néhány hete oviba járó kis-
csoportosok és szüleik a kiállítás kapcsán
megismerjék a nagyobb csoportba járó
gyerekeket és szüleiket.

Egy apró ötlet, tettre kész, kreatív,
együttmûködõ szülõk, jó pár kiló zöld-
ség, gyümölcs, õszi termések – csodát
és sok-sok örömet hozott az óvoda hét-
köznapjaiba. 

Sebestyén Györgyi óvodavezetõ

Krumplicsikó és padlizsánpingvin
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Béla király (1060–1063) elõdei hagyo-
mányát követve uralkodásának kezde-
tén, 1061-ben alapította a szekszárdi
bencés apátságot, amelyet királyi szo-
kásként egyben a nyughelyéül szánt. A
királyi gesztus a keresztény vallás ter-
jesztéséért, a nyugati kultúra közvetíté-
séért sokat tevõ Benedek-rend elisme-
résének is tekinthetõ. Az alapítás nagy
kiterjedésû, gazdag birtokadománnyal
együtt történt. A középkor évszázada-
iban az apátság az országban a pan-
nonhalmi és a pécsváradi apátságok
után a harmadik legtekintélyesebb ko-
lostornak számított. Az alapítólevelet
nem ismerjük, egy 1327-ben kelt több-
szörösen átírt oklevélben maradt fenn
a birtokokra vonatkozó jelentõs infor-
máció, többek között a Fajsztól észak-
ra lévõ Szakmár falu, mint apátsági tu-
lajdon szerepelt az okiratban. Annyit
tudható még, hogy a kolostor gazdag-
ságát, tekintélyét és hírnevét megala-
pozó birtokok a Duna jobb és bal part-
ján feküdtek, ez alatt elsõsorban tolnai
és baranyai területek értendõk. Az
apátság ugyan a pécsi egyházmegye te-
rületén, azonban az esztergomi érsek
joghatósága alatt állt, ami az apátság ki-
váltságos helyzetét tükrözte. Az apátok
neveit részben ismerjük. Feltehetõen
az elsõ apátot Vilmosnak hívták, aki
megmentette Géza herceg életét 1074-
ben. Ármány, cselszövés, királyi látoga-
tások történetei kapcsolódnak az apát-
sághoz. Salamon király (1063–1074) a
híveivel itt tervezte meg Géza herceg
megöletését. Géza (1074–1076) meg-
koronázott királyként 1076-ban a kará-
csonyt az apátságban ünnepelte meg,
és ekkor határozta el, hogy békét köt
Salamonnal. Szent László királyunk
(1077–1095) is több alkalommal járt a
kolostorban apja sírjánál. Kálmán
(1095–1116) 1096-ban pihent meg se-
regével az apátság falai között. A 14.
századból Czudar László apát, a késõb-

bi pannonhalmi fõapát említendõ
meg, akinek a portréját, alakját is is-
merjük a pannonhalmán lévõ vörös-
márvány sírkövérõl. Az apátságot igaz-
gató 33 apát, perjel és néhány fõbb
tisztséget betöltõ szerzetes neve ma-
radt ránk a 14–16. században keletke-
zett közvetett forrásokban. 

Szépséges helyet választott I. Béla ki-
rály az apátság helyéül. Az apátságnak
szánt kiemelkedõ dombot az egy mér-
föld távolságra levõ Duna, szelíd dom-
bok, erdõségek, termékeny síkság és
mocsárvilág övezte. A rómaiak idejében
ezen a helyen Alisca néven virágzó tele-
pülés létezett, ahol ókeresztény hitköz-
séget hoztak létre az új vallás követõi. A
keresztényi tradíció, a fõ kereskedelmi
és hadiút közelsége, a táj sokszínûsége
bizonyára a kiválasztás szempontjai kö-
zött szerepet játszott. Az apátsági temp-
lom és a kolostor az alapító életében még
nem készült el. Európában egyedülálló
alaprajzú, centrális elrendezésû, kilenc
részre osztott belsõ teret, kereszt alakú
alapot mutató román stílusú templom
épült fel. Különlegességét tehát a kereszt
alaprajzra szerkesztett nyolckaréjos for-
ma adta. A Megváltó tiszteletére emelt
templom építõmestere nem véletlenül
rejtette el a kereszt szimbólumát az épít-
ményben. A régészeti feltáráskor elõke-
rült palmettás, szalagfonatos és indás-le-
veles kõfaragványok finom, egyedülálló,
gyönyörûséges belsõ díszítésekre utal-
nak. A mûvészettörténeti kutatások a
templom külsõ és belsõ képét alakító gó-
tikus elemeket is felderítettek. A gótikus
átépítés a 12. század második felében a
tatárdúlás után történhetett. Feltételezé-
seken és a hagyományon alapul a király-
sír története. A templom északi oldalán
a sekrestye mellett még a 18. században
romosan a várfal bástyarészeként volt
egy kápolna, amelyben Béla király sírja
lehetett. A tatárjárást követõen helyez-
hették át a maradványokat az apátsági

templom fõ részébe, ahol a régészeti ku-
tatások során falazott zárt sírtöredéket
tártak fel. A szakértõk a török idõkre te-
szik a sír kirablását. A királysír rejtélye az
1960-as évek végén és a napjainkban
végzett régészeti feltárások alkalmával
sem tárult fel. Béla legendája a megye és
a város históriájában továbbra is érdekes
színfolt.

A kolostorról leírást nem ismerünk.
Be kell érnünk Garay János költõi kép-
zelete rajzolta képpel:
„Gazdag és nagy volt kéttornyu temp-

loma,
Benn a kripta, mint egy herceg csar-

noka;
A kolostor, mint óriási méh köpü,

Kis cellákkal telve, kivülrõl négyszögü.”

A szerzetesi életrõl, általában az apát-
ság hétköznapjairól konkrét doku-
mentumok nincsenek. A rend szigo-
rú regulája szerint a szerzetesek az
imák és a munka között megosztva töl-
tötték el napjaikat. Istentiszteleteket
tartottak; összefogták a helyi keresz-
tény közösséget; ápolták a betegeket;
gondozták az öregeket; oktatták a gyer-

mekeket; megosztották földmûvelési
ismereteiket a helyiekkel.

