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EGYSZEMÉLYES VOLT
A SZEKSZÁRD AC
A LINZ ELLEN

HAT HÓNAPJA SZÉPÍTJÜK
EGYÜTT A VÁROST 5. OLDAL 12. OLDAL

Október 6. gyásznap a magyar
történelemben. Az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
megtorlásaként százhatvan évvel
ezelőtt, ezen a napon végeztek ki
tizenhárom magyar tábornokot.

Az aradi gyilkosságok – Kossuth La-
jos szerint a magyar Golgota – évfor-
dulóján minden évben megemlékezé-
seket tartanak. A Béla király téren a
Gyakorló iskola diákjai verses-zenés
mûsorral adóztak a vértanúk emléke

elõtt. A Magyar Nemzetõrök Tolna
Megyei Szervezete díszõrsége mellett
városi szervezetek, iskolák és az ön-
kormányzat képviselõi is megkoszo-
rúzták a ‘48-as emlékmûvet.

Írásunk a 3. oldalon.

Vértanúkra emlékeztek
Százhatvan éve végezték ki a szabadságharc tábornokait Aradon

A LIMAI ORVOS
MÁR MAGYARUL
ÁLMODIK

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

9. OLDAL

A Gyakorló Általános Iskola diákjai adtak ünnepi mûsort az aradi tizenhármakra emlékezve

Közös ünnepre
hívnak, várnak

a szervezõk
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata idén is méltóképpen kíván
megemlékezni az 1956-os októberi
forradalom eseményeirõl. A pol-
gármesteri hivatal, a POFOSZ Tolna
Megyei Szervezete, valamint a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza közös szervezésében az ünnepi
mûsor és a koszorúzás 2009. október
23-án (pénteken) 14 órakor kezdõdik
a Szent István téri '56-os emlékmûnél.

Kérjük, hogy a koszorúzási szándé-
kot október 22-én (csütörtök) 12 órá-
ig jelezzék a Babits Mihály Mûvelõdé-
si Ház és Mûvészetek Háza informáci-
ós szolgálatánál (tel.: 74/529-610). A
koszorúkat kérjük közvetlenül az ün-
nepség helyszínére szállítani.
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„A hasonlóságok összekötnek”
A Roma Nívódíj idei kitüntetettje: Horváth Erika óvodavezetõ

■ „…pedagógiai munkájával, emberba-
rát, segítõszándékú magatartásával se-
gíti a cigányság társadalmi integráció-
ját. Közösségépítõ tevékenységének
köszönhetõen olyan légkört sikerült
kialakítania az általa vezetett intéz-
ményben, amely hozzájárult az elõíté-
letek enyhítéséhez, a feszültség-men-
tesebb, sikeresebb együttéléshez.” E
mondatok a Roma Nívódíjjal kitünte-
tett Horváth Erika óvodavezetõ (a
Mérey és Kadarka utcai intézmények
irányítója) méltatásakor hangzottak el
augusztus 20-án.

– Amikor Sárközi János József, a Tol-
na megyei nemzeti és etnikai kisebbsé-
gi területi koordinátor feltette a kér-
dést, elfogadnám-e a Roma Nívódíjat,
komolyan zavarba jöttem, mert szá-
momra a segítségnyújtás, az odafigye-
lés természetes dolog. A törõdés szerin-
tem mindenkinek jár. Ezt a szemléletet
tanultam otthon a szüleimtõl. Termé-
szetesen nagyon örültem a kitüntetés-
nek, de a legnagyobb elismerés szá-
momra mégis az, hogy azt látom: a ci-
gány gyerekek jól érzik magukat az
óvodánkban, szüleik számára egyre
fontosabb érték a tudás. Szívesen
adunk nekik tanácsokat, de megvárjuk,
amíg õk kérik. A cigány gyerekek mel-
lett arab, román, ukrán,olasz gyermeke-
ket is nevelünk, akiknek a beilleszkedé-
sére, az esélyegyenlõségük megterem-
tésére ugyanannyira odafigyelünk.

Úgy másfél évtizeddel ezelõtt – ép-
pen a roma gyerekek szellemi fejlõdé-
sét elõsegítendõ – Horváth Erika
elõbb elkészítette a felzárkóztató-,
majd a „kétkultúrás” programot. Bár
valamennyi gyermek fogékony volt a
„kanalazásra”, a kanalak ritmushang-
szerként való alkalmazására, ahogyan
a magyar népmeséket is szívesen hall-
gatták, illetve beszélgettek azokról.

– A két programban megfogalma-
zottak mára teljes egészében beépül-
tek az intézmény napi nevelõmunká-

jába. A cigány szülõk már nem igény-
lik gyermekeik számára a megkülön-
böztetett bánásmódot, sõt kifejezet-
ten kérik, hogy a többségi társada-
lom elvárásai szerint neveljük a gye-
rekeiket. A programkészítés folyama-
tában egyébként az elõkészítõ sza-
kasz volt a legizgalmasabb és a legta-
nulságosabb. A beszélgetések során
mélyebben megismertük, megértet-
tük és elfogadtuk egymás szokásait,
értékrendjét, elvárásait, vágyait, örö-
mét, fájdalmát és félelmeit. Ráébred-

tem, hogy nem a különbségeket kell
hangsúlyozni, hanem a hasonlóságot
kell erõsíteni. A különbségek ugyanis
elválasztanak, míg az azonosságok
összekötõ kapocsként mûködnek –
szögezte le az óvodavezetõ, de azt is,
hogy szerinte a cigány embereknek
jobban meg kell küzdeni a sikerért,
az elismerésért, mint a többségi tár-
sadalom tagjainak. Kiemelte azt is,
hogy a romákban erõsen él a félelem,
a bizalmatlanság, amit mindenkép-
pen oldani kell.

– A legfontosabb az együttmûködõ
partneri viszony kialakítása, legyen
szó elismerésrõl, vagy akár kritikai
észrevételekrõl. Szerepjátszás helyett
törekedni kell az õszinte, nyílt kom-
munikációra. Mi nem a cigányokkal
vagyunk kapcsolatban úgy általában,
mint ahogy nem is magyarokkal, ro-
mánokkal, ukránokkal, vagy olaszok-
kal, hanem az Orsós Pistivel, a Bogdán
Ancsával, a Kolompár, a Varga, a Ko-
vács, vagy a Sárközi családdal.

A kitüntetett óvodavezetõnek ut-
cán és üzletben ismerõsök és idege-
nek gratuláltak a rangos elismerés-
hez, amit õ egy tortához hasonlított
és közölte, abból egy-egy szelet az
óvónõké, valamint az óvoda minden
dolgozójáé.

– Nagyon komolyan így gondolom
– hangsúlyozta Horváth Erika.

V. Horváth Mária

Horváth Erika óvodavezetõ a Roma Diáksportegyesület elnökétõl,
Sárközi János Józseftõl vette át a Roma Nívódíjat

Roma Nap 2009: igényes folklór hajnalig
Foci, főzőverseny és a másnapba
jócskán belenyúló igényes folk-
lórműsor jellemezte a 18. szek-
szárdi kezdeményezésű Országos
Roma Napot.

Bálint György

Hogy csak nevében országos, a me-
gyei romaügyi koordinátor, a „Dun-
di” néven közismert Sárközi János
József által életre hívott rendezvény,
errõl lehet vitatkozni. Az például vi-
tathatatlan, hogy a Tolna megyében
élõ kisebbség jön el a rendezvényre
tekintélyes számmal, de a fõszervezõ
minden évben be tud mutatni a fõ
asztaloknál helyet foglalók között a
megyén kívülrõl érkezõket, általában
Fejér és Pest megyébõl. Idén például
megjelent a békéscsabai vajda, de
nyilvános üdvözlés hangzott el a
Gyõrbõl érkezett „testvérek” okán is.

Lezárva az ebbéli vitát: ha egy
sportverseny egy más nemzet fiai-
nak, lányainak a részvételével zajlik,
annál is használjuk a nemzetközi
minõsítést, a fentiek okán akkor
nem a valóságtól való elrugaszko-

dás, a Roma Nappal kapcsolatosan
az országos titulus.
Fociztak, majd fõztek

Köszönhetõen a remek idõnek,
egész napot betöltõ volt az idei ren-
dezvény: a szabadtéri kispályás lab-
darugó tornára nyolc csapat neve-
zett, és a szervezett keretek között
mûködõ, más tornákon is bemutat-
kozó Kis Dankó sikerével zárult. A
tehetségeket gyûjtõ formációban
helyet kapott Gyarmati Csaba és
Sárközi Ferike, de a „kis Kokó” is,
akiktõl azt várja a roma kisebbség,
hogy eljussanak az elsõ, de legalább
a második osztályig, akik helyet
kapnak az országos roma váloga-
tottban, s esetleg olyan példaképek
lesznek, mint Pisont, vagy Kenesei.

A Termip is föllépet
Hatan-heten megpróbálkoztak a

bográcsos ételekkel. Alapvetõen kö-
vetve a magyar gasztronómiát, az it-
teni fõzési szokásokat, persze a ro-
ma szakácsokra jellemzõ merész-
séggel, amikor az átlagnál csipõ-
sebb, fûszeresebb, de a zsûri szerint

nagyon finom ételeket készítettek.
Az esti buliban is többen repetáztak
az ételekbõl, például Dundiék csül-
kös babjából... Az elsõ helyéért járó
díjat a szekszárdi Babina Attila kap-
ta, második a mórágyi kisebbségi
önkormányzat csapata lett, a harma-
dik helyet pedig Halász Imre vegyes
pörköltje érdemelte ki.

Aztán, ahogy az egy roma napon
lenni szokott, este fél tíz tájban be-
indult a folklór nagyüzem, no és
azok az együttesek is fölléptek,
akik a romafolklór alapjaira építve
tánczenét játszanak. Igazi, tombo-
lásra késztetõ sztár együttes ezúttal
nem volt. Nem is igen lehetett, hi-
szen Bódi Gusztitól Gyõzikéig min-
denki eljött már. "Dundi" egy sztárt,
pontosabban együttest most is el-
hozott.

– Magyarországon a legprofib-
ban, a legtökéletesebb hangzásban
a nyírségi Termip együttes viszi
színpadra a roma népzenét. Nos,
színpadra lépett a szekszárdi sport-
csarnokban ez a zenekar, és rop-
pant nagysikerû koncertet adott. El-
hoztuk a legjobbak közül a Pesti fiú-

kat, a szolnoki zenekart, és most
sem hiányzott a romafolklórt a mo-
dern zenével remekül ötvözõ, a ci-
gányság körében népszerû, saját
számokat elõadó, többgenerációs
Pere zenekar sem. Az õ fellépésük
elõtti helyi és Tolna megyei hagyo-
mányõrzõ együttesek mûsora is
sokszínûbb volt, mint az elmúlt
években.

– Ezek szerint kevesebb pénzbõl
is sikerült megtartani nívót?

– Nem volt könnyû, mert úgy kel-
lett szinte „összekódulni” azt az egy-
milliót, ami rendelkezésünkre állt.
Remélem, hogy jövõre újra lesz ki-
sebbségi önkormányzatunk, s ezzel
a háttérrel, no meg a tehetõs roma
vállalkozók nagyobb támogatásával
ennél is jobb lesz. Más megyékbõl
még többen érkezõkkel ez a min-
denképpen hézagpótló rendezvé-
nyünk. S ha egyszer a kultúrházunk
is elkészül, akkor az itt látható apró-
ságokból, iskoláskorúakból egy re-
mek kis zenekart, táncegyüttest is
ki tudunk nevelni – adott hangot re-
ményeinek a fõszervezõ Sárközi Já-
nos József.
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Az aradi tizenhármak emlékezete
Az ítéletet október 6-án, szándékosan a bécsi forradalom elsõ évfordulóján hajtották végre

Kossuth Lajos 1890-ben – az
egyetlen, fonográfon is rögzített
beszédében – Aradot a magyar
Golgotának nevezte.

SzV

Az 1848-49-es szabadságharcban ját-
szott szerepük miatt Aradon tizenhat
honvédtisztet végeztek ki, a nemzeti
emlékezet mégis elsõsorban az 1849.
október 6-án meggyilkoltakat említi,
gyakran használva a tizenhárom aradi
vértanú, illetve az aradi tizenhármak
elnevezést. Ugyanezen a napon végez-
ték ki az elsõ felelõs magyar miniszter-
elnököt, Batthyány Lajost, Pesten.

A magyar sereg a Világos közelében
levõ szõlõsi mezõn tette le a fegyvert
az orosz csapatok elõtt. Ez nagy sértés
volt a császári oldal számára. Az oro-
szok – noha ígéretet tettek az ellenke-
zõjére – foglyaikat némi habozás után
átadták az osztrákoknak. I. Miklós
orosz cár a kegyelem irányában pró-
bálta befolyásolni rokonát, Ferenc Jó-
zsefet, és diplomáciai úton neheztelé-
sét fejezte ki a kivégzések miatt.

A hadbíróságot Karl Ernst törzs-
hadbíró vezette, az ítéleteket Julius
Jacob von Haynau, Magyarország telj-
hatalmú kormányzója írta alá. Vala-
mennyi tábornokot kötél általi halálra
ítélték, Haynau végül négyük bünte-
tését „különleges kegyelembõl” golyó
általira változtatta.

A tizenhármak ítéletét október 6-
án – szándékosan a bécsi forradalom

és Latour császári hadügyminiszter
meggyilkolásának elsõ évfordulóján –
hajtották végre, ami ezért a forrada-
lom és szabadságharc vérbefojtásá-
nak gyászünnepe.