Az apátság és kolostora fénykora
14–15. század volt. Csupán néhány ese-
mény, történés maradt fenn a korabeli
okleveles anyagban az apátságról. Töb-
bek között Mátyás király adományaként
Vitéz János birtokolta a szekszárdi apát
címet és az apátsági birtokok javadal-
mait 1470–1472-ben. Nemcsak legenda
a Mátyás elleni összeesküvés központjá-
nak Szekszárdhoz kötése. Ugyancsak Vi-
téz János idõszakában fejezõdött be az
épületek várszerû megerõsítése is. A to-
vábbiakban a források már várként em-
lítik az apátságot. A mohácsi vész elõtt
II. Lajos király néhány napot töltött a
kolostor falai között. János apát 100 fõs
bandériummal kísérte a királyt a csatá-
ba. Az apát elesett az ütközetben, a Bu-
da felé induló gyõzedelmes török sereg
pedig kifosztotta a kolostort. A bencés
apátság és kolostora középkori történe-
te a török megjelenésével lezárult. A
szerzetesek elhagyták a kolostort, és a
150 éves török hódoltság után sem tér-
tek vissza.  (Folytatjuk.)

Cserna Anna

Czudar László szekszárdi, késõbb 
szentmártoni apát (=1372) sírköve

Az apátsági templom egyik római kori vállköve. 
Megtekinthetõ a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban

„Gazdag és nagy volt…”

A szekszárdi bencés apátság története



„Neveld a gyermeket 
a neki megfelelõ módon, 
még ha megöregszik, 
akkor sem tér el attól.”

/Példabeszédek kve.22:6/

Ilyenkor, a tanítási év kezdetén min-
denki, aki a gyermekek és ifjak ne-
velésére hívatott: szülõk, pedagógu-
sok, lelkészek, hitoktatók, arra töre-
kednek, hogy minél több jó taná-
csot, hasznos tudnivalót foganato-
sítsanak munkájuk eredményessé
tétele érdekében.
Mit szeretnének mindannyian elér-
ni? Azt, hogy a több ezer éves ta-
pasztalat, ami a Szentírásban meg-
fogalmazódik, alapul szolgálhasson
a tudomány, az ismeret és a böl-
csesség elsajátításában. „Mert az
Úr ad bölcsességet, az Õ szájából
tudomány és értelem származik. Az

igazaknak valóságos jót rejteget...”
/Példabeszédek 2:6/.
Hogyan érhetik el mindezt?
– Szeretettel: amely elsõdleges lel-
ki adomány az emberek egymáshoz
való viszonyulásában.
– Türelemmel: amely az újrakezdés

lehetõségét hordozza magában.
– Tapintattal: amely ahhoz segít,
hogy tiszteletben tartsák a másik
ember érzelem- és gondolatvilágát.
– Hitelességgel: amely a követke-
zetességet feltételezi és kizárja ma-
gából a fondorlatos megalkuvást.
– Személyességgel: amely aggódó,
féltõ szeretetünkrõl, gondoskodá-
sunkról, megértésünkrõl, segítõ-
szándékunkról egyaránt bizonysá-
got ad.
Miért kell ezeket a tulajdonságokat
gyakorolni, s a gyermekek nevelésé-
vel foglalkozóknak naponként ön-
magukban megerõsíteni? Azért,
„hogy a rájuk bízottak megértsék az
igazságot, a törvényt, a becsületes-
séget, és minden jó utat”, s hogy
„gyermekek hangja hirdesse, áldott
a Jézus szent neve”.

Balázsi Zoltán ref. lelkész
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A rejtvény megfejtését október 23-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal,
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A szeptember 25-i rejtvény helyes megfejtése: Varga Imre, Prométheusz. A he-
lyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Dávid Dénes, Szekszárd, Barátság u. 14. Gratulálunk! A könyvet
postán küldjük el. 

Evangélium
A gyermeknevelésrõl

Kedvezményes 
vásár Újvárosban

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Tár-
saskör vezetõsége értesíti a tagokat és min-
den érdeklõdõt, hogy október 13-án, csü-
törtökön és október 14-én, pénteken reggel
8 órától 15 óráig KEDVEZMÉNYES VÁSÁR
lesz a Szent István Házban (Szekszárd,
Rákóczi u. 69–71.). A vásáron az alábbi ter-
mékeket lehet vásárolni:

Alma (Golden, Idared, Jonagold, Topáz),
100%-os almalé (5 literes kiszerelésben),
fokhagyma, törött fûszerpaprika, gyertyák
és koszorúk. További információ, illetve elõ-
jegyzés: Horváth Jánosné, Editnél.
Tel.: 313-175 vagy 20/52-46-820, 
e-mail: horvathne.edit@citromail.hu.

Meghívó kézmûves-
foglalkozásra

A Tolna Megyei Vöröskereszt nyugdíjas alap-
szervezete tisztelettel meghívja tagjait és
minden érdeklõdõt kézmûves-foglalkozásá-
ra, ahol az érdeklõdõk megtanulhatják az
ünnepi asztalterítés fortélyait, papírszalvéta-
hajtogatási módszereket, ikebana-készítést.
Idõpont: október 13. (csütörtök) 14 óra.
Helyszín: a Vöröskereszt székháza, Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 1.

A fehér bot napja
A Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete
október 14-én, pénteken délelõtt 10 órától
a fehér bot nemzetközi napja alkalmából
ünnepséget tart Szekszárdon, a Hunyadi
utca 4. sz. alatti irodaházuk nagytermében.

Pályázat 
hajléktalanokat 

segítõ szervezeteknek
Megjelent „Az utcán élõ hajléktalan szemé-
lyek társadalmi visszailleszkedésének, fog-
lalkoztathatóságának elõsegítése, sikeres
munkaerõ-piaci integrációjának megala-
pozása” címû pályázat az Új Széchenyi-terv
keretében. A pályázat célja, hogy az utcán
élõ emberek visszakerüljenek a társada-
lomba, a munkaerõpiacra, foglalkoztatási
esélyeik növekedjenek, és önálló életet él-
jenek. A konstrukció a megszokott formá-
kon – nappali melegedõn, éjszakai szállás-
lehetõségen – túl olyan szolgáltatási lehe-
tõségeket kíván támogatni, amelyek a haj-
léktalanok visszailleszkedésében segítenek.
A pályázati kiírás keretében 2009. január 1.
elõtt alapított szervezetek pályázhatnak.
Igényelhetõ támogatás: 10 000 000 Ft –
140 000 000 Ft. A pályázatok benyújtása
2011. október 31-ig lehetséges. A pontos
feltételekrõl, a pályázati dokumentációról
a www.ujszechenyiterv.gov.hu weboldalon
tájékozódhatnak. További információk:
www.ujszechenyiterv.gov.hu.

Infovonal: 06 40 638-638.
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Hogy városunk szülöttére, az ebben az
évben 70 éve elhunyt neves költõre
méltón emlékezhessünk, új sorozatot
indított a megyei múzeum. A Mihály-
napot ezentúl verses, zenés beszélge-
téssel ünneplik a Babits Mihály Emlék-
házban. A Babitstól–Babitsról irodal-
mi beszélgetés vendége Szabó T. An-
na, József Attila-díjas költõ volt. Aki a
2010-es könyvfesztiválon bemutatott
Jelenidõben címû kötetben tanul-
mányt publikált Babitsról.

A beszélgetés fontos versek köré
épült, amelyeket Rubányi Anita szavalt
el a Babits-háznak nem csak a fogadó-
szobáját megtöltõ közönségnek, elsõ-
ként a legmeghatározóbbat: Ha nem
vagy ellenállás… (1936). Légy ellenál-
lás – valóban ez a legerõteljesebb moz-
zanata Babits költõi életmûvének, amit
dr. Ferencz Gyõzõ címül adott váloga-
tásának, az In memoriam Babits Mi-
hály kötetnek – hangsúlyozta Szabó T.
Anna. „Foglalj magadnak tért a levegõ-
bõl”, azaz szellemed olyan szilárd és
örökérvényûen világító fárosz legyen,
amihez mindig lehet fordulni, hozzá-
igazodni. Állj ellen a mindenféle irány-
ból jövõ támadásnak, bármilyen hatás-
nak, hiszen ahogy a Jobb és balban ír-
ja: Babits, a báb drótjait „Valaki felülrõl
igazítja”. Önmagával szemben is szigo-
rúan ellenáll. Szerteágazó figyelmét,
önmagát nem hordja szét a szél, mint
egy homokszoborét, ahogy Szabó Lõ-
rinc magáról írja, hanem szigorúan
csakis az örökérvényû dolgok állnak a
figyelme középpontjában – tette vilá-
gossá Szabó T. Anna.

Az ezután bemutatott, fiatalkori ver-
sében, a Mindenek szerelmében
(1910.) az ellentétes pólus jelenik meg:
engedj a csábításnak a látás az érzéki
dolgok örömének. Ez, Lator László ta-
nulmánya szerint végigvonul Babits
költészetén. A pici, véges ember végte-
len vágyai jelennek meg a Vágyak és
Soha (1911. tavasz) fájdalmas vibrálásá-
ban. Az Egy dal pedig újra és újra ismét-
li: „mily végtelen a lelkem/ s mily véges
a világ!”. Nemes Nagy Ágnes mondta,
hogy Babits volt az elsõ, akit nem az ér-
dekelte, ami addig a költõket, hanem a
minek és a miért, tehát a végtelen.

Már a Húnyt szemmel…-ben(1906
vége) megjelenik a kép: boldogtalan ki
magasan fut, mert súlyt visz, hiszen
semmi sem súlytalan. 

Az Aliscum éjhajú lányában (1905)
még teljesebben, közvetlenebbül jele-
nik meg a felfokozott vágy, amelyrõl

Babits azt írja: nem a szerelem, nem a
szeretet, hanem a szenvedély kell neki.
– Sokféle arca volt Babitsnak – mond-
ta Szabó T. Anna.

A halálélmény a betegségével jele-
nik meg a költészetében: Õsz és tavasz
között. Ennek versnek kapcsán tud-
hattuk meg Szabó T. Annától, hogy mi-
vel Babitsra hatással volt József Attila,
nagyon valószínû, hogy halálakor is rá
gondolhatott.

Babits az élete vége felé jutott el oda,
hogy merje átadni magát Istennek. A
prófétaság azonban nem könnyû, 
ahogy a Jónás imájából is kiderül, de
Babits jó magasra állt, egy hegyre, hogy
meghallják a hangját.

A lelki ráhangolódást mindvégig, a
Szabó T. Anna szavaival, Babitshoz mél-
tó szenvedéllyel játszó Szekszárdi
Gitárkvartett muzsikája segítette.

A szerethetõ költõ
Az irodalmi beszélgetés után Szabó T.
Anna nyilatkozott lapunknak költõi
egymásra hatásról, Babits szerethetõ-
ségérõl.

– A beszélgetés során érintettük Ba-
bits költészetét, személyiségét, környe-
zetét, irodalmi szerepét, de nem érin-
tettük a prózáját, az irodalomtörténeti
és a mûfordítói tevékenységét. Nagyon
érdekes számomra az, ahogy rá hatott
Petõfi vagy Arany, úgy õ is hatott má-
sokra. Párhuzamok: Babits: „Még az
egész napon át/ bolygjuk a nyár vado-
nát” (Rimek) Weöres: „Három egész

napon át/Bújtam erdõ vadonát” (Hat
kis vers /Furulya/) Sokszor elgondolko-
dik az ember: Babits: „se apád/se
anyád/se országod, se tanyád.” (Ci-
gánydal) József Attila: „Nincsen apám,
se anyám,/ se istenem, se hazám,…”
(Tiszta szívvel) 

Borzasztó érdekes ez a hatás. Ha so-
kat olvas valaki egy költõt, egyszerûen
beleivódik a versnyelvébe. József Atti-
láról szokás azt mondani, hogy részévé
vált a magyar versbeszédnek. Észrevét-
lenül is József Attila hangján beszé-
lünk. Még az is, aki nem is szereti. Ba-
bitsot nem olyan könnyû utánozni.
Azért, mert nagyon súlyos, és ezt a sú-
lyt nehéz megjeleníteni egy stílusimi-
tációban. A korai Babitsot talán lehet.
Fiatalként nagyon sok mûfordítást ké-
szített, ami õrá is hatott, pl. Swinburne

erõs hatással volt rá. Kritizálták a mû-
fordítói tevékenysége miatt is, azt
mondták, hogy idegen tollakkal ékes-
kedik. Pedig õ még abba is súlyt rakott,
meg lehet ismerni a fordításait.