A kivégzéseket reggel fél hatkor
kezdték. Lõpor és golyó általi halállal
halt Lázár Vilmos ezredes, Gróf Des-
sewffy Arisztid tábornok, Kiss Ernõ
tábornok és Schweidel József tábor-
nok. Tizenkét katona állt fel velük
szemben töltött fegyverrel, majd pa-
rancsnokuk jelzésére a lövések eldör-
dültek. Kiss Ernõ kivételével mindhár-
man élettelenül zuhantak a földre.
Kiss Ernõt csak a vállán érte a lövés,
ezért három katona közvetlen közel-
rõl újra tüzelt...

Hat órakor hajtották végre az újabb
kivégzéseket. Kötél általi halállal hal-
tak Lovag Poeltenberg Ernõ, Török Ig-
nác, Lahner György, Kneziæ Károly,
Nagysándor József, Gróf Leiningen-
Westerburg Károly, Aulich Lajos,
Damjanich János és Gróf Vécsey Ká-
roly tábornokok. Vécseynek végig kel-
lett néznie társai kivégzését, mert õt
akasztották fel utolsónak. A vértanú tá-
bornokok sorban elbúcsúztak egy-
mástól, Vécseynek már nem volt kitõl
búcsút vennie, ezért Damjanich holt-
testéhez lépett, és megcsókolta a tá-
bornok kezét.

A kivégzést követõen elrettentésül
az elítéltek holttestét közszemlére tet-
ték ki. Mivel a kivégzettek ruhái a hó-

hért illették, ezért a felakasztottak tes-
tét levetkõztetve a bitófa tövébe he-
lyezték, majd melléjük döntötték a bi-
tófák oszlopait. Október 6-án este az
agyonlõtt tábornokokat a sáncárok-
ban, a felakasztott vértanúkat pedig a
vesztõhelyen temették el.

1849 augusztusa és 1850 februárja
között Aradon még további három
honvédtisztet végeztek ki: augusztus
22-én Ormai Norbert honvéd ezre-
dest, a honvéd vadászezredek pa-
rancsnokát, október 25-én Kazinczy
Lajos honvéd ezredest,  Kazinczy Fe-
renc fiát, 1850. február 19-én pedig
Ludwig Hauk alezredest, Bem tábor-
nok hadsegédét.

Az aradi vértanúk kultusza már a ki-
végzés napján elkezdõdött, hiszen
már egy-két órával a kivégzéseket kö-
vetõen tömegek zarándokoltak a ki-
végzés helyére. Mindenki sírt, imádko-
zott, ezen a napon minden boltot, nyil-
vános helyet bezártak. A vértanúk em-
lékének megörökítésére, szobor, vagy
emlékmû felállítására csak a kiegyezés
után lehetett gondolni. Barabás Béla
jogász, volt országgyûlési képviselõ
emlékirataiból ismert, hogy édesapja
volt az elsõ, aki egy kiszáradt eperfát
és egy keresztet vitetett a kivégzés
helyszínére. Az eperfa ágaira ragasz-
tott cédulákra írták fel a tizenhárom
vértanú nevét. A vértanúk emlékének
ápolását felvállaló Aradi Honvédegylet
emlékkõvel helyettesítette a kiszáradt
eperfát. A vesztõhelyen ma látható
obeliszket 1881-ben állították fel.

A tizenhárom aradi vértanú (litográfia 1900-ból)

Bajnai-csomag: vissza a feladónak
A Fidesz Tolna megyei országgyûlési képviselõi együtt lépnek fel a költségvetés módosításáért

n A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Tolna megyei országgyûlési képviselõi
42 módosító javaslatot nyújtottak be a
jövõ évi költségvetés tervezetéhez.
Mint azt a képviselõk a Bajnai-csomag
elleni tiltakozás ügyében tartott bony-
hádi sajtótájékoztatójukon hangsú-
lyozták: a költségvetés nemcsak a nem-
zetközi, hanem a belsõ igényeknek is
meg kellene feleljen, de ez a jelenlegi
tervezetrõl nem mondható el. 

Hirt Ferenc, Tamási és környéke
országgyûlési képviselõje kiemelte: a
szociális szférában mintegy 70%-os
az elvonás, ami oda vezet, hogy sem-
mi sem fog mûködni. Tóth Ferenc, a
paksi térség képviselõje az oktatási
normatívák drasztikus csökkenésére
hívta fel a figyelmet. Mint mondta: a
tényekkel szemben nincsenek érvek.
A szocialista-liberális kormány 7 éve
alatt eddig 27 milliárd Ft-tal csökken-
tek a normatívák. Horváth István,
Szekszárd Megyei Jogú Város polgár-

mestere azokat a javaslatokat ismer-
tette, amelyeket a képviselõk közö-
sen nyújtottak be Tolna megye közle-
kedési, hulladékgazdálkodási és víz-
rendezési problémáinak megoldásá-

ra. Ezek olyan kérdések, amelyek sür-
gõs megoldást igényelnek, ezért azo-
kat a Fidesz kormányra kerülése után
is kiemelten fogja kezelni. Megoldás-
ra vár: a Bátaszék-Bonyhád közötti út

felújítása, a 6-os és 63-as utak csomó-
pontjának átépítése, új híd építése
Sióagárdon, a bogyiszlói Duna-híd át-
építése, kerékpárút építése Szek-
szárd és Sötétvölgy, illetve Kakasd és
Sötétvölgy között, a hulladéklerakók
rekultivációja, szennyvízprogram in-
dítása Zombán, Pörbölyön, Kétyen
és Felsõnánán, ivóvízjavító program
Szedresben, Medinán, Decsen, Sárpi-
lisen és Faddon, területi vízrendezés
Zombán, Bátaszéken, Faddon, Szál-
kán, Kétyen és Felsõnánán.

Potápi Árpád János, a Fidesz me-
gyei választmányának elnöke a há-
rom legfontosabb területnek nevezte
az egészségügyet, a szociális ellátást
és az oktatást, amelyekbõl nem lehet
pénzeket kivonni, mert azzal óriási
károkat okoz a kormány az ország-
nak. Ennek megakadályozásáért tilta-
koznak, illetve nyújtják be javaslatai-
kat az ellenzéki képviselõk.

Réger Balázs

Dr. Puskás Imre (balról), Patay Vilmos, Potápi Árpád János, Hirt Fe-
renc, Tóth Ferenc és Horváth István a bonyhádi sajtótájékoztatón
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Nyerjen koncertjegyet!
Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra Szekszárdon

n Az elmúlt két év egyértelmû siker-
projektje a magyar zenepiacon
Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán két
musicalalbuma volt. 

A Musical Duett 1. dupla platinale-
mez lett, a Magyar Hanglemezkiadók
Szövetségének összesített eladási lis-
táján a száz legnépszerûbb album kö-
zött az elsõ helyen végzett 2007-ben,
amikor 40 hétig ebbõl a lemezbõl vá-
sárolták a legtöbbet! Elnyerték a
MAHASZ Fonogram-díját is, amit az
Év hazai szórakoztató albuma kategó-
riában érdemeltek ki. 

A mûvészházaspárnak 2008 tava-
szán megjelent második albuma, s a
Musical Duett 2. néhány hét alatt lett
aranylemez! A hatalmas sikerek után
Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán úgy
döntött, lemezbemutató koncertet tar-
tanak a két album dalaiból. A turné
2008. november 30-án a Papp László
Sportarénában egy nagyszabású

show-val indult. A turné során a két
énekes elsõsorban a Musical Duett le-
mezekrõl ad elõ dalokat. Hallhat a kö-
zönség nagy musical-slágereket, is-
mert animációs- és mozifilm-dalokat, s
persze kirándulnak a popzene világá-
ba is, ahogy tették ezt az albumokon is.

A turné, s vele a két mûvész októ-
ber 17-én, szombaton érkezik Szek-
szárdra. A városi sportcsarnokban 19
órakor kezdõdõ koncerten Ön is ott
lehet, ha az alábbi két kérdésre helye-
sen válaszol, és október 14-ig (szer-
da) egy telefonszám megadásával
eljuttatja szerkesztõségünk címére
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). A
helyes megfejtõk között kétszer két
darab belépõt sorsolunk ki, a nyerte-
seket telefonon értesítjük.

1. Mennyi ideig vezette az eladási
listákat 2007-ben a Musical Duett 1?

2. Hol tartották a lemezbemutató
koncertturné elsõ elõadását?

Musical Duett: a mûvészházaspár koncertje népszerû

„Elköltözött” az emlékmû
Szoborparkba került Agamemnon alkotása

ELSZÁLLÍTOTTÁK hétfõn a megyei múzeum elõtti térrõl a Tanácsköztársaság
mártírjainak emlékmûvét. A város közgyûlése szeptemberi ülésén döntött arról,
hogy az alkotást a budatétényi Mementó Szoborparkban helyezik el. A szállítás
költségeit egy vállalkozó állta. Makrisz Agamemnon Kossuth-díjas szobrászmû-
vész alkotását 1959-ben állították fel. Az elszállítását az emlékmû balesetveszélyes
állapota is indokolta. Fotó: Bakó Jenõ

nA 2009. március 15-én bevezetett he-
lyi menetrenddel kapcsolatban beér-
kezett észrevételek alapján az alábbi
módosításokat tervezzük bevezetni a
közeljövõben.

8-8A JÁRATOK
Régi igény válhat valóra a 8-8A vonalak
déli irányú meghosszabbításával. A
Szõlõhegynél kialakított körforgalom-
nak köszönhetõen lehetõvé válik az au-
tóbuszok megfordítása, így az említett
járatok útvonala meghosszabbítható a
Szõlõhegyi elágazás megállóig. Ennek
eredményeként az Ebes-puszta, Szesz-
fõzde és a Szõlõhegyi elágazás megál-
lóhelyek környékének ellátottsága je-
lentõsen javul a járatsûrûség tekinteté-
ben. A megnövekedõ menetidõ a 8-8A
járatok indulási idõpontjaiban kismér-
tékû módosítást tesz szükségessé.

88-89-ES JÁRATOK
Visszajelzések érkeztek a 88-89-es jára-
tok Béla király téri betérésével kapcso-
latban. Az utasok túlnyomó többségé-

nek ez kényelmetlenséget okoz, s
emellett csak nagyon kevesen veszik
igénybe az említett megállóhelyet fel-
és leszállás céljából. Utasforgalmi szám-
lálást végeztünk különbözõ napokon a
betérés indokoltságát vizsgálva. Ennek
eredménye alátámasztotta a többségi
véleményt, ezért a 88-89-es járatokat a
Béla király tér érintése nélkül tervez-
zük közlekedtetni.

2Y-OS JÁRAT
Utasészrevétel érkezett a 7.15-kor Pa-
lánkról induló 2Y jelzésû járattal kap-
csolatban, miszerint a jelenleginél ko-
rábbi idõpont jobban megfelelne az
igényeknek. Amennyiben jelentõs szá-
mú ellenvélemény nem érkezik, az em-
lített járat indulási idõpontja módosí-
tásra kerül.

A tervezett módosításokkal kap-
csolatos észrevételeket kérjük, októ-
ber 16-ig írásban jelezzék a Polgár-
mesteri Hivatal címén (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.).

Tervezett menetrendi fejlesztések és
módosítások a helyi tömegközlekedésben

SZEKSZÁRDRÓL A KALANDJÁRATBAN. A TV2 népszerû turisztikai mûsora, a
Kandász Andrea nevével fémjelzett Kalandjárat október 17-ei adásában (11 óra)
lesz látható Szekszárd. A forgatócsoport Eszterbauer Jánosnál is járt.
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Együtt szépítjük Szekszárdot
Fórumot tartottak és ajándékkal kedveskedtek a programban részt vevõ civileknek

Április elején indult az önkor-
mányzat kezdeményezésére a 
– lakosság körében azóta igen
népszerűvé vált – „Szépítsük
együtt Szekszárdot!” program. 
Az eredmény önmagáért beszél:
tisztább közterületek, „évtize-
des” szürkeségükből színessé
változott korlátok, gazdagabb
felszereltségű játszóterek, virág-
ládák az utak mentén, faültetés,
graffiti-mentesítés…

Gyimóthy Levente

Csak néhány tény a felsoroltakból, me-
lyeket csütörtöki lakossági fórumon
tárt a hallgatóság elé a program koor-
dinátora, Páll Laura, valamint Szek-
szárd város polgármestere, Horváth
István. Mindketten külön is köszönetet
mondtak a városlakóknak önzetlen se-
gítségükért.

Mint azt megtudhattuk, a város ve-
zetése a nagy érdeklõdés és példás
összefogás hatására tovább kívánja
folytatni a kezdeményezést. „Az em-
berek nyitottak az ilyen programok-
ra, és láthatóan jó úton indult el az
együtt gondolkodás!” – fogalmazott a
polgármester. Páll Laura örömét fejez-
te ki, hogy a civil szervezetek, intéz-
mények és a segítõ szándékú embe-
rek, társasházi képviselõk mindenütt
össze tudtak fogni a munka érdeké-
ben, mivel szerettek volna tenni váro-
sunkért.

S az eredmény? Hat hónap alatt 643
résztvevõ, 46 akciónap, hetente két
alkalommal. Mindösszesen 14 civil
szervezet, négy vállalkozó anyag(i) tá-
mogatása, nyolc társasház és kilenc
oktatási intézmény segítsége a nemes
cél érdekében. Mint azt a koordinátor

kifejtette, áprilisban a Parászta-patak
körüli hulladékgyûjtéssel indult az ak-
ció, ez a Csalogány és Barátság utcai
faültetéssel, újvárosi szemétgyûjtés-
sel, majd Klapka ltp-i korlátfestéssel
folytatódott. A nyári napok sem ma-
radtak tétlenül: játszótérfestés a
Prantner János utcában, szemétgyûj-
tés a Vármegyeháza környékén, cser-
jeültetés a Tartsay lakótelepen. Szin-
tén korlátfestés történt a Herman Ot-
tó és a Kõrösi-Csoma lakótelepen, a
Tinódi, a Kadarka és az Alisca utcá-
ban, s nem utolsósorban az UFC pá-

lyán, önkéntesek segítségével. Au-
gusztusban a Mûvelõdési Ház, vala-
mint a Kölcsey és Wosinsky lakótelep
környéke tisztult meg, ugyanakkor a
Csatári-torok, valamint a Béri Balogh
Ádám utca által határolt területen is
gyûjtötték a szemetet. Csúszdával, ho-
mokozóval, hintával bõvült a Kerámia
utcai játszótér is, emellett korlátok ki-
helyezése történt meg a Zrínyi utcai
játszótérnél, padfestés a Kápolna és a
Szent István téren, az Otthon utcá-
ban, és kitisztították a Garay-téri cso-
bogót is.

A szeptember az oktatási intézmé-
nyek hónapja volt, hiszen a Dienes
Valéria, a Baka István Általános Iskola,
valamint a Szent József Katolikus Is-
kola – már korán bejelentkezve a
programba – diákjai, tanárai gyûjtöt-
ték a szemetet környékükön. Októ-
ber 5-én a Garay Általános Iskola kez-
dett szemétszedésbe, õket a Babits Is-
kola, a Kolping Katolikus Szakképzõ,
és az Illyés Gyula Gyakorló Általános
Iskola követi majd.

Horváth István közölte: április és
szeptember 30. között 164-en vállaltak
közcélú munkát szemét-, és csikksze-
dõ, gyomtalanító, játszótér karbantar-
tó brigádokban dolgozva. E közmunká-
sok tevékenysége járda-karbantartás-
ban, bozótnyírásban, ároktisztításban,
korlátépítésben és festésben is meg-
mutatkozott a közterületeken. A pol-
gármester kitért a városlakók csikk-
gyûjtésének „eredményére” is: ezek
szerint 1700 liter – azaz napi 400 do-
boznyi, mintegy 32 millió forint érté-
kû – cigarettát szórtak el a szemetelõk
a megyeszékhelyen. Az „eredményt” a
Garay-téren állítják ki elrettentõ példa-
ként. Mint azt a polgármester elmond-
ta, szekszárdi felterjesztésre hajlandó-
ság mutatkozik arra az országgyûlés-
ben, hogy jövõre ténylegesen büntetni
lehessen a csikkek eldobóit!

Horváth Istvántól megtudtuk a Hi-
vatal faültetéssel kapcsolatos jövõ évi
terveit, mely szerint városunk újszü-
lötteinek ad lehetõséget arra, hogy ró-
luk elnevezett facsemeték díszítsék
környezetünket.

A beszámolók után a Polgármesteri
Hivatal ajándékcsomaggal, oklevéllel
jutalmazta a munkában résztvevõ ci-
vileket, és a vállalkozások képviselõit
eddigi munkájukért.

Páll Laura és Horváth István számolt be az eredményekrõl
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Pályázati segítséggel madárbarát parkot létesítenek
n Az elsõ fordulón már túljutott az a
pályázat, amelynek a célja a Prant-
ner János utcai park felújítása –
mondta el Páll Laura, a „Szépítsük
együtt Szekszárdot!” program koor-
dinátora. 

Kezdeményezésére csatlakozott a
pályázathoz a Négy Évszak Waldorf
Pedagógiai és a Csiga-Biga Képes-
ségfejlesztõ Alapítvány, valamint a
Magyar Madártani Egyesület helyi
csoportja. A mintegy 4500 négyzet-
méteres parkot négy óvoda és egy
általános iskola övezi. A játszótéren
és a madárbarát parkon túl további
funkciókat is szeretnének adni a
közterületnek, a környék  lakóinak
a bevonásával. Ötleteket, támogató-
kat várnak október 12-én, hétfõn 17
órától a Waldorf Óvodában (Gróf P.

u. 23.), október 20-án 16 órától pe-
dig a parkba várják az óvodásokat és

szüleiket, többek közt madármegfi-
gyelésre.

A pályázat kétfordulós, az újabb,
immár részletes megvalósítási terv-
vel megtöltött anyagot december 7-
ig kell benyújtani. Az Ökotárs Ala-
pítvány és a MOL közös pályázatán
400-600 ezer forint az elnyerhetõ
támogatás, amely zöldfelület létesí-
tésére, rehabilitációjára, vagy fej-
lesztésére fordítható õshonos nö-
vényzet ültetésével. A parkot téli
etetõk (ezeket már a pályázat elbírá-
lása elõtt kirakják) és ismeretter-
jesztõ táblák elhelyezésével, vala-
mint sétaösvények kialakításával kí-
vánják még inkább madár- és gyer-
mekbaráttá varázsolni. Az élmény-
hez az MME helyi csoportja ismeret-
terjesztõ elõadásokkal, szakkörök-
kel, madármegfigyelésekkel járul
hozzá a program sikeréhez.

A játszótéri eszközök festésében a gyerekek is segédkeztek
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In memoriam Grósz József (1935-2009)
n Szomorúan vettük tudomásul,
hogy tovább fogyatkozott a Garay Já-
nos Gimnázium nagy formátumú
nyugdíjas tanáregyéniségeinek kö-
re. Iskolánk közelmúltban eltávozott
neves tanárai – Mándi Gyula, Gerse
József, Mozolai János – után elment
Grósz József is.

Egy legendás hírû csapat tagja
volt. Magyar-történelem szakos ta-
nárként végzett a szegedi tudo-
mányegyetemen, majd 1972-ban ke-
rült a Garay János Gimnáziumba
Cséke Miklós magyar-francia szakos
tanár nyugdíjba vonulásakor. Neve
iskolánkban és az egész megyében
elválaszthatatlanul összefonódott a
magyartanítással. E tárgynak sok ki-
váló szaktanára között – mint dr. Bí-
ró János, Hornyák Lászlóné, dr.
Nagy Andor, Németh Károly – osz-
tályokat tanított meg a Garayban a
magyar nyelv és irodalom ismereté-
re, szeretetére. Nagy szaktudása,
módszertani felkészültsége, mesteri
óravezetése nemcsak diákjai, ha-
nem fiatalabb kollégái számára is ta-
nulságosak és emlékezetesek voltak
és maradnak. Mûelemzéseiben bra-
vúrosan szemléltette a tartalom és a
forma, a kifejezendõ gondolat, él-
mény vagy érzés, és a kifejezõ esz-
közök lényegi összetartozását. Logi-

kusan és célszerûen felépített iroda-
lomóráinak a szellemi igényesség
éppúgy jellemzõje
volt, mint az érzelmi
és erkölcsi tanítás, az
emberi mondanivaló
közvetítése. Mesteri-
en valósította meg a
horatiusi elvet, a szép-
irodalom klasszikus
küldetését: tanított és
gyönyörködtetett. 

Nemcsak szaktanár-
ként öregbítette a
Garay gimnázium hír-
nevét. Tudása alkalmassá tette arra,
hogy a megyében a magyar nyelv és
irodalom tantárgy szakfelügyelõje
lehetett. A stafétát a legendás dr. Bí-
ró János magyar-latin szakos kollégá-
jától vette át. Kollégái ismerték és
szerették a segítõkész, emberséges
szakfelügyelõt, aki nemcsak tovább-
képzéseket tartott tanártársainak,
hanem látogatásai során hasznos ta-
nácsokkal segítette a pályakezdõket.

Grósz József huszonhárom éven
át tanított a Garayban. Pályája méltó
befejezéseképp 1991-ben ismét osz-
tályfõnöki szerepet vállalt, és 1995-
ben ballagott el utolsó osztályával.

Garays kollégáival azután is tar-
totta a kapcsolatot, nyugdíjasként is

be-bejárt a gimnáziumba. Odafigye-
lõ és gondoskodó nagyapaként kí-

sérte nyomon gimna-
zista unokái elõme-
netelét. Ez a gesztus
is jól jellemzi a tanár
urat. Családcentri-
kus, az életet szeretõ
és tisztelõ, kötelessé-
geit tudó, munkáját
becsületesen ellátó
ember volt, aki tanít-
ványait is erre nevel-
te. Találó, frappáns
megállapításait, böl-

csességbõl fakadó fanyar humorát -
mi, akik ismertük, élettapasztalat-
ban növekedve – egyre igazabbnak
érezzük.

Egykori magyar szakos kollégái-
val az elmúlt tanév végi összejövete-
len még együtt volt. Sokat mesélt
életérõl, élményeirõl, mintha érezte
volna: lehet, ez az utolsó találkozás
velük. Mégis nyugodt volt, mint aki
tudja: emberi feladatait elvégezte.
Ki is mondta: az ideje lassan lejár, és
felkészült a befejezésre. Nagy aján-
dék ez neki. Ahogy ajándék nekünk
is az, hogy ismerhettük.

Köszönjük, Tanár Úr!
A Garay János Gimnázium

közössége 

„Éppen olyanok, mint otthoni dombjaim”
Esztergomban járt a Babits Mihály Általános Iskola tantestülete

n Szekszárd és Esztergom. Babits Mi-
hály életének két fontos városa: az
egyik az életút elejérõl, a másik inkább
a végérõl. Két város – „domb alatt, sík
felett” –, két szeretett, otthont adó hely
a költõ életében. Ez köti össze e két ré-
gi magyar várost az ország két végérõl
Babitscsal.

Ez a gondolat kötötte össze tavaly, a
Babits emlékévben e két város költõ-
rõl elnevezett általános iskoláját is,
amikor a Szüreti Napok idején az esz-
tergomi Babits iskola tantestülete a
szekszárdiakkal találkozott. A kelle-
mes programok és beszélgetések so-
rán kiderült, nem csak a közös név kö-
ti össze a két iskolát... Azt a látogatást
viszonozták az elmúlt héten a szek-
szárdi iskola pedagógusai.

Az igazgatói köszöntõk után az esz-
tergomi intézmény aulájában a részt-
vevõk megkoszorúzták a költõ emlék-
tábláját. A program „hivatalos” részét
beszélgetés követte, melyben nem le-
hetett megkerülni a közoktatás jelen-
legi helyzetét sem…

Ebéd után a vendégek és házigazdá-
ik felkapaszkodtak az Elõhegyre,
Babitsék egykori nyaralójához, ahon-
nan az októberi napsütésben csodál-
hatták meg a bazilikát, a Dunát, a Má-
ria Valéria hidat, és Babitscsal együtt

hitték: „… s odalent
kertem az egész táj, hol óriás csiga
kétszarvú dómjával e bölcs bazilika”

Meghatottan olvasgattuk a veran-
dán a ház egykori vendégeinek ne-
vét, simítottuk végig a régi írógép
billentyûit, melyeken Babits keze ko-
pogtatott egykor. Ültünk a az ebédlõ-
asztal körül, és olvastuk a az egyik
befõttes üvegen Babits kézírását:
„Mustos tök”.

Csendben lépdeltünk le a hegyrõl,
hogy aztán egy másikra is felkapasz-
kodhassunk, és tiszteletünket tegyük
a fenséges bazilikánál.

Hûvösödött már, az arany színek is
tûnõben voltak, amikor azzal búcsúz-
tunk Esztergomtól és vendéglátóink-
tól, hogy találkozunk jövõre a Szek-
szárdon, a Szüreti Napok táján. Mi,
babitsosok. Máté Erzsébet

a Babits iskola tanára

Pappné Kutas Annamária, a szekszárdi, és Kotz István, az eszter-
gomi Babits iskola igazgatója az emléktábla megkoszorúzása után

Emléktábla-avatás
és elõadások

A Dicenty Dezsõ Kertbarát Kör, Szek-
szárd Város, a Tolna Megyei Agrárka-
mara Kertészeti Osztálya, a Szekszárdi
Hegyközség és az Alisca Borrend tisz-
telettel meghív minden érdeklõdõt Di-
centy Dezsõ (1879-2009) születésé-
nek 130. évfordulója alkalmából szer-
vezett emlékülésre és emléktábla ava-
tására, október 16-án, 10 órakor a Mé-
száros Borházba (Kossuth L. utca 26.).

Program: 10.00: Ünnepélyes meg-
nyitó – Dr. Katona József (SZBKI nyu-
galmazott igazgató)

10.15: Ünnepi megemlékezés Di-
centy Dezsõre – Dr. Töttõs Gábor 

11.00: A szõlõ alany és nemes fajták
szerepe a tápanyagok hasznosításá-
ban – elõadó: dr. Csikászné dr.
Krizsics Anna (PTE SZBKI Pécs)

11.30: A szõlõ tápanyagellátása az
agrárkörnyezetgazdálkodás tükrében
– elõadó: dr. Szõke Lajos

12.00: Dicenty Dezsõ szakmai ta-
nácsai mai szemmel – dr. Dula Bence

12.30: Dicenty Dezsõ Emléklapok
ünnepélyes átadása – az emléklapo-
kat átadják az alapítók: Farkas Pál,
Schubert Péter, Ferenc Vilmos

Ünnepi falatok a Mészáros Pincé-
szet kiváló boraival.