Annyi Babits van, hogy frusztráló
volt számomra tudni a beszélgetésre
készülve, sok mindenre úgysem kerül-
het sor. Hihetetlen szakirodalma van
Babitsnak. Rába György hatalmas
munkával készítette el Babits Mihály
költészete címû pótolhatatlan kötetét.
Ezen túl szinte minden költõ írt Babits-
esszét. Meglepõdtem a Légy ellenállás
kötetet olvasva, hogy mennyien, még
Pilinszky is az esztergomi emlékház
megnyitójára. Az õ költészetére erõs
hatással volt Babits.
– Hogyan hatott Babits az Ön köl-
tészetére?

– Úgy, hogy nem is tudom. Az ember
olvas Babitsot… Babits írta Petõfirõl,
hogy belenyúl a szövegébe. Utólag fede-
zi fel az ember. Néha nem is tudja, hogy
honnan, csak olyan ismerõs, amit leírt.
Beépülnek az emberbe az olvasottak.
Azok a legérdekesebb költõk, akikben
ez benne van. Babitsban is benne volt
a régi magyar irodalom. Így tanul a köl-
tõ, mint a gyerek az anyanyelvét. A líra
is egy anyanyelv, amit megtanulunk
mondjuk Babits Mihálytól mint apától,
és Nemes Nagy Ágnestõl mint anyától,
és aztán ezt használjuk.
– Itt Szekszárdon gyakran mond-
juk ki Babits nevét, akár egy intéz-
mény neveként, mégis kevesekhez
áll igazán közel...

– Babits nagyon szerethetõ, de nehe-
zen megközelíthetõ. Amit õ kitûzött
maga elé, azt az olvasónak is el kell vé-
geznie utána. Olyan a költészete, mint
egy súlyos aranyozott könyv. Babitsot
nem szeretni nehéz, hanem érteni és át-
élni. Az én 5 és 9 éves gyerekeim még
mindig nem ismerik eléggé Babitsot.

Gyereknek nem való ez a szenve-
dély, kéj, vágy, ezt még nem értik, és a
rétegezettségét sem. Szeretik viszont,
ami gyerekkönyvként megjelent Ba-
bitstól:

„Az erdõ hallgatag,
nyugosznak a vadak,
lankadt állal hevernek
ágyán a hûs avarnak,
mit a szelek levernek

majd újra felkavarnak. 
Az erdõ hallgatag.”

(Paysages Intimes 3. Alkony – részlet)

Kovács Etelka

Babits sokféle arca

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör értesíti tagjait és minden ér-
deklõdõt, hogy október 14-én, pénteken
reggel 8 órától 15 óráig a Szent István
Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69.). meg-
rendezi hagyományos Egészségügyi
napját, melynek keretében INGYENES
TÛDÕSZÛRÉST (40 év alatt 860 Ft, 40
év felett ingyenesen), testsúlykontrollt,

magasság-, vérnyomás- és vércukorszint-
mérést, masszírozást, szemvizsgálatot,
valamint Alzheimer-kór-szûrést tart.
Ezenfelül elõadást hallgathatnak az
egészséges életmódról, és a Tupperware
és a Biyovis termékcsaládról. 

Kérjük, hogy a taj-kártyájukat – va-
lamint ellenõrzés és megsemmisítés
céljából a lejárt vagy már nem szedett

gyógyszereiket – hozzák magukkal. Az
egészségügyi napot a MESZK Pszichi-
átriai Tagozatának dolgozói támogat-
ják munkájukkal. Az egészségnap ke-
retében ruhaosztást is tartunk. A ruhá-
kat a Szekszárdi Önkormányzat Szoci-
ális és Gyámhivatala ajánlotta fel a Tár-
saskör részére.  Mindenkit szeretettel
várunk.

Egészségnap Újvárosban 

Szabó T. Anna

A hallgatóság



Wessely Gábor újságíró, író, költõ leg-
utóbb megjelent, Magán(y)krónika Ká-
dár kori sztori címû könyvében saját
életének „Kádár kori” állomásait jelení-
tette meg sajátos, rá jellemzõ humorral.
Október 5-én a megyei könyvtárban
tartott könyvbemutatóján a felolvasott
sorok hatása alatt egy-egy pillanatra
visszakerülhettünk a szocialista korba.
E visszásságokkal teli, ugyanakkor a je-
lenbõl nézve biztonságosabbnak tûnõ
korszak felidézésében a szerzõ nem
nélkülözte az egyes helyszíneken fel-
bukkanó Piszkos Fredek megjeleníté-
sét sem: bicskásokat, alkoholistákat, a
lét szélén billegõ figurákat, akikkel sok-
szor összehozta a sors. Wessely úgy lát-
ja, mindannyiunknak megvan a saját

Kádár kori sztorija a korból, amikor „azt
ettük, amit elénk raktak”. Wessely úgy
beszél a múltról, hogy azt az olvasó a je-
lenben is átélhesse. A történet fonala a
gyermekkortól, a szolnoki vasutas csa-
lád környezetébõl indul, majd a békés-
csabai középiskolán keresztül gördíti a
székesfehérvári fõiskolai évek felé, az el-
sõ geodétamunkái során érkezett sze-
relem fonalán pedig elérkezünk a meg-
nyugváshoz, amit felesége hozott el szá-
mára. Megemlékezik a monarchiában
fehér kesztyûs kalauzként dolgozó

nagyapjáról, tapasztalatairól a kijevi
geológiai egyetemen, ahol ebédre fa-
sírtot szervíroztak hol krumplival, hol
tejbegrízzel. A kötet vége felé megpil-
lanthatjuk a hölgyet, akiben a szerzõ
megtalálta párját, s akit nem az áruhá-
zak érdekeltek annyira, inkább a Nem-
zeti Galériában kiállított „dolgok mö-
götti dolgok”. Wessely Gábor saját be-
vallása szerint szórakoztatva szeret el-
gondolkodtatni. Már csak ezért is
érdemes kézbe venni frissen megjelent
kötetét! Gy. L.