14. 30: Dicenty Dezsõ emléktábla
avatása a Frankos Pincészetnél

Városi emlékünnep
az ‘56-os forradalom

53. évfordulóján
2009. október 23. (péntek):

11.00: A POFOSZ Tolna Megyei
Szervezetének rendezvénye a Polgár-
mesteri Hivatal dísztermében

11.50: Az 1956-os emléktábla ko-
szorúzása a Polgármesteri Hivatalban

13.30: Térzene a Szent István té-
ren az Alisca Brass Band elõadásában.
Karnagy: Kovács Zsolt

14.00: Ünnepi mûsor és koszorú-
zás a Szent István téren, az 1956-
osemlékmûnél

- Díszõrség bevonulása a történel-
mi zászlókkal

- Himnusz
- Köszöntõt mond: Horváth István

Szekszárd MJV polgármestere
- Ünnepi szónok: Kerekes Csaba

önkormányzati képviselõ
- Irodalmi mûsor: az I. Béla Gimná-

zium tanulóinak elõadásában (mûvé-
szeti vezetõ: Kis Pál István)

-Egyházak ünnepi áldása
-Koszorúzás
-Szózat
16.00: A Szekszárdi Kamarazene-

kar ünnepi hangversenye a Mûvésze-
tek Házában. Mûvészeti vezetõ:
Földesi Lajos.

POFOSZ TM Szervezete, Szekszárd
MJV Önkormányzata, Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
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Földesi Lajos magyar hegedûi
A Zene Világnapján koncertezett Szekszárdon a honi hangszerek pártfogója

Stílusosan a Zene Világnapján, októ-
ber elsején tartotta hegedűestjét
Földesi Lajos a 25 éves Művészetek
Házában.

Lakatos O., Kovács E.

Több jubileumot is ünnepelünk idén,
hiszen nem csak az intézménye, de a
Szekszárdi Kamarazenekar is negyed-
százados, aminek megalakulása óta
Földesi Lajos a mûvészeti vezetõje. Az
eltelt két és fél évtizedre emlékezve a
közvetlen hangulatú koncerten min-
den fontos zenésztárs fellépett, akik ba-
rátokká váltak az együttmuzsikálás so-
rán.

Baky Péter köszöntõje után az est
házigazdája, Földesi Lajos bevezetõjé-
ben elmondta: a hangversenyeken
sok szó esik a szerzõkrõl, elõadókról,
de kevés a hangszerekrõl, s azok készí-
tõirõl. Õ maga a magyar hegedûk és
hegedûkészítõk elkötelezett híve, pá-
lyája kezdete óta kizárólag itthon ké-
szült hangszereken játszik, s viszi a vi-
lágban mestereink munkáit, jó hírét. A
mûvész szerint bízhatunk abban,
hogy hamarosan beköszönt a magyar
hegedûkészítés újabb aranykora. Cso-
dálatos látványt nyújtott a pódiumon
elhelyezett hét mesterhegedû, melyek
mindegyikét megszólaltatta Földesi La-
jos az est folyamán.

Händel é-moll szonátáját Sáránszky
Pál aranykoszorús hegedûkészítõ mes-
ter fényesen lágy hangú hegedûjén ját-
szotta Nyírõ Gábor orgonakíséretével.
A hangszert õ maga kezdte el készíte-
ni, de lassan haladt vele, így mire egyik

külföldi útjáról haza-
tért, mestere befejezte
azt. Földesi büszkén
mutatta a közönség-
nek a szignót a hegedû
belsejében: Paulus
Sáránszky. Az átszelle-
mült elsõ tétel után fris-
sen hatott a második,
majd a harmadik nyu-
galmas mozgással teli
dallamai után a negye-
dik tétel virtuozitást is
igénylõ, hajlékony,
szekvenciázó melódiái
koronázták meg a dara-
bot. Szép összhangot
figyelhettünk meg az
elõadók között.

Egy Sáránszky tanít-
vány, Popara Nikola hangszerein csen-
dült fel Haydn két duója Földesi Lajos és
tanítványa, Kasznai Dóra elõadásában.
A két hegedû hangja magabiztosan
töltötte be a teret, és mind a lassabb,
szívszorítóan gyönyörû harmóniákkal
teli, mind a kergetõzõ szólamokat be-
mutató mûben kitûnõen idézték fel a
vonósnégyes-hangzást. Ágotha Zoltán
brácsamûvész közremûködésével Mo-
zart nyolc duóját hallhattuk színesen,
s közben gyönyörködhettünk a hege-
dû (Sáránszky keze munkája) és brá-
csa bársonyosan telt hangzásában.

A szólista maga készítette hangsze-
rén játszotta Telemann egyik szonátá-
jának megható, síró hangú tételét. A
darabbal Thész László elõtt tisztelgett,
aki Szekszárdra hívta, szakmailag tá-
mogatta õt, és barátként is emlékezik

rá. Lányi Péter zongoramûvész Liszt,
majd Kabalevszkij egy-egy mûvét kí-
sérte. Elõbbi az érett romantikát mu-
tatta be a mûvészek hiteles, egymásra
rendkívülien figyelõ játékmódjával,
utóbbi sokszor tüzes hangulatot, s ez-
zel együtt modern hangzást hozott. A
hegedûmûvész ezúttal is egy
Sáránszky-tanítvány, Guminár Tamás
hangszerén játszott, aki híres mester-
hegedûk kópiáit készíti el oly módon,
hogy hozzáteszi saját stílusjegyeit is.

A koncerten a vonó fontosságáról is
szó esett. Hogy milyen módon „kel
önálló életre” ez a nélkülözhetetlen
eszköz? A közönség tanúja lehetett,
amikor Földesi Lajos az Arpeggio cí-
mû szóló darabot játszotta el kitûnõ
technikával. Az egykori diáktárs,
Lorenz Dávid gitármûvész követke-

zett a fellépõk sorában.
Nem túl gyakori a hege-
dû-gitár együtthangzás,
de igen kellemes élményt
szereztek a hallgatóság-
nak. Kiemelkedõ volt mû-
sorukban Paganini válto-
zatos, színes darabja.

A mûsor második felé-
ben igazi zenei csemege
várta a publikumot:
Földesi Lajos és felesége,
Kocsis Andrea hárfamû-
vész Spohr kettõsverse-
nyét játszották el a Szek-
szárdi Kamrazenekar köz-
remûködésével. Ritka
„vendég” a hárfa a Mûvé-
szetek Házában, mely zen-
gõ megszólalásával varázs-

latos hangulatot teremetett. Mély
hangjaival kitûnõen egészítette ki a
hegedû magas regisztereit. Megkapó
volt az összhang a szólisták és a zene-
kar között: összeszedetten, kiegyenlí-
tett hangzással kísérték a hegedût és a
hárfát. Természetesen a hárfa svájci
készítõje – miként minden jelen levõ
hangszerkészítõ – kapott ajándékot,
jófajta szekszárdi bort. A másnap, ok-
tóber 2-án 55. születésnapját ünneplõ
Földesi Lajos pedig azzal búcsúzott,
hogy az ajándékba kapott borokat ma-
gával viszi Cremonába, a hegedûkészí-
tés Mekkájába.

A koncerten kiállított hangszerek
és vonó készítõi: Bernd Etzler, Gollob
Balázs, Guminár Tamás, Kemény
Zsombor, Popara Nikola, Paul Sadka,
Temesvári Péter.

Földesi Lajos több hegedût is megszólaltatott  Fotó: M. D.

n A Szent József iskolaközpont és a Fo-
lioArt közös kiállítás sorozatának elsõ
eseményét tartották október 7-én a
Garay téri intézmény elsõ emeleti fo-
lyosó galériáján.

Zsúfolásig megtelt a kiállítótér, ahol
az iskola tanulóit, tanárait és a meg-
nyitóra érkezõ vendégeket a Szek-
szárd Környéki Foltvarró Egyesület
munkái már az érkezés pillanatában
elvarázsolták. Az emelet megtelt élet-
tel, a szín és forma kavalkádja felék-
szerezték, meghitté varázsolták az is-
kola fehér falait. A tanulókat, pedagó-
gusokat, a mûvek készítõit és minden
érdeklõdõ vendéget Fodor Mihályné,
az iskola igazgató-helyettese köszön-
tötte, bejelentve, hogy ez a kiállítás
egy sorozat elsõ része, melynek szer-
kesztõje Decsi-Kiss János újságíró,
képzõmûvész. A sorozatszerkesztõ
bevezetõjében többek között el-
mondta: szeretné, ha ez a kiállítás ab-
ban is különbözne a többitõl, hogy

megtekintése 45 percet, vagyis egy is-
kolai órát venne igénybe, tekintettel a
célközönségre, a gyerekekre.

A FolioArt-tal való közös rendezés
lehetõséget ad egyrészt az iskola tanu-
lóinak arra, hogy egy-egy mûvészeti

ággal megismerkedjenek, másrészt a
társszervezõnek arra, hogy megis-
mertesse a jelenlévõket az igényes
képzõ- és iparmûvészeti alkotások
internetes vásárlásának lehetõségével
– mondta Rühl Gizella a FolioArt ügy-

vezetõje. Egy új elemmel is meglepte
a közönséget Decsi-Kiss János.

Szepesi László a Magyar Rádiótól
megyei tudósítója, Holdházy Erika a
Tolnatáj Televízió riportere, Stein-
bach Zsolt a Tolnai Népújság, vala-
mint e sorok írója lehetõséget kapott
arra, hogy a jelenlévõ mûvészekkel, az
iskola pedagógusaival, tanulóival –
mintegy interaktívvá téve a megnyi-
tót – rövid interjút készítsen. A médi-
ák képviselõi a foltvarró egyesület tit-
kárát, Acélosné Solymár Magdolnát a
foltvarrás eredetérõl faggatták, az is-
kola igazgatóját, Szabóné Varjas Ildi-
kót a kiállítás fogadtatásáról kérdez-
ték, a tanulók nevében pedig Petrits
Norbert mondta el gondolatait a kiál-
lításról.

A megnyitót az iskola tanulóinak
mûsora foglalta keretbe foglalták. A
Nagyné Pál Mária által összeállított
mûsorban ének, zene és vers is sze-
repelt.  Sas Erzsébet

Foltvarró-kiállítás a Szent József iskolaközpontban 

A foltvarrók tárlatával indult a katolikus iskolai kiállítás-sorozat
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Gyümölcsöt roppantottak
Az egészséges életmódért demonstráltak a Gyakorló iskolások

Több mint négyszázötvenen ha-
raptak egyszerre gyümölcsbe
szerdán délelőtt, a nagyszünet-
ben a szekszárdi Gyakorló Álta-
lános Iskola sportpályáján.

F. L.

A demonstrációban diákok, tanárok,
iskolai dolgozók vettek részt, azzal a
céllal, hogy felhívják a figyelmet az
egészséges táplálkozásra, különösen
figyelemmel a gyümölcsfogyasztás
fontosságára. A roppant nagyot szó-
ló akciót a hatodik évfolyam és a di-
ákönkormányzat szervezte. Több kis-
diák szájából is elhangzott: nem le-
hetne-e minden nagyszünetben ilyen
finom demonstrációt tartani.

A szervezésbõl ugyancsak részt
vállalt az iskola Egészségfejlesztõ
Munkaközössége, amely pedagógu-
sok részvételével havi egy alkalom-
mal ül össze.

– Nagy hangsúlyt fektetünk az
egészséges életmódra nevelés kér-
désére, májusban pedig hagyomá-
nyosan Egészséghetet rendezünk -
mondja Murelné Budai Beáta. Az is-

kola gyermekvédelemi felelõsétõl
megtudtuk: rendszeresen pályáz-
nak, drogprevenciós témában pél-
dául a RÉV-vel közösen. Osztályfõ-
nöki órák keretében a gyerekek fel-
világosító, egészséges életmódra ne-

velõ elõadásokat hallgathatnak. Ter-
vezik továbbá, hogy tavasszal ven-
dégül látják dr. Csernus Imrét, aki az
iskolai erõszakról, és egyéb pszicho-
lógiai témában tart elõadást a gya-
korlósoknak.

Közel négyszázötvenen haraptak egyszerre gyümölcsbe

Tudta-e Ön?

... hogy ha Szekszárd egy 100 fõs te-
lepülés lenne, akkor abból 34 em-
bernek lenne tökéletes a látása, 20
szekszárdi viselne már korrekciós
szemüveget, és 46 ember élne rossz
látással?

Ön biztos abban, hogy a jól lá-
tók csoportjába tartozik?

Látogasson el hozzánk egy látás-
ellenõrzésre, és gyõzõdjön meg
róla!

Rendszeresen halljuk tévében, rá-
dióban, hogy évente javasoltak az ál-
talános egészségügyi szûrések. A
szemnek is szüksége van ellenõrzés-
re, ugyanis sok esetben elõször az
itt diagnosztizált elváltozások mu-
tatják meg más betegségek (ame-
lyek még tüneteket nem okoznak)
jelenlétét a szervezetben, mint pél-
dául a magas vérnyomás vagy a cu-
korbetegség.

Tudta-e Ön?

... hogy 1800-ban a nõknek egy pár
cipõjük volt, 1950-ben már három
pár, míg napjainkban legalább hét
pár cipõt tartanak a szekrényben,
de szemüvegük csak egy van? Ha
kedvenc cipõje elszakad, másnap
fel tud venni egy másikat, de...

Ön mit tenne, ha szemüvege
menne tönkre? Tudná e mara-
déktalanul ellátni a munkáját,
autót vezetni, bevásárolni vagy
tévét nézni?

Ha nem, gondoskodjon idõben
pótszemüvegérõl!

Tudja-e Ön?
... hogy az „Október a Látás Hónapja”
felhívás keretében a Szász Optika in-
gyenes látásellenõrzéssel várja a ked-
ves érdeklõdõket! 

Üzletünkben szemorvosok és
optometrista gondoskodik arról,
hogy az Önnek legmegfelelõbb
szemüveget kínáljuk.

Az Essilor márkájú multifokális
szemüveglencsék, melyek figyelembe
veszik látás közbeni szem- és fejmoz-
gatás szokásait, a világon egyedülálló
gyártási szabadalommal biztosítják
Önnek a tökéletes látáskomfortot.

Üzletünkben mindenki megtalál-
ja a számára megfelelõ minõséget,
reális áron!

Szász Optika

Szekszárd, Széchenyi u. 38. 
Az Augusz házban, a Zeneis-

kola bejáratánál 
Telefon: 74/510-882

Október a „Látás Hónapja” a Szász Optikában

A Szász Optikában a minõséget reális áron kínálják

Egészségnapot
tartanak a Szent
István házban
A Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör értesíti Tagjait
és minden érdeklõdõt, hogy ok-
tóber 15-én, csütörtökön, 8.30
és 15 óra között rendezi meg
hagyományos Egészségügyi
napját a Szent István Házban
(Rákóczi u. 69.).
Ennek keretében tüdõszûrést
(40 év alatt 850 Ft-ért, 40 év fe-
lett ingyenesen), testsúlykont-
rollt, magasságmérést, vérnyo-
más- és vércukorszint mérést,
továbbá masszírozást vehetnek
igénybe.
Ezenfelül megismerkedhetnek a
Tens készülék és a Bioptron
lámpa alkalmazásával, elõadást
hallgathatnak az egészséges
életmódról, valamint bemutatjuk
a Tupperware és a Bionet ter-
mékcsaládot.
Kérjük, a TAJ kártyájukat hozzák
magukkal!
Az egészségügyi napot a MESZK
Pszichiátriai Tagozatának dolgo-
zói támogatják munkájukkal.
Mindenkit szeretettel vár a tár-
saskör vezetõsége.
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A limai orvos magyarul álmodik
„Azt tudtam, hogy a fõváros Budapest, és a híres magyar és perui foci irányítója Baróti Lajos”

Nagyon ritkán fordul elő, hogy a
még meg sem írt cikk előtt mo-
corog az érdeklődés. Bár ezt
megjósolta Marázi Ferenc fod-
rászmester, kinek javaslatára be-
szélgettünk a városunkban élő
és dolgozó szülész-nőgyógyász
szakorvossal, dr. Quispe Juannal,
a perui származású főorvossal.
Többen telefonáltak, és kérdése-
ket javasoltak, illetve volt, aki
ezt személyesen tette meg.

V. Horváth Mária

– Peru az inkák egykori birodal-
mának a szíve.

– Ez pontosan így van, s tegyük hoz-
zá, hogy sok regény témája a hajdani,
magas kultúrájú, hatalmas rabszolga-
tartó indián birodalom, ami Dél-Ame-
rika északi részén virágzott a 11-13.
században.

– Sajnos, a spanyol hódítók lerom-
bolták.

– A spanyolok a térséget gyarma-
tukká tették fõként az inkák aranyá-
ért, valamint az Andok-hegység gyom-
rából kitermelt kincsekért, mint a kõ-
olaj, a vas, a réz, az ólom, az arany, az
ezüst. A gyarmat központja fõváro-
sunk, a tízmilliós Lima volt.

– Ha jól emlékszem, Peru 1820 kö-
rül vívta ki a függetlenségét Simón
Bolivar vezetésével.

– Véglegesen valóban Bolivar gyõz-
te le a spanyolokat, azonban az igazi
felszabadító Jose de San Martin volt,
aki közel három éven át vezette a füg-
getlenségi harcokat.

– Kérem, hogy röviden mutassa be
hazáját!

– Van egy mondásunk, miszerint
aki meg akarja ismerni a világot, a sok-
féle tájat – õserdõt, sivatagot, magas
hegyláncot –, az tegyen körutazást Pe-
ruban. Az ország területe egymillió há-
romszázezer négyzetkilométer, leg-
alább tizenháromszor nagyobb, mint
Magyarország. Nyugaton a Csendes
óceán partvidéke húzódik, középen
az Andok lánca szeli át, s végül az Ama-
zonas térsége. Érdemes tudni, hogy az
óriásfolyó Peruban születik, s az Atlan-
ti-óceánba ömlik. A Felsõ-Amazonas
környékén nagyon jók a termõföldek,
fõként gyümölcsöt és kávét termeszte-
nek, no és a kokaincserjét, amit titkos
laboratóriumokban dolgoznak fel „fe-
hérarannyá”.

– ... és igyekeznek a drogfutárokkal
széthordatni a világban. 

– Egyszer a limai repülõtéren be-
szállásra várva sorban álltunk. Nem
volt véletlen, hogy a kábítószer osztály

néhány fiatal rendõre a kokainnal vic-
celõdve szóba elegyedett két csinos
angol lánnyal, akik elõtt egy feltûnõen
elegáns perui srác topogott láthatóan
idegesen. A rendõrök aztán hirtelen a
fiúhoz fordultak: „Uram, jöjjön ve-
lünk!” Röviddel késõbb már a megbi-
lincselve kísérték el...

– Azért keltett gyanút, mert ideges
volt?

– Egyrészt. Ezt erõsítette választékos
öltözete, amibõl szintén csempészésre
következtettek, megbízóik ugyanis di-
vatosan felöltöztetik a futárokat.

– Kérhetem, hogy az idegenforga-
lommal kapcsolatos érdekességek-
kel folytassa?

– Szívesen. Peruban évente egymil-
liónál több turista fordul meg. A
Macchu-Picchu, az elveszett inka rom-
város mindenki számára vonzó. A raj-
zokat – kolibri, ûrhajós, pók, majom...
– érdekes módon kizárólag az „égbõl”,
azaz repülõgépbõl lehet látni. A 3300
méter magasan fekvõ Cusco ma is az
Andokban élõ indiánok központja,
õrizve az inkák emlékét. Ám aki az in-
kák igazi leszármazottaival akar talál-
kozni, annak a vasárnap délelõttök kí-
nálják a lehetõséget a pisaci piacon.
Sok más mellett említhetem a négy-
ezer méter magasan fekvõ, fantaszti-
kus színváltozásaival lenyûgözõ Titi-
caca tavat, illetve az úszó-szigeteket.

– Gyakran látogatnak Peruba?
– Utoljára 2005-ben utaztam ki apu-

kám temetésére. Feleségem (a házior-

vosként dolgozó belgyógyász szakor-
vos, dr. Antus Éva – A szerzõ) – már
többször járt kint, ám gyökereiket ku-
tató gyermekeink csak ezután vállal-
kozhatnak a hosszú útra. Szerencsénk-
re buzgó katolikus anyukámat gyak-
ran sikerül elcsalnunk hozzánk.

– Maradjunk még a családnál.
– Négyen vagyunk testvérek, egy

lány és három fiú. A húgom és az
öcsém Madridban élnek, jogász test-
vérem pedig Peruban maradt. Felesé-
gemmel Pécsen, az egyetemen ismer-
kedtünk meg, s miután Szekszárdon
kapott állást, természetesen követtem.
Nagyon megtetszett és meg is szeret-
tem ezt a kedves, szép kisvárost. Két
gyermekünk van. Fiunk, Aldo-Lorenzo
21 esztendõs, szintén Pécsen tanul an-
gol nyelven a közgazdasági egyete-
men gazdálkodási menedzsment sza-
kán, de a spanyol is jól megy neki. Kis-
lányunk, a 11 éves Chiara-Éva a nyolc
osztályos Garay gimnáziumba jár, és
szépen halad az angol és a spanyol ta-
nulásban is. Szorgalmas és tehetséges
gyermekeinkre igen büszkék vagyunk.

– Nagyon jól beszéli a nyelvünket.
– Szép volna, ha nem: szeptember

19-én múlt harminc éve, hogy Magyar-
országra érkeztem. Sokakhoz hasonló-
an én is nagyon nehéz, ám különleges
nyelvnek tartom a magyart. Azt mond-
ják, a nyelv bonyolultsága a használt
magánhangzók számától függ. Míg a
spanyolban öt van, a magyarban tizen-
négy. Kezdetben sokat bajlódtam a
megváltozásukkal: például a teve töb-

bes számban nem „tevek”, hanem te-
vék. Viszont nagyon tetszik a magyar-
ban használatos választékos jelzõs
szerkezet.

– Milyen nyelven álmodik?
– Jó ideje már magyarul. Azt is

mondják, ha az ember jól bír egy nyel-
vet, akkor álmában is az jön elõ.

– Nagyot sóhajtott, amikor a Ma-
gyarországra érkezését említette.

– Bizony, az nem volt egyszerû... Ér-
demes tudni, hogy Peruban sok a ma-
gánegyetem, s a tanulás rengeteg
pénzbe kerül. A tandíj a többségnek
megfizethetetlen. Nagybátyám, aki ak-
koriban odakint egyetemen tanított,
azt javasolta, pályázzak meg egy ma-
gyar ösztöndíjat. Megtettem és elnyer-
tem. Tizenhét évesen Magyarország-
ról csak annyit tudtam, hogy Buda-
pest a fõvárosa, hogy a remek magyar
focit Baróti Lajos irányítja. Amúgy ko-
rábban õ volt Peru válogatottjának a
szövetségi kapitánya is.

– Szóval 17 évesen érkezett...
– Igen, de nem ment egyszerûen...

Két óra késéssel landolt a gépünk. A
megbeszéltek ellenére senki nem várt
rám, így kénytelen voltam a reptéren
éjszakázni. Nagyon féltem, mert a pro-
paganda szörnyû dolgokról – megfi-
gyelésrõl, agymosásról – regélt. Más-
nap szörnyû tortúra után sikerült taxi-
val eljutnom Budaörsre, ahol egy évig
tanították a külföldi diákoknak a nyel-
vet. Az elsõ idõszak nem volt könnyû.
Igaz, folyamatosan értek a meglepeté-
sek: az utcákon jól öltözött emberek
jártak, az üzletekben mindent lehetett
kapni, mindenki barátságos volt, sõt
ismeretlen idõs emberek beszédbe
elegyedtek velem, s meghívtak az ott-
honukba vacsorára.

– Mit talált nagyon furcsának?
– Hogy fehérek a karácsonyok. Ez

az ünnep Peruban nyáron van.

– Az egyik Ön iránt érdeklõdõ tele-
fonáló ételreceptet kért...

– Feleségem sok perui étel elkészí-
tését megtanulta. Elmondhatnék egy
finom elõételt, a cebiche-t, de ahhoz
rengeteg Csendes-óceáni apró hal, a
pejerey szükséges. Mi is készítünk a
magyarokéhoz hasonló csirkepörköl-
tet, amit rizzsel fogyasztunk.

– Kérem, hogy tegyen javaslatot a
következõ beszélgetõpartneremre. 

– Készültem, mert olvasom a rova-
tát. A teniszoktatóra, Zorbára, alias
Dobos Zoltánra voksolok. Pozitív
gondolkodású és türelmes ember, aki
képes felülemelkedni anyagias vilá-
gunkon.

Dr. Quispe Juan: harminc éve él Magyarországon
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A
ligha véletlen, hogy a Tol-
namegyei Közlöny két
egymást követõ 1899-es

számában egymást érik a különös es-
etek, s ezek fõszereplõi, elszenvedõi,
megírói a különcök.

Az elsõ maga Jókai Mór, akirõl a
Palást írói álnéven Borzsák Endre
írt szeptember 24-én Tövisek címû
rovatában. Az okot a nagy nemzeti
mesemondó második különlegessé-
ge szolgáltatta, mint. (Az elsõt keve-
sebben ismerték, pedig ez az érde-
kesebb: 60 éves kora után újra nõt-
tek a fogai!) Amire az ország fölkap-
ta fejét: Jókai elvette Nagy Bellát, a
nála csekély 54 évvel fiatalabb kez-
dõ színésznõt. „A világ egy része
szánja, másika gúnyolja, harmadika
elítéli... Mindezeket elkerülendõ a
nagy koszorús szépséges menyasz-
szonyával elment, elmenekült Itália
bájos, napsugaras ege alá, mézeshe-
tezni a narancsligetek üdítõ árnyá-
ban, ahonnan talán vissza se jön ad-
dig, míg gólya nem áll a házhoz, be-
bizonyítván, hogy õ az »Arany em-
ber«, ki megírta – joggal! –, hogy az
»öreg ember még nem vén«, és hogy
»Mégis mozog!…«” Jókai és Nagy
Bella különcségét nem kell magya-
ráznunk, Borzsáké pedig – elõbbi
huncutkodásán s a Velence köré ül-
tetett narancs tévhitén kívül – ab-
ban állt, hogy csupán egyet kifogá-
solt: „miért nem áldatta meg házas-
ságát templomban, minek mutatott
ezzel rossz példát a népnek”.

A szemközti oldalon Az igazmon-
dó Geiger címmel a jövendõ elsõ
magyar professzornõ, Dienes Valé-
ria apjáról olvassuk, hogy „ismét csi-
nos kis füllentést tálalt fel olvasói-
nak”, „de neki már veleszületett tu-
lajdona, hogy az igazsággal folyton
hadilábon áll”. Arra, hogy a hetilap
halálát jósolja, így reagál – aligha-

nem maga a fõszerkesztõ: „legyen
nyugodt Geiger, a Tolnamegyei
Közlöny élni fog a jövõben is, sõt el-
határozott szándéka Szekszárd Vi-
dékét gazdájával együtt – eltemet-
ni”. Az egyik sikerült, a másik nem:
Geiger újságja két év múlva meg-
halt, õ maga azonban túlte Boda Vil-
most, igaz csak két évvel. 