172011. október 9.

MÚLTUNK

Laki Erzsébet 
kiállítása

A Baka István Általános Iskola elsõ
emeleti folyosógalériáján Laki Erzsé-
bet festményeibõl nyitott meg kiállí-
tást Fetzer Györgyi, az intézmény igaz-
gatója október 3-án. Közremûködtek az
iskola diákjai. A képek november 5-ig
tekinthetõk meg hétköznapokon
8–18 óra között.

Toplista a legélhetõbb
városokról

Az Élhetõbb városokért, falvakért Kon-
ferencia október 1-jei nyitónapján je-
lentette be a szervezõ CSR Hungary,
hogy elkészül a Legélhetõbb magyar
városok rangsora, azaz a leginkább
fenntartható. A toplista alapját képezõ
felmérés október-novemberben zajlik
majd, az eredményeket decemberben
hozzák nyilvánosságra. 

A rangsorban a leginkább fenntart-
ható, 20 000 fõnél népesebb hazai vá-
rosokat veszik számításba. A kezdemé-
nyezést több szakmai szervezet, köz-
tük a VÁTI és a Ceurina Nonprofit Kft.
is támogatja. 

A fenntartható fejlõdés prioritásait
érdemes megvizsgálni különbözõ he-
lyi szintek keresztmetszetében is,
nemcsak globális és nemzetközi szin-
ten. Az elmélet (globális és nemzetkö-
zi alapelvek, UNDP, Brüsszel stb.) lét-
jogosultsága és a helyes gyakorlat szín-
tere éppen a nemzeti és helyi szint.
Azaz, hogy aki Budapesten, Nyíregy-
házán vagy az ország bármely részén
él, annak számára hogyan jelentkezik
a mindennapokban a fenntarthatóság.

„Mitõl érezzük magunkat otthon a
településünkön? Hol tart most váro-
sunk fejlõdése nemcsak a zöld, hanem
a közösségi, szellemi élet területén is?
A nemzetközi minták és a helyi adott-
ságok alapján készített rangsorunk er-
re nyújt majd egyfajta tükröt a magyar
városok és döntéshozók számára is” –
emelte ki Takács Júlia, a CSR Hungary
ügyvezetõje.

Eltitkolt õsi magyar történelmünk… 7.

A pilisszántói kereszteskõ 
Aradi Lajos legutóbbi, szeptember 23-
án, a Kereskedelmi- és Iparkamara szék-
házában tartott elõadásán a Pilis egyik
legérdekesebb kövének, a pilisszántói
keresztes kõ felfedezésének történetét
osztotta meg az érdeklõdõkkel. A kõ
elõkerülésének elõzményében jelentõs
szerepet játszott egy pálos szerzetes,
Árva Vince pilisszántói régészeti kuta-
tása. Munkája az egyetlen magyar alapí-
tású rend, a pálosok lehetséges legelsõ
kolostorának pilisszántói elhelyezkedé-
sének bizonyítására irányult. 1998-ban,
röviddel az ásatás megkezdése után fal-
maradványokat találtak, amely leletbõl
egy nagyobb méretû kolostor, szentély,
vagy templom részeire következtettek.
A feltárt kolostor melletti temetõben –
az egykori templom területén – egy há-
rom sírhelyet magában foglaló sírkam-
rát is felfedezett a szerzetes és csapata.
Utóbbi leletrõl kiderült, a három legel-
sõ pálos rendfõnök, Boldog Özséb, Be-
nedek és István sírját rejti. Aradi el-
mondta: a feltárások egyértelmûen bi-
zonyítják, hogy a legelsõ pálos kolostor,
amelyet Boldog Özséb, a pálosok elsõ
rendfõnöke alapított, a sokak által kere-
sett Szent Kereszt templom romjai e te-
rületen, a Pilis szívében találhatóak, s
nem attól északnyugatra, a hivatalos ál-
láspont szerinti Kesztölc-Klastrom-
pusztán. Sajnálatos módon a hivatalos
régészet csupán kápolnaként határoz-
za meg a feltárt épületmaradványokat,
annak ellenére, hogy a falvastagságok
nyolcvan centiméter és másfél méter
között változnak: ezen adatok azonban
jóval meghaladják az általában a kápol-
nára jellemzõ méreteket – hangsúlyoz-
ta Aradi Lajos. Mint azt a Pilis-kutató el-
mondta, a felfedezés után, 2000. szep-
tember 20-án, Özséb emléknapján ke-
resztet szenteltek fel a szántói feltárás
mellett. A szenteléshez elvégzett mun-
kálatok során egy földmunkagép tövis-
keresztes mintázatú, az európai keresz-
tény ábrázolástechnikák között is egye-
dülálló faragású, különös kõ is elõke-
rült a talajból. A kõ korát a legmoder-