No de, tényleg, honnét lehet azt
tudni, ha valaki meghalt? Erre már a
következõ oldal válaszolt. Egy falusi
körjegyzõ mutatta be paraszti ha-
lottkéme jelentését. „A halál oka ro-
vatban ez szerepelt: »meghótt, mert
segítség nem vót«.” A jegyzõ ezt
nem fogadhatta el, „behívatta a jám-
borképû parasztot”, akitõl arról is
tudakozódott, „Mibõl tudja megálla-
pítani, hogy tényleg halott? – Hogy-
ne tudnám, hisz látom, sokan sír-

nak, márpedig csak az körül sírnak,
aki meghótt.” (Ehhez bájos adalék,
hogy a Garay-szoboravató pálya-
nyertes avató ódáját író Váradi An-
talt kétévesen éppen temetni akar-
ták, amikor egy siratóasszony észre-
vette: 'ez még lélegzik'…)

Talán hasonló kétsége lehetett az
október 1-jei szám szerint annak a
különc irgalmas atyafinak, aki haj-
naltájt bálból botorkált hazafelé, de
az árokban észrevett egy ott heve-
rõt. „Mint a bibliai szamaritánus, õ is
lehajol, hogy felemelje a szenvedõt,
mikor az oly hatalmas pofont mér
rá, hogy azonnal kijózanodik. Egy
szemlélõ kérdõre vonja, miért bánt-
ja az irgalmast, mire az így felelt:
»Hát miért zavarja az embert csen-
des álmában?!«” Így õ a nyolcadik. És
itt bukkan elõ a kilencedik, a lap-

szerkesztõ, Boda Vilmos, akinek
volt szíve mindezt az aradi 13-ra em-
lékezõ számba tenni – függetlensé-
gi '48-as létére…

Lanius ExcubitorKilenc különc '99-bõl
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ÓDON DERÛ 240.

Ódon időben

OKTÓBER 12-ÉN

135 éve, 1874-ben tanítónk lett Kál-
mán Károly, elsõ megyei földrajztan-
könyvünk társszerzõje. 120 éve,
1889-ben Borzsák Endre szerkesz-
tésében Tolnavármegyei Naptár je-
lent meg.
OKTÓBER 13-ÁN

120 éve, 1889-ben a református
templomban megáldották az újbort.
OKTÓBER 14-ÉN

125 éve, 1884-ben lett fõispánunk
Széchényi Sándor. 105 éve, 1904-
ben az Országos Iparegyesület lá-
togatott a selyemtenyésztési köz-
pontba.
OKTÓBER 15-ÉN

85 éve, 1924-ben született Baktai
Ferenc, a nevét dombunkról vevõ
újságíró.
OKTÓBER 16-ÁN

270 éve, 1739-ben a hagyatékával
kórházunk létesítését segítõ Trnka
Vencel orvosprofesszor született, s
130 éve, 1879-ben Dicenty Dezsõ
szõlész-borászunk, a francia becsü-
let-rend lovagja. 115 éve, 1894-ben
pótadót szavaztak meg gimnáziu-
munk megvalósítására.
OKTÓBER 17-ÉN

120 éve, 1889-ben Várkonyi Endre
gépészünk bejelentette: Sióagár-
don gõzmalmot épít.
OKTÓBER 18-ÁN

130 éve, 1879-ben elhunyt Ku-
gyeray Ede: volt postamesterünk s
költõ.

„Reformáció! 
Mi vagy te énnekem? 
Emlékem, énekem? 
Drága múlt, tűnt vigasz? 
Üdvösség, kegyelem? 
Tudom is, vallom is: 
Enyém vagy!” 

(Túrmezei Erzsébet) 

Ilyenkor októberben, egyre többször foglalkoztat
egy gondolat, mégpedig az, hogy mit jelent ne-
künk, református keresztyéneknek a reformáció
napja. Mit jelent számunkra 1517. október 31.? A
reformáció napja csak egy megkülönböztetési le-
hetõség lenne? A reformáció egy állandó folya-
mat, amire soha nem lehet azt mondani: befejezõ-
dött, minden szép és tökéletes, – ahogyan azt
atyáink megcselekedték. Ha valaki ezt így érzi, ak-
kor azt állítja, hogy az Úrnak itt már nincs mit mon-
dania, nincs mire tanítania, nincs mire figyelmez-
tetnie bennünket. Érezzük, ez képtelenség, annál
is inkább, mert a reformátusokat több dolog meg-
különböztetési a más felekezethez tartozóktól: a
református templomon csillag van, vagy kakas, a
többin kereszt, – a református lelkészek palástban

szolgálnak, az
evangélikusok Lu-
ther-kabátban, a
katolikusok miseru-
hában. Ennyi lenne
a különbség? 
Amikor Luther Már-
ton a wittenbergi
vártemplom kapujá-
ra kifüggesztette
95 tételét, egyház-
történelmet írt. Lu-
thert, a római leve-
let tanulmányozva
megérintette az
Ige, „az igaz ember pedig hitbõl él” (Róm. 1:17).
Luther arra döbbent rá, hogy Isten elõtt nem állha-
tunk meg érdembõl, vagy pénzért, vagy a búcsú-
cédulák megvásárlásával. Üdvözülni egyedül az Úr
Jézus Krisztus érdeméért, ingyen kegyelembõl le-
het. Erre az igazságra, közel 500 év alatt nagyon
sok ember eljutott. Sokan vallják szerte a nagyvi-

lágban, hogy Õ az Úr, s  hogy „élek többé nem én,
hanem él bennem a Krisztus” (Gal. 2:20). Ez a ter-
jedõ tûz, ez a folyamat a reformáció. 
Mi a reformáció lényege? „egyedül a Szentírást fo-
gadjuk el hitünk és életünk zsinórmértékéül”. Refor-
mátus voltunk arra kötelez bennünket, hogy minden-
kor Istenre figyeljünk. „Ma, ha az Õ szavát halljátok,
meg ne keményítsétek a ti szíveiteket.” (Zsid. 3:15). 
Egyházunk reformátorának, Kálvin Jánosnak – aki
Genfben hirdette a reformáció eszméit, s melyet ha-
talmas teológiai munkájában, az Institicióban foglalt
össze – ez volt a jelmondata: „Egyedül Istené a di-
csõség”. Hirdette, hogy Isten kijelentését egyedül a
Szentírásból ismerhetjük meg és nem a hagyo-
mányból. Isten beszédét egyedül hit által fogadhat-
juk be. Üdvösségünk egyedül kegyelembõl van. 
A reformáció a mûvelõdésnek is új lendületet adott:
a Bibliát lefordították a nép nyelvére, a könyvnyom-
tatás, az iskolázás, a tudományok felvirágzása, a
társadalmi és gazdasági élet fellendülése bizonyít-
ják az egyház körül megújult életet. 
A reformáció nemcsak ajándék, hanem mindenko-
ri feladat is. Isten beszéde ma is szól, és ma is meg-
újítja a ráfigyelõ, engedelmes egyházat. 

Balázsi Zoltán református lelkész

E V A N G É L I U M

.. és Homicskó Athanáz karika-
túráján

Jókai Mór és Nagy Bella a
valóságban...

Luther Márton
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A rejtvény megfejtését 2009. október 20-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Szeptember 27-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Távoli kétes tájakon készülõdik a fájdalom” (Pilinsz-
ky János: Õszi vázlat). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Nemes Ilona, Decs, Tabán u. 74. és Né-
meth József, Elõhegyi u. 26. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Amagyar szabadságharc 13 hõs tábornoka,
akik a világosi fegyverletétel után kerültek

osztrák fogságba, Ferenc József utasítására 1849.
október 6-án, az 1848. évi bécsi októberi forrada-
lom évfordulóján Haynau kivégeztette. Aulich La-
jos, Damjanich János, Knézich Károly, Lahner
György, Leiningen-Westerburg Károly gróf, Nagy-
Sándor József, Pöltenberg Ernõ, Török Ignác, Véc-
sey Károly gróf bitófán végezték az életüket,
Dessewffy Arisztidet, Kiss Ernõt, Lázár Vilmost és
Schweidel Józsefet "kegyelembõl" golyóval végezték
ki. Ugyanazon a napon végezték ki Pesten az "Új-
épület"-nek nevezett kaszárnyában - a helyén ma
örökmécses áll - Batthyány Lajost, az elsõ magyar
független felelõs minisztérium elnökét is. Mindezek-
hez kiegészítésül még annyit tennék hozzá, hogy a
13 hõs tábornok kötelességszerûen példamutató er-
kölcsi tartással vállalta a felelõsséget, pedig tökéle-
tesen tisztában voltak annak várható következmé-
nyeivel. Még orosz "fogságba" esésük után is min-
den további nélkül menthették volna az életüket,
mivel szabad mozgásukban nem korlátozta õket
senki sem.

Nézem a falinaptárt. Egyszerû, szürke hétköz-
nap a naptár szerint 2009. okt. 6. kedd, Brú-

nó és Renáta névnapja. Hiába nézem kissé szem-
rehányóan és hitelenkedve a naptárt, mert nem a
naptár a hibás azért, hogy a névnapok fölé nincs
odaírva piros betûkkel: ARADI VÉRTANÚK NAPJA.
Pedig bõven odaférne, ráadásul manapság nem túl
gyakoriak ezek a nevek, de én ennek ellenére tar-
tok tõle, hogy a Duna-televízió kívánságmûsorá-
nak több mint két órája kevésnek fog bizonyulni
mindannyiukról való megemlékezésünkre. Vajon
mennyi idõ jut majd az okt. 6. 160. évfordulójáról
való megemlékezésre?

S zerintem azért még nem végzetesen tragikus
a helyzet. Össznépi/nemzeti amnéziánk egy-

elõre még nem Alzheimer-kóros fokozatú. A köz-
szolgálati televíziónkban a közszolgálatiság jegyé-
ben majd levetítenek egy-egy a szabadságharc bu-
kása utáni idõkrõl készített filmet, és az egyik tévé-
ben nem túl hosszan (esetlegesen aktuálpolitikával
keverve) megemlékeznek az aradi vértanúkról is.
A kereskedelmi tévék? Azok majd a Duna-tévébõl
értesülnek a dologról. 

Bálint György Lajos



12 2009. október 11.SPORT

Egyszemélyes csapat volt a SZAC
A Linz ellen mutatottnál a szlovákok feletti sikerhez is több kell a szekszárdi asztaliteniszezõknek

A klubszintű európai asztalite-
niszben meghatározó, a közép-
európai Szuper Ligában és az eu-
rópai Bajnokok Ligájában is a
győzelem reményében csapatot
kiállító, legalább fél tucat (hono-
sított) kínait foglalkoztató
Forschberg Linz volt a Szekszárd
AC ellenfele az előbbi kupasoro-
zat harmadik fordulójában.

Bálint György

A hazai környezetben is tulajdonkép-
pen esélytelen szekszárdiak számára
nem volt rossz elõjel, hogy Le Bin kí-
nai edzõ ezúttal nem hozta el egyetlen
honfitársát sem: két cseh asztaliteni-
szezõvel és egy feltörekvõ osztrákkal
tette tiszteletét a Keselyûsi úton az
osztrák óriás.
– Hogy kockáztatok-e így a Szekszárd
ellen? – ismételte meg a kérdésünket
az egykori játékosból lett tréner, majd
határozottan válaszolt. – A realitásból
indultunk ki, mert a Topolcsány simán
legyõzte (6-2) mai ellenfelünket, mi
meg a szlovákokat ennél erõsebb ösz-
szeállításban. Úgy gondolom, elég erõs
csapattal jöttünk ahhoz, hogy meg-
nyerjük a meccset.

A hazai kispadnál volt egy hiányzó:
Sáth mestert egészségügyi problémái
miatt nem tudott ott lenni a városi

sportcsarnok küzdõterén zajló mecs-
csen, így helyettese, Pata Erika adott
tanácsot a Liu Siyu-Motsik-Wittinger
összetételû együttesnek. A SZAC a
páros elvesztése után mindjárt hát-
rányba került, s az is gyorsan kiderült,
hogy a Linz elsõ számú cseh játékosa,

Vacenovska ellen nincs sok keresni-
való, de Poljanovska is kemény dió.
Az osztrák Führeren lehet(ne) hozni
szépítõ gyõzelmeket, ám addig, hogy
õt esetleg legyõzhessék – a szabályok
értelmében több meccsre késztessék
a beírás alapján – szoros részered-

ményt produkálva el kéne jutni A
megállapítás persze nem vonatkozik
a szekszárdiak kínai ping-pongosára,
aki alig 15 évesen is kellõképpen
érett, taktikus, korszerû támadójáté-
kot mutatott be, amivel besöpört két
gyõzelmet és óriási meccset vívott
Vacenovskával is. A hosszú, látványos
labdamenetekben sem szûkölködõ
összecsapáson 0-2-rõl állt fel a „mi lá-
nyunk”, s csak az ötödik játszma vég-
játékában tudott felül kerekedni fo-
nákoldalon mutatott játékával a
vendégek legjobbja. A Linz végül 6-2-
vel húzta be a kötelezõt.

A SZAC másik légiósa, az ukrán
Motsik annyit feltétlenül megmuta-
tott az erõs ellenfelekkel szemben,
hogy nem volt rossz döntés õt szer-
zõdtetni. Azonnal támadólag lép fel,
bárki legyen is az ellenfél. Nagyokat
pörget, óriási becsvággyal játszik,de
sokszor túlpörög, kapkod, így pedig
nehéz fontos meccseket nyerni. 

Márpedig a legközelebbi ellenfél, a
topolcsányi együttes (október 13.) itt-
honi megszorongatásához, hovato-
vább legyõzéséhez – mert csak ez táp-
lálhatja a felsõházi rájátszásba kerülés
egyre gyérülõ reményét – neki is nyer-
ni kellene, és nem is csak egy partit...

Remélhetõleg Motsik már a hétvégi
Szekszárd Kupán bizonyítja: tényleg
képes lehet rá!