nebb vizsgálatokkal is 30 millió! évesre
teszik, a rajta lévõ faragvány pedig 
Kr. u. 800 és 1200 közötti lehet – mu-
tatott rá Aradi. A különös az – tette hoz-
zá –, hogy a pálos rend csupán 1250-
ben alakult, a Szent Kereszt templomot
és a kolostort pedig 1260 körül építik
fel. A kõfaragvány viszont, amelyet a
kolostor területén találtak, korábbi ere-
detû. Mint arra Aradi rávilágított, Bol-
dog Özséb az alapítás elõtt Esztergom-
ban élt, s a Pilis területén, barlangok-
ban élõ, a városi vásárokba bejáró re-
metéket gyûjtötte össze a rend létreho-
zásához. E tényt a 16. században élt pá-
los elöljáró, Gyöngyösi Gergely latin
nyelvû leiratából tudhatjuk. E remeték
egyfajta táltosi képességekkel rendel-
keztek, s az õsi, keresztény vallás képvi-
selõi voltak. Nem kizárt, hogy a reme-
ték birtokában – egy barlangban – állt
korábban, barlangi szentélyként a kõ,
hiszen szabálytalan faragású hátoldala
egy barlangi fali üregbe illeszthetõ be
leginkább. A kõ eleje csiszolt, a farag-
vány alján pedig egy meghatározhatat-
lan nemiségû, de emberszerû alak, va-
lószínûleg maga a Szentlélek jelenik
meg – véli a kutató. E szívvonalánál el-
vágott alakból, amelyet egy aurához ha-

sonló domborulat vesz körbe, nõ ki a
furcsa, tövises végzõdésû, középsõ,
nagy kereszt, amely leginkább egy ter-
mõfához, mintegy a magyar hagyo-
mányban ismert „égig érõ fához” ha-
sonlít. Hajtásai a keresztvégeken, ame-
lyek leginkább íjra, hajtásra, de vérre is
emlékeztetnek, Aradi szerint a vér szim-
bólumát, azaz a jézusi szenvedést (vér-
rel virágozást) mutatják. „Sosem láttam
szebb termõfát, mint Úrjézus keresztfá-
ját. Mert az vérrel virágozik, Szentlélek-
kel gyümölcsözik…” E gyimesi kántáló
énekbõl a Pilis-kutató szerint választ
kaphatunk a furcsa keresztalak szim-
bolikájára a gyümölcsözõ keresztfa
gondolatvilágán át. Aradi szerint a jé-
zusi vállalás, a kereszthalálból megerõ-
södve kikerülés, egyben a feltámadás
szimbóluma tökéletesen jelenik meg a
véseten. Érdekesség, hogy a középsõ,
nagy keresztalakba két oldalról kisebb
vésett keresztek „kapaszkodnak”, s „lóg-
nak” a levegõben. A bal oldali vésetnek
furcsa, hogy nincs alapja: ez a kereszt
egyébként latin rítusú formát mutat. A
jobb oldali, zárt alapú, íves végekkel
rendelkezõ kereszt a görögkeleti ke-
resztény hagyományra utal a szakértõk
szerint. Nem kizárt, hogy a véset egé-
szét az egyházszakadás (1054) idõsza-
kában készíthették. Titokzatos dolgok-
ra utal még a két kisebb formán, hogy
míg a bal oldalon lévõ egyszerû vésetet
mutat, addig a jobb oldali kis kereszt vé-
setében kiemelkedik, kidomborul kör-
nyezetébõl! Az is érdekes, hogy a kö-
zépsõ, legnagyobb kereszt rendelkezik
csupán alappal, amely – Aradi szerint –
a Szentlélekbõl táplálkozik. Mint azt
hozzátette, neves mûvészettörténé-
szünk, Pap Gábor vizsgálata szerint
nem létezik ugyanilyen mintázat a ko-
ra-keresztény ábrázolásoknál, tehát
egyedi, azaz szent tárgyról beszélünk!
A keresztes kõ leletet egyébként a Pilis-
szántói Polgármesteri Hivatal õrzi, s
2000-ben zarándokok százai indultak
el a területre, a felfedezés hallatára. 
(Folytatjuk.) Gyimóthy Levente

Kádár kori sztorik egy író életébõl…

Wessely Gábor Magán(y)krónikája
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Az ökölvívás helyi szimpa-
tizánsai az április végi
nagy sikerû, telt házas gá-
la után már várnák a foly-
tatást. Ezzel kapcsolato-
san van egy rossz hírünk
meg egy jó is. Az elõbbi
arról szól, hogy Halász
Gábor, aki az európai box-
szervezetnél, a WBF-nél
egy moldáv öklözõ TKO-
val történõ legyõzésével
szerzett kisvilágbajnoki
címmel járó övét idén
nem tudja megvédeni, ha-
zai környezetben, a váro-
si sportcsarnokban – saj-
nos. Egy ilyen gála meg-
rendezéséhez szükséges millióknak a
töredéke sem áll rendelkezésre. Ettõl
függetlenül szimpla boxgála biztosan
lesz még idén. Olyan, ami délutántól
késõ estig eltart – és garantáltan szóra-
koztató programot ígér – tudtuk meg
Halász Gábortól, az Unio Box Team
Szekszárd vezetõjétõl.

– Erre is kevés az a pénz, ami most
rendelkezésre áll, beleszámítva az eddi-
gi ígérvényeket is, de annyira akarjuk,
hogy legyen, így szinte biztos, hogy
megrendezzük még idén – mondta
elöljáróban Halász Gábor. Megint ter-
vezünk amatõr bokszot, kick boxot, K-
1-et, majd a zárásként profi mérkõzé-
seket, köztük legalább egy nõi meccset
is. Ezen természetesen az én verseny-
zõim, a tavasszal látott Vas Krisztián,
Novák György, és egy most nem régen
felfedezett 15 éves fiatal öklözõnk is
ringbe lépne. Hogy én mérkõzök-e, és
ki ellen? – ezt azért meg kell beszél-
nem a menedzseremmel, Petrányi
Zsolttal. Valamilyen komolyabb tét-
meccset szeretnék, nem csupán egy
sima felhozót, majd meglátjuk. 