Liu Siyu fiatal kora ellenére érett, taktikus játékot mutatott

Sportmix
ATLÉTIKA. Értékes helyezéseket sze-
reztek a szekszárdi atléták a Szombat-
helyen megrendezett magyar-szlovén-
cseh utánpótlás csapatviadalról. Ohn
Kinga az 1500 méteres síkfutásban
mindössze négy tizeddel szorult le a
dobogóról, s lett negyedik. Ugyanezen
a távon a fiúknál Asztalos Dénes az ötö-
dik helyen végzett, míg Zsigmond
Elõd 3000 m akadályfutásban lett ne-
gyedik.

Két második hellyel tértek haza az
AC Szekszárd sportolói az ifjúsági ösz-
szetett csapatbajnokságról. A fõvárosi
Puskás Ferenc nemzeti stadionban
Németh Zoltán 5253 pontot gyûjtve,
a Németh Zoltán, Gulyás Bence, Nagy
Márk összetételû szekszárdi fiú csa-
pat pedig 14 413 egységet teljesítve
lett ezüstérmes.

A hétvégi serdülõ országos bajnok-
ságon két érmet szereztek az AC atlé-
tái: Halmai Balázs az 1500 méteres
akadályfutásban 4:55:72-es idõvel a
második, 3000 m síkfutásban az ötö-
dik helyen zárt, Adorján Viktória pe-
dig a 14 éves lányok magasugrók ver-
senyében 155 centiméteres eredmé-
nyével bronzérmet szerzett a korosz-
tály legrangosabb hazai versenyén.

KOSÁRLABDA. Folytatódott az Atom-
erõmû-KSC Szekszárd a nagy csapatok
elleni bajnoki sorozata a nõi NB I-ben.
A nyáron jelentõsen megerõsödött
Gyõr otthonában tisztes helytállásnak
mondható 90-62-es vereséget szenve-
dett el a csapat. Ugyanez igaz az eu-
roligás MKB-Sopron elleni hétfõi ha-
zai találkozóra is (66-104). A KSC fiatal
ukrán centere, Alisa Jevtusenko 18
pontig jutott a két meghatározó játéko-
sát nélkülözõ, de így is igen erõs ma-
gyar bajnok ellen. Az új szerzemény, a
moldáv Cazac csereként szóhoz jutva
Gyõrben 11, a soproniak ellen 9 pon-
tot szerzett.

LABDARUGÁS. Harmadik vereségét
szenvedte el a Szekszárdi UFC az NB III
Dráva-csoportjában. A szekszárdiak a
hetedik fordulóban a Kaposvári Rákó-
czi II otthonában kaptak ki 2-0-ra. A so-
mogyi együttes második csapatában
ezúttal több olyan játékos is pályára lé-
pett, akik az NB I-es kerethez tartoz-
nak, így Dienes Pál gárdája egy a szoká-
sosnál erõsebb csapattal találkozott. Az
UFC veresége ellenére is megõrizte ha-
todik helyét a tabellán az ugyancsak 10
pontos Kaposvár és Pogány elõtt.

RÁDIÓAMATÕR-SPORT. A közel-
múltban megrendezett világbajnoksá-
gon – az arany- és bronzérmet szerzett
– Hudanik Antal mellett Weisz András
képviselte a Szekszárdi Rádió Klub szí-
neit. Weisz az adás versenyszámban a
tavalyi bronz után egy ötödik helyet
szerzett, míg a vétel kategória két kü-
lönbözõ számában egy-egy ötödik és
hatodik helyet gyûjtött be.

TENISZ. A Kálmán Imre, Merkl Dávid,
Fonyódi János, Tóth Tamás, Hahn Já-
nos, Korcsmár Balázs összetételû szek-
szárdi Hahn TSE megnyerte a harmad-
osztályú csapatbajnokságot, s igyekez-
nek megteremteni a magasabb osztály-
ban, az OB II-ben való indulás anyagi és
infrastrukturális feltételeit.

Nagypapa, apuka
és unoka úszott

a gyõztes váltóban
Október 3-án kellemes környezet-
ben, baráti hangulatban, jó szerve-
zéssel elsõ alkalommal rendezte
meg a Vízmû SE Szekszárd a város
amatõr úszóbajnokságát. E rendez-
vény, ha kezdeti lépésként is, de
hozzájárult az egészségesebb élet-
mód kialakításához.

A versenyen a kisdiáktól a
nagyszülõkig minden korosztály
képviseltette magát. A legfiata-
labb résztvevõ a 10 éves Rácz Dá-
niel, a legidõsebb a maga 81 évé-
vel Maller Béla volt.

Az egyéni versenyszámokban,
korcsoportjában elsõ helyen vég-
zett:: Révész Zsuzsanna, Szöllõsi
Eszter, Sudár Boglárka, Gonda
Marina, Gaálné Tóth Teca, Falussy
Mária, illetve Rácz Dániel, Ródi
Róbert, Póth Gábor, Klem Zsolt,
Ruip László, Sáthy István, Németh
Károly, Maller Béla. A családi váltó-
ban legeredményesebb a Szöllõsi
család volt, ahol három generáció
(unoka, apa, nagyapa) úszott.

Alisa Jevtusenko
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Fehérboros almaleves aszalt szilvával
Hozzávalók:

l 4 darab alma
l 2 deciliter fehérbor
l 5 dekagramm cukor
l 2 evőkanál méz
l 5 szem szegfűszeg
l 1 rúd fahéj l csipet só
l 2 deciliter főzőtejszín
l 1 citrom héja reszelve
l 8-10 dekagramm aszalt szilva kima-

gozva félbevágva

Elkészítés:

Az almákat meghámozzuk, maghá-

zukat eltávolítjuk, és egyenletes

kockákra vágjuk. Feltesszük egy

edénybe a borral, cukorral, mézzel,

sóval. A szegfűszeget és a fahéjat

gézlapkába tesszük, így könnyen el-

távolítható a már puhára főzött al-

mából, amire csak annyi vizet te-

szünk, hogy félujjnyira ellepje. 

Ha megpuhult az almánk,

összeturmixoljuk a levével, beleönt-

jük a tejszínt, hozzáadjuk a reszelt

citromhéjat, és újraforraljuk. Ha le-

vettük a tűzről, a szilvákat rászór-

juk a levesre, és pihentetjük, amíg

megpuhulnak. Tálaláskor tejszín-

habrózsát tehetünk a tetejére.

Sötét szalmasár-
ga színû, friss,
fehérvirág  illa-
tú fehér bor. Ke-
vés fával kevert,
a bodzára emlé-
keztetõ íze, né-
mi körte kísé-
retében adja
meg friss, gyü-
mölcsös aro-
máját. Köze-
pes teste és
friss savai szin-
tén jól harmo-
nizálnak a le-
ves ízeivel. Fo-
gyasztása: 11-
13 °C-on aján-
lott.

A BORAJÁNLÓ
az e'szencia Bortéka és Teashop.
Szekszárd, Garay tér 16.,
e-mail: borteka@freemail.hu
telefon/fax: 74/311-656)támoga-
tásával készült.

Borajánló:
Bodri Pince:
Sauvignon Blanc
selection 2008

Indul a városi kosárbajnokság
■ Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Kosárlabda Szervezõ
Bizottsága ez évben is meghirdeti a vá-
rosi kosárlabda bajnokságot, férfi és
nõi szakágban egyaránt.

Nevezés beérkezésének határideje:
2009. október 19.

Nevezési díj: férfi csapatoknak 
24 000 Ft, nõi csapatoknak 14 000
Ft, melyet csekken kell befizetni, leg-
késõbb a nevezési határidõ napjáig.
Befizetési csekk kérhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport
Osztályán.

A nevezéshez mellékelni kell a csa-
patban szereplõ játékosok névsorát
(max. 15 fõ), lakcímmel és érvényes
sportorvosi igazolással, külön megje-
lölve a csapat képviselõjének nevét,
levelezési és e-mail címét, telefonszá-
mát. (Sportorvosi igazolás hiányában
játékosonként „felelõsségi nyilatkoza-
tot” kell mellékelni!) Ugyancsak mel-
lékelni kell a nevezési díj befizetését
igazoló csekkszelvény fénymásolatát!

A városi bajnokságban nem játsz-
hat olyan 1990. január 1. elõtt szüle-
tett játékos, aki 2008. augusztus 31.
után magasabb osztályban (megyei,
illetve nemzeti bajnokságban) igazolt
játékosként szerepelt, illetve szerepel.
Egy játékos a bajnoki évben csak egy
csapatban szerepelhet!

A sportág utánpótlás-nevelésének
támogatása érdekében lehetõséget

adunk arra, hogy a városi bajnokság-
ban a magasabb osztályú csapatok
igazolt, 1989. január 1. után született
játékosai a városi bajnokságban isko-
lájuk vagy egyesületük utánpótlás csa-
patában szerepelhessenek.

A mérkõzések hétfõi játéknapon, a
Garay János Gimnázium tornacsarno-
kában kerülnek lebonyolításra, 4x12
perces „futóórás” játékidõvel. (Bejá-
rás a hátsó kapun keresztül!)

A játékvezetõi díjat (2x3000
Ft/mérkõzés) a két csapat fele-fel
arányban megosztva fizeti. Jegyzõ-
könyvvezetõt és mérkõzéslabdát a
szervezõbizottság biztosít.

Sorsolásra a nevezések beérkezését
követõen, október 21-én (szerdán)
16.30 órakor kerül sor Asztalos Adri-
enn sportreferens irodájában (Polgár-
mesteri Hivatal, Béla király tér 8. fsz.
12. számú iroda).

A bajnoksággal kapcsolatos egyéb
tudnivalókról a sorsoláson adunk tájé-
koztatást.

Nevezni írásban, a fenti feltételek-
kel a következõ címen lehet:

Asztalos Adrienn sport és ifjúsági
referens (Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, Szekszárd,
Béla király tér 8.)

Telefon: 74/504-175; 74/504-
100/175.

Kovács Gyula Attila
Szervezõ Bizottság elnöke s.k.

Újra mezeifutó sorozat 
■ Idén második alkalommal rendezi
meg a Sportélmény Alapítvány, az AC
Szekszárd és a Tolna Megyei Atlétikai
Szövetség a Baron von
Twickel Mezeifutó Ver-
senysorozatot. A négy
versenybõl álló sorozat
célja az õszi „holtsze-
zon” kitöltése, verseny-
lehetõség biztosítása a
serdülõ és ifjúsági korú
atléták számára. Továb-
bá a gyermek futamok –
a szervezõk reményei
szerint – lehetõséget
biztosítanak új tehetsé-
gek kiválasztására.

Az értékelés négy ka-
tegóriában, nemenként
történik. Versenyhelyszínenként a
futamok elsõ tíz helyezettje kap pon-
tot (10-1), a végsõ rangsor a négy via-
dal során szerzett összpontszám alap-
ján kerül megállapításra. Az összetett
eredményben minden pontot szer-
zett versenyzõt figyelembe vesznek,
nem szükséges valamennyi verse-
nyen elindulni.

Nevezni az egyes futamok helyszí-
nén, a rajtnál lehet. Nevezési díj
nincs! Korcsoportok: gyermek (1997-
98-as születésûek), serdülõ (1994-96),
ifjúsági (1992-93), abszolút (1992. ja-
nuár 1. elõtt születettek).

A teljesítendõ versenytávok hely-

színenként változnak, a hõgyészi és a
sötétvölgyi versenyen terepakadály-
ok is nehezítik a futást.

Mind a négy állomá-
son a kategóriák elsõ
három helyezett ver-
senyzõje éremdíjazás-
ban részesülnek. A ver-
senysorozat végén a ka-
tegóriák nemenkénti
legjobb három futója
értékes ajándékutal-
ványt vehet át.

Versenyhelyszínek
és idõpontok:

1. Hõgyész, Kastély-
park – október 14., szer-
da, 15 óra

2. Sötétvölgy, Gyer-
mektábor (erdõ-mezõ) – október 24.,
szombat 11 óra

3. Dombóvár, Liget (gyöngykavi-
csos) – november 6., péntek 14.30 óra

4. Bonyhád, Petõfi Sándor Evangéli-
kus Gimnázium udvara (részben asz-
falt) – november 19., csütörtök 14 óra

A rendezõség öltözési lehetõséget
minden helyszínen biztosít. Az öltö-
zõben hagyott értékekért azonban fe-
lelõsséget nem vállal.

Bõvebb információ: Scherer Tamás
(scherer.tamas@sportelmeny.hu, tel.:
06-20-455-3374), vagy Csillag Balázs
(csillag.balazs@sportelmeny.hu, tel.:
06-30-372-6775).



Kedves Színházbérleteseink! 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a

korábbi tájékoztatásunktól eltérõen
mégis hirdetünk a 2009/2010-es szín-
házi évadra bérletsorozatokat. Bérletes
elõadásainkat 2010 február végéig kell
megtartanunk, a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház átépítésének megkezdésé-
ig. Az idõszak beszûkülése, és a bérle-
tes rendszer  átépítés miatt amúgy is
teljes megújulása miatt csak a Hegedûs
és Sárdy felnõtt-, illetve Óvodás és
Gyermekbérletet hirdetjük meg.

SZÍNHÁZI ÉVAD
2009/2010

HEGEDÛS BÉRLET
2009. október 27.

Operettgála az INTEROPERETT
kiváló mûvészeinek, táncosainak fel-
léptével. Közremûködik a 21 tagú Vá-
ci Szimfonikus zenekar.

Szólisták: Molnár Marica (prima-
donna), Nagy Ibolya (primadonna),
Boncsér Gergely (bonviván), Szász
Kati (szubrett), Csere László (táncos
komikus). Karmester: Farkas Pál.