BOKROS VALENTIN: KÉT 

FONTOS TORNAGYÕZELEM

Az elmúlt hetekben megfogyatkozott
a közvetlen utánpótlás a szekszárdi
klubnál. Távozott Török István után-
pótlásedzõ, de nem sok idõt töltött
Dunaszentgyörgyön, ahol az itteninél
jobb feltételeket remélt. A napokban

visszatért Szekszárdra, az Unióhoz, ve-
le tartott a magával vitt 16 éves tehet-
séges srác, Bokros Valentin is. Õ most
az egyetlen reménység a szekszárdi
klubnál, aki olyan teljesítményt nyúj-
tott a legutóbbi kiskunfélegyházi ver-
senyen, illetve a paksi nemzetközi
Atom kupán, mindkettõt megnyerte,
hogy hasonló célt tûzhet ki magának
a szekszárdi versenyzõ a közelgõ or-
szágos ifjúsági bajnokságon is! Erre
nagy elánnal készülnek, s természete-
sen szerepet szánnának a belharcban,
külharcban egyaránt jó versenyzõnek
a már említett, tervezett szekszárdi
gálán is. 

Persze, Török István, noha bokszért
az „Uniónál” nem jár fizetség, még
csak költségtérítés sem, azt tervezi,
hogy újra átfésüli a terepet Decstõl
Szekszárdon át Faddig. Ez utóbbi he-
lyen, különösen az ottani intézmény
részérõl, komoly érdeklõdés mutatko-
zik a sportág iránt. „Ezt a lehetõséget
teljesen figyelmen kívül hagytuk az
utóbbi évtizedekben, ezért a napok-
ban felveszen a kapcsolatot a faddi
gyermekotthonnal. S ha nagy igény
lesz a gyerekek részérõl, akkor egy ot-
tani csoportot kell létrehozni. Merem
remélni, olyan nehéz helyzet is kiala-
kulhat a toborzók után, hogy  egyszer-
re egy idõben Szekszárdon és Faddon
is kell majd valamelyikünknek edzést
tartania” – mondta sejtelmesen Török
István. B. Gy.

Jó kis novemberi 
bokszest a láthatáron

Török István edzõ és tanítványa, 
Bokros Valentin

Borkai Zsolt, a MOB elnöke
a Vállalkozói Szalonban

A Magyar Olimpiai Bizottság tavaly
megválasztott elnöke, Borkai Zsolt,
egykori tornászvilágbajnokunk a Szek-
szárdi Vállalkozó Szalon e heti rendez-
vényén a sportirányítás átalakításáról,
ezen belül a MOB új feladatairól be-
szélt, mely benne foglaltatik majd a ha-
marosan a parlament elé kerülõ új
sporttörvényben. 

A legnagyobb horderejû változás a
többcsatornás finanszírozási rendszer-
rõl az egycsatornásra való áttérés, s a
verseny-, a diák-, a para- és a szabad-
idõsport  teljes egészében az olimpiai
bizottság irányítása alá tartozik majd.

– Több köztestület is ténykedett ed-
dig a magyar sportban (Nemzeti Sport-
tanács, Nemzeti Sportszövetség, Ma-
gyar Paralimpia Bizottság, Fogyatéko-
sok Nemzeti Sportszövetsége és per-
sze a legfõbb, a MOB), a Magyar Diák-
sportszövetség, mellette számos más
országos hatókörrel bíró szervezet is.
Nehéz volt így átlátni, voltak átfedések,
s okkal volt feltételezhetõ, hogy nem
hatékony a sportra fordítható pénz fel-
használása – utalt a változtatás szüksé-
gességére Borkai Zsolt, aki Gyõr város
polgármestere és országgyûlési képvi-
selõ is. – Ahhoz, hogy el tudjuk látni az
államtól megkapott a korábbiakhoz ké-
pest jóval sokrétûbb, összetettebb fel-
adatot, a MOB-nak is változnia kell, ki
kell bõvülnie a vezetõ testületének,
szakmai bizottságainak. Kézenfekvõ,
hogy a már említett köztestületek meg-
határozó emberei, akik jóllehet egye-
sületi keretben továbbra is mûködnek,
bekerülnek a MOB vezetõ testületeibe,
szakbizottságaiba.

Borkai egy kér-
désre válaszolva
kifejtette: azon
túl, hogy a Nép-
stadion lebontá-
sa, átépítése –
amire megvan a
pénz – hamaro-
san elkezdõdik,
nem látja még a
más központi lé-
tesítményfejlesztéshez szükséges for-
rásokat. De ha ez a feladat is az általa ve-
zetett testület hatáskörébe kerül, meg-
látása szerint a vállalkozói tõke bevoná-
sával, ösztönzésével meg lehet oldani a
központi edzõtáborok fejlesztését. A jö-
võ évi londoni olimpiával kapcsolato-
san elmondta: annak a kiemelkedõ sze-
replésnek, ami a pekingi olimpiát meg-
elõzõen jellemezte, hosszú idõn át a
magyar  sportot (7, 10, 11 arany), nincs
realitása. „Szegényesebb a hátország,
nõtt a konkurencia, más a merítési le-
hetõség” – mondta, majd a konkrét jós-
lást elutasítva optimistán megjegyezte:
„A pekingi 3 arany, 4 ezüst és 3 bronz-
ra akkor is jók vagyunk még, ha a most
felsorolt arany-, illetve éremesélyesek
felének nem jön ki a lépés Londonban.
Meggyõzõdésem, hogy több sport-
águnk most is a felszínre hozhat olyan
meglepetésembereket, akiktõl nem vá-
runk érmet. Most az a legfontosabb,
hogy a magyar résztvevõk számát je-
lentõsen növeljük: pillanatnyilag 74
kvótát szerzett sportolónál tartunk. A
labdajátékokban a vízilabdázók mellett
– sajnos – már csak a férfi kézilabdázók
harcolhatják ki a részvételt.” B. Gy.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. OKTÓBERI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Október 25-én, kedden 16–18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
október 18. (kedd) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz.
iroda,
II. sz. választókerület
október 11. (kedd) 16–17 óráig
Garay J. Általános Iskola (Zrínyi u.)
október 25. (kedd) 16–17 óra
Gyakorló Általános Iskola

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola.
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA képvi-
selõ. VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület   
A hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   
A hónap utolsó péntekén 14–15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökén
16–18 óráig
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17–18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17–18
óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Tolnatáj Televízió
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: 
AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ: Futó Imre • Tördelés: Fazekas András

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, a Széchenyi utcában
téglaépületben teljes emeleti rész 170
m2-es lakóterülettel, 140 m2-es tetõtér-
beépítési lehetõséggel, 350 m2-es
zárt udvarral, dupla garázzsal eladó.
Érdeklõdni: 0620/916-52-34.

SZEKSZÁRDON, a SPAR bejáratánál
28 m2-es üzlethelyiség tulajdonjoga el-
adó. Érdeklõdni: 0620/916-52-34.

ÚSZÁSOKTATÁS A fõiskola uszodájá-
ban 7-14 éves gyermekek részére
úszótanfolyamot szervez a Fõiskolai
DSE. A tanfolyam október 10-tõl de-
cember 16-ig tart, 9 alkalommal, pén-
teki napokon 16.15-tõl 17 óráig. Je-
lentkezni a 74/528-300 (1116 mellék)
vagy a 74/315-590-es telefonszámo-
kon lehet.

Álláshirdetések
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
10. § (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet a Polgármesteri Hivatal Város-
üzemeltetési és -fejlesztési Igazgatóság
Városigazgatási és -rendészeti Osztályán

közterület-felügyelő (2 fő)

munkakör betöltésére. A részletes pá-
lyázati felhívás a www.szekszard.hu
honlapon, a Közügyek/Állás menü-
pontban tekinthetõ meg.
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Szembenézés feketén-fehéren 
Pillanatok. Elmélyült pillanatok egy ká-
vé mellett külön hideg tejjel. Pillana-
tok, amelyekbe az élet sûrûsödik. Sûrû-
södik, mint Berka Attila szövegei.
Berka, nem Birka, és nem is Berta. A
neveknek jelentõsége van. Ahogy je-
lentõsége van annak is, hogy egy ma-
roknyi irodalomkedvelõ „tömeget kép-
zett” az Irodalom Házában Szekszár-
don, hogy beszélgessen egy kávé mel-
lett az internet világában egy inter-
netes folyóirat szerkesztõjével a köny-
vérõl, a másodikról. A könyvrõl, amely
„kisregényként” másfajta teljességet
mutat, mint amikor négy év során
egyenként jelentek meg a hétköznapi
tapasztalatból, helyzetekbõl kibonta-
kozó rádöbbentõ, gondolatfakasztó,
önmagába mélyedõ tömör, súlyos ön-
megszólító írások majdnem azonos
formában az interneten a Spanyolnát-
ha folyóiratban.

Egészen másként hatnak, szinte
szükségszerûen összekapcsolódnak
a Hosszúkávé külön hideg tejjel írásai
(csak a történet nem hangzik el, amit
pedig már feltétlenül el kellene mon-
dani). Egy különleges kávé mellett,
egy cseppet sem különleges bevásár-
lóközpontban született gondolatok a
nyüzsgõ „bigszitilájfot” figyelve az
életrõl, az útkeresésrõl, a szerelem-
rõl, az utazásról, vagyis a világban
benne levésrõl és végül a halálról. A
hosszú kávé külön hideg tejjel, a feke-

te lében olvadó cukorral és utána a
benne keveredõ fehér tejjel a nyuga-
lom a befelé tekintés pillanata, ami
mindenkinek megadatik így vagy
úgy. Berka a „kávészertartás” mellett
belsõ diskurzust folytat, miközben
látja maga körül a nyüzsgõ, felszínes
tömeget, hallja a hangszórókból öm-
lõ sivár zenét a kívülrõl benne levés
köztes állapotában. A már alig létezõ
benne levés, a valódi létezés különle-
ges pillanata ez, amelybõl ha kitekint
a sekélyes külvilágra, szükségszerû-
en ironikus félmosolyt fakaszt, és a
ráismerés döbbenetét.

A kötet tizenegy, vasárnaptól vasár-
napig tartó négy-négy naphoz kötõdõ,
„dekádjának” gondosan megszerkesz-
tett spontaneitása is pont annyira mû,
bár szép és figyelemfelkeltõ, mint a be-
vásárlóközpont jól megtervezett kül-
sejû látogatói. Valójában alaposan el-
tervezett, mint a hosszú kávé külön hi-
deg tejjel élvezete, amely belelátni en-
ged az élet velejébe.

A 2004 óta az interneten megjelenõ
Spanyolnátha mûvészeti folyóiratnak
2006 óta szerkesztõje Berka Attila (Bu-
dapest, 1976–) A Hosszúkávé külön hi-
deg tejjel a Spanyolnátha könyvek 8.
darabjaként jelent meg 2010-ben Sza-
bó Zoltán kávéházi tereket emberek
nélkül ábrázoló fotóival, amelyeket
Berka kissé roncsolt. 

Kovács Etelka

Erdõk nemzetközi
éve: rajzpályázat

Az erdõk nemzetközi éve alkalmából
az ENSZ felhívást intézett saját szerve-
zeteihez, a kormányokhoz, más – pri-
vát és egyéb – szervekhez, hogy segít-
sék és tudatosítsák az erdõvédelmet.
Ebbõl kiindulva az Alle Bevásárlóköz-
pont és a Gemenc Zrt. pályázatot írt ki
6-10 és 11-14 éves korcsoportban. A
pályamûvek mutassák be az erdõ szép-
ségeit, illetve tegyék szemléletessé a
Gemenci-erdõ állat- és növényvilágá-
nak szépségeit!

A technika (ceruza, festék, kollázs,
tus...) és a terjedelem szabadon választ-
ható. A beadási határidõ október
31. A zsûri november 30-ig bírálja el a
mûveket. A legjobbak gemenci családi
kirándulást, illetve Alle vásárlási utal-
ványt nyernek.

A pályamûveket a következõ címre
kell küldeni: 1117 Budapest, Október
Huszonharmadika utca 8–10. Center
Management, 3. emelet Kovács Klau-
dia. A kiírók kérik, hogy a pályázók
egyúttal küldjék meg nevüket, élet-
korukat, címûket, telefonszámukat és
e-mail címüket.   - h -
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