Arthur Miller: Édes fiaim – drá-
ma két részben a Soproni Petõfi Szín-
ház elõadása. A szereposztásból:
Huszti Péter, Piros Ildikó, Viczián Ot-
tó, Laklóth Aladár, Hûvösvölgyi Ildikó.
Rendezõ: Kerényi Imre.
Miller drámája olyan mély emberi, er-
kölcsi problémákat feszeget, mint a be-
csület, a szeretet hatalma, vagy a hábo-
rú személyre szabott problematikája. A
már-már krimibe forduló történet izgal-
mas estét ígér.

Aldo Nicolaj: Hárman a padon
– Komédia két részben a Budapesti
Kamaraszínház elõadása. Szereposz-
tás: Vári Éva, Szilágyi Tibor, Tahi-Tóth
László. Rendezõ: Tordy Géza.
A Hárman a padon az öregségrõl szóló
kedves darab. Három idõs ember olykor
a szerelem sikamlós témáira emlékszik,
másszor az öregedés keservét éli meg. Fi-
nom, lágy humorral átszõve.

Brandon Thomas-Aldobolyi
Nagy György-Szenes Iván: Charley
nénje – zenés bohózat két részben a
Budapesti Pódium Színház elõadása. A
szereposztásból: Hûvösvölgyi Ildi-
kó/Bajza Viktória, Kautzky Armand/
Pankotay Péter, Arany Tamás, Háda
János/Vári Sándor. Rendezõ: Háda Já-
nos.
Charley és barátja, Jack beleszerettek a
szép Spittigue lányokba, Kitty-be és An-
nie-ba, akiket apjuk féltékenyen õriz.
Ráadásul a fiatalembereket nem veti
fel a pénz, ezért esélyük sincs a zord
apa jóindulatát elnyerni. Charley nén-
jének, a dúsgazdag milliomosnak a lá-

togatása azonban reményt kelt a fiata-
lokban...

SÁRDY BÉRLET
2009. november 11.

Vaszary Gábor-Fényes Szabolcs-
Szenes Iván: Az ördög nem alszik
– a Budapesti FOGI Színház elõadása.
A szereposztásból: Benkóczy Zoltán,
Benedek Gyula, Beleznay Endre,
Fogarassy András, Straub Dezsõ,
Fogarassy Bernadett. Rendezõ: Straub
Dezsõ.
Gróf Boroghy Gedeon szívesen látná két
utolsó rokona, Péter és Éva egybekelését,
hogy a családi vagyon szétforgácsolódá-
sa nélkül szálljon jogos örököseire. A gróf
szeretné összeboronálni õket, ezért saját
halálhírét kelti, s végrendeletében kiköti,
hogy az örökösök kötelesek egy hónapig
a kastélyban tartózkodni. A fiatalok,
akik már utazásuk során összekülön-
böztek, a legkülönbözõbb terveket esze-
lik ki, hogy a végrendelet megszegésére,
s ezáltal az örökség elvesztésére kénysze-
rítsék a másikat....

Müller Péter: Szomorú vasár-
nap – zenés játék Seres Rezsõ dalaival
a Veszprémi Pannon Várszínház elõ-
adása. Szereplõk: Szacsvay László,
Götz Anna, Egyed Brigitta, Sashalmi
József. Rendezõ: Vándorfi László.
A világhírû dal szerzõjét, Seres Rezsõt idé-
zi meg az író ebben a darabban. Világhí-
res volt, de még Budapesten sem tudták,
hogy õ szerezte a legszebb slágereket. Re-
kedt hangján inkább csak mondta, mint
énekelte dalait - mégis olyan varázslatos
hangulatot tudott teremteni, mint senki
azóta.

Oli Peagen: Az ajándék gésa –
vígjáték két részben a Budapesti Kör-
úti Színház elõadása. A szereposztás-
ból: Kautzky Armand, Király Adrián,
Tahi-Tóth László, Szabó Erika,
Beleznay Endre, Hadházi László. Ren-
dezõ: Galambos Zoltán.
A darabban fõszereplõje, Fisby kapitányt
felettese, az enyhén ütõdött Purdy ezredes
Japán legkisebb falujába, Toikibe küldd
az amerikai megszállás idején, hogy te-
remtse meg az amerikai álmot és a de-
mokráciát. A helyiek azonban nem szép
új iskolát, hanem teaházat akarnak az
ajándék gésának.

Nejcserés támadás – két felvoná-
sos vígjáték a Gergely Theáter elõadá-
sában. Szereplõk: Gregor Bernadett,
Sáfár Anikó, Harsányi Gábor, Cseke
Katinka, Némedi-Varga Tímea, Ger-
gely Róbert.
Mit tehet a feleségébe szerelmes férj, ha a
szeretett asszonyka megunva férje hût-
lenkedéseit, bosszút forral? Bizony, a jó
nevû pszichológus rémülten tervet szövö-
get, hogy ezt a számára iszonyatos „bosz-

szút” elkerülje. Kapóra jön neki a régi
szórakozott osztálytárs megjelenése. A
két férfi terve azonban nem biztos, hogy
úgy sikerül, ahogy tervezték...

ÓVODÁS ÉS
GYERMEK BÉRLET
Kezdési idõpont: 10 és 14 óra.

2009. november 9.
Csuda világ – zenés interaktív játék

a Száguldó Orfeum Színház elõadása.
Szereplõk: Ivancsics Ilona, Boros Zol-
tán, Borbély Kriszta.
A gyerekek (4-10 éveseknek) aktív bevo-
nása a játékokba, a két ûrlény mókás
szereplése, és az igényes szöveggel páro-
suló kedves dallamok játékosan okítják
a kicsiket. Mulatság az egész családnak.

Bolondvár – a Pécsi Grimaszk
Színház elõadása.
Bolondvári Balambér Király születésnap-
járól megfeledkezik az Udvarmester.
Hogy a büntetést elkerülje, gyerekekkel
helyettesíti a vendégsereget. Így nem cso-
da, hogy rengeteg mulatságos helyzetnek
lehetünk szemtanúi. Végül az is kiderül,
ki lesz Bolondvár Örökös Fõbolondja…

Fazekas Mihály-Schwajda
György: Ludas Matyi – zenés mese-
játék két részben a Budapesti Pódium
Színház elõadása. Szereplõk: Kurkó
József/Kósa Dénes, Háda János/Várfi
Sándor, Lippai László/Németh Gábor,
Bednai Natália/Kökényessy Ági.
Fazekas Mihály meséje mit sem válto-
zott, csak a megközelítés módja új.
Schwajda György a libák szemszögébõl
írta át a cselekményt...

Nemes Nagy Ágnes-Thuróczy
Katalin-Bókai Zoltán: Bors néni –
zenés kaland egy részben a Pécsi Har-
madik Színház elõadásában. Szerep-
lõk: Unger Pálma, Kecskés Alexisz,
Dörömbözõ Máté, Tamás Éva, Széll
Horváth Lajos, Götz Attila, László Csa-
ba. Rendezõ: Steiner Zsolt.
Hogy ki is valójában Bors néni? Virága-
it ápolgató, kertjében üldögélõ, egyszerû
nénike csupán, vagy inkább varázsló,
határtalan jóságú tündér? Ami bizton
állítható: Bors néni bûbájos történetei
mindenki szívébe belopják magukat.

A bérletek ára nem változik!
Felnõtt bérlet (Sárdy, Hegedûs): I.

hely: 6400, II. hely: 5900 Ft.
Óvodás bérlet: (kezdés: 10 óra)

2200 Ft, gyermek bérlet: (14 óra)
2200 Ft.

A régi bérletek megújíthatók októ-
ber 12. és 20. között. Új bérletek vált-
hatók október 21-22-én, gyermekbér-
letek október 12-tõl 20-ig, hétköznap
10-13 és 14-18 óráig a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház I. emelet 2-es te-
rmében. Információ: 74/529-610.

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

Október 16-án, pénteken, 20 órakor a
táncteremben: Évadzáró táncház.
Muzsikál a Vizin zenekar, a „Népmûvé-
szet Ifjú Mestere” cím tulajdonosa. Ma-
gyarországi horvát és makedón népze-
ne, táncoktatás. Táncházvezetõ: Vélin
Veszna. Belépõjegy: 500 Ft

Mûvészetek Háza

DIGITÁLIS NYOMATOK – VI. Orszá-
gos Színesnyomat Grafikai Kiállítás. A
tárlat megtekinthetõ: október 31-ig,
hétfõ kivételével naponta 10-18 óráig.

Panoráma Mozi 

NAGYTEREM

Október 8-14.
17.30: Férj és féleség – színes fel-

iratos angol-amerikai film (12)
20.00: Hajsza a föld alatt – színes

feliratos amerikai krimi (16)

ART TEREM

Október 8-14.
17.00, 19.00: Tréfa – színes magyar

játékfilm (16).
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

JÁTÉKVÁR-LAK

Október 17-én 9-tõl 12 óráig.
szombat délelõtti játszóház kicsik-
nek, nagyoknak és nagyiknak
Gyermek jóga - bemutató foglal-
kozás
10.00-10.45-ig „Nagybabás Jó-
ga” 6 hónapostól 3 éves korú ba-
báknak és szüleiknek
11.00-11.45-ig „Ovis Jóga” 3-6
éveseknek. Vezeti: Gálné Holló
Eszter jógaoktató
Állandó játékaink: rajzolda, gyur-
mázó, hajtogatós sarok, társasjá-
tékok, óriási építõkockák, labda-
kuckó, mozgáskoordinációt fej-
lesztõ játékok
Belépõ: gyermekeknek 400, fel-
nõtt kísérõknek 200 Ft/fõ
Hozz magaddal váltócipõt, hogy
kényelmesen játszhass!

Meghívó
léleképítőre
Októbert 19-én (hétfõ) 18 órakor
folytatódik a Léleképítõ sorozat. Dr.
Tóth Csaba Attila vendége ezúttal
Vesztergám Miklós, aki mûvészi já-
tékkal illusztrált „Halkan felsír a tá-
rogató” címû elõadásában a leg-
magyarabb hangszerrõl, s annak
sorsáról – a török-labanc, majd
kommunista idõkön át napjainkig –
beszél.

Helyszín: Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház színházterme (Szent Ist-
ván tér 10.). A belépés díjtalan.
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KÖZLEMÉNYEK

VIRÁGÁRUSÍTÁS. A Mentálhigiénés
Mûhely Önkéntes Központ Nyugdí-
jas Tagozata a Halottak Napjára ked-
vezményes áron virág, koszorú és
gyertya-árusítást tart október 26-án,
hétfõn 8 órától Szekszárdon, az
Arany János utca 12. szám alatti vi-
rágüzletben. Szeretettel várunk min-
den kedves nyugdíjas és nagycsalá-
dos vásárlóinkat!

ÁRAMSZÜNET. Az E.ON Hungária
áramszolgáltató értesíti a lakosságot,
hogy korszerûsítési munkák miatt
október 15-én, csütörtökön, 8 órától
várhatóan 16 óráig a Kápolna tér,
Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u., Ke-
rékhegy, Kerékhegy u., Rövidvölgy,
Tökös, Nagybödõ, Bocskai u.,
Bocskai köz, Bethlen u., Kablár köz,
Bálint köz, Remete u., Bartina u. 58.
és 55. számtól az utca végéig, Pus-
kás T. u., Kisbödõ, Kisbödõ u., Kilá-
tó u., Ibolya u., Vincellér u., Kálvária
u., Jobbremete, Balremete, Kálvin
tér 24. szám alatt, míg október 21-én
8.30 órától várhatóan 12.30 óráig az
Akácfa utcában áramszünet lesz.
Kérjük a fogyasztók megértését!

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Október 20. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület:

Október 27. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Október 20. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Október 27. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap második csütörtökén 17-18

óráig, I. Béla Gimnázium és Informatikai

Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Kadarka óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap elsõ keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ és harmadik keddjén

16-17 óráig. Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Október 6. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Október 12. (hétfõ) 17-18 óráig

Október 26. (hétfõ) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap elsõ és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap második keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ, EDIT képviselő

A hónap elsõ és harmadik keddjén

16-18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon, polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

APRÓHIRDETÉS

Sorselemzés, mágiák! Tel.: 30/254-
54-40, www.aranycsillag7.hu 

Szép virágú, kiteljesedés elõtt álló,
fiatal leanderek eladók. Érdeklõdni:
74/314-852.

Kitüntetéseket és emléklapokat adtak
át a közelmúltban a honvéd hagyo-
mányõrzõ egyesület megalakításának
évfordulóján a Bakamúzeumban.

Az országban elsõként Szekszárdon
alakult meg a honvéd hagyományõrzõ
egyesület húsz éve. Az évforduló alkal-
mából dr. Vadai Ágnes HM-államtitkár
emléklapot adományozott a szervezet-
nek. Az azon leírtakat Kovács János, a

hagyományõrzõ egyesület elnöke is-
mertette a Bakamúzeumban.

A rendezvényen kitüntetéseket is
átadtak. A tavasszal megnyitott múze-
um anyagának nagy részét összeadó
Borbandi György és Tálosi Zoltán az
'56-os nemzetõrség tisztikeresztjét és
a nemzetõrség Kossuth-címerrel éke-
sített turulmadarát vehette át dr. Haag
Éva alpolgármestertõl és Fehér István

fõtörzszászlóstól. A szekszárdi honvéd
hagyományõrzõk csapatzászlaját Ki-
rály Béla, az '56-os nemzetõrség pa-
rancsnoka adományozta. Segítette
munkájukat annak idején Kéri Kál-
mán vezérkari ezredes is. A díszlobo-
gó rúdjára jubileumi szalagot kötött a
„zászlóanya”, Dóni Ellen Birgitte. A
zászlót az egyesület doyenje, a 92 éves
Németh László vette át megõrzésre.

Múzeumba mentették a múltat
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