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Szeretteinkre emlékezünk a halottak napján

A szekszárdi történelemformálók
megpróbálták naggyá tenni a forradal-
mat és megfékezni a fenevadat! Dr. Pá-
los Miklós, a megyei közgyûlés alelnö-
ke fogalmazott így köszöntõjében az
1956. október 23-án kitört forradalom
55. évfordulóján, a Pofosz megyei szer-
vezetének ünnepi ülésén. A megjelen-
tek a köszöntõk elõtt egyperces néma
felállással emlékeztek az idén elhunyt
Töttös Pálra, a Politikai Foglyok Orszá-
gos Szövetsége Tolna Megyei Szerve-
zetének korábbi elnökére. „Soha sen-
ki nem tett annyit a szabadságért, mint
a magyarok!” – idézte ezután a neves
francia író, Albert Camus szavait a me-
gyei közgyûlés alelnöke, aki rámuta-
tott: sokkal több áldozatról lehet tud-
ni, mint a kádári hatalom által kivég-
zett 323 forradalmár, mivel a doku-
mentáltan elesett katonákkal együtt az
áldozatok száma meghaladja a 2700-at,
nem beszélve a vidékrõl a tüntetésre
felutazókról és az események alatt el-
tûntekrõl! 

(Folytatás a 2. oldalon.)

„Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

/Juhász Gyula/

„Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

/Juhász Gyula/

A város vezetõi elhelyezték a kegyelet virágait 
az áldozatok emlékmûvénél

„A forradalmárokat nem a gyûlölet vezérelte”
Lélekemelõ megemlékezés az 1956-os forradalom ötvenötödik évfordulóján

FO
T

Ó
: L

E
H

Õ
C

Z
 P

É
T

E
R



2
HÉTRŐL HÉTRE

2011. október 30.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A megyei közgyûlés alelnöke
napjaink aktuálpolitikájáról is
szólt. A Gyurcsány Ferenc
vezette platform kiválásáról
szólva elmondta: szégyen, hogy
azok, akik az elmúlt években
teljesen tönkretették az orszá-
got, éppen e történelmi ünne-
pet gyalázzák meg frakciózga-
tásukkal! Az ünnepi ülésen Hor-
váth István, Szekszárd város
polgármestere megemlékezett
a nemrég elhunyt Pofosz-elnök-
rõl, Töttös Pálról is, akinek em-
lékét tovább kell ápolni, hiszen
õ is azok között volt, akik Szek-
szárdon 1989. október 23-án az
elsõk között avatták fel az öt-
venhatosok kopjafáját. 

Az ünnepség keretében ki-
tüntetések átadására is sor ke-
rült. Idén Ranga Ferenc és
Rendás Tamás a Pofosz érdem-
kereszt aranyfokozatát, Gyulai
István pedig a Pofosz ezüst
érdemplakettet vehette át. Ran-
ga Ferenc részt vett az 56-os for-
radalomban, Rendás Tamást
hosszú évekre fosztották meg szabad-
ságától, míg Gyulai Istvánt szintén
meghurcolták a kommunisták. Az em-
lékülés után az önkormányzat képvise-
lõi és a Pofosz elnöksége megkoszorúz-
ta a Városháza földszintjén az 56-osok
emléktábláját, majd a résztvevõk a Mi-
kes utcai forradalmi emlékmûhöz vo-
nultak, ahol Horváth István polgár-
mester ünnepi beszédében rámuta-
tott arra: õ és kortársai még ahhoz a ge-
nerációhoz tartoznak, akik elõl elhall-
gatták 1956 jelentõségét, s csak szüle-
iktõl vagy szamizdat lapokból ismer-
hették meg az igazságot! A polgármes-
ter felidézte a szekszárdi eseményeket,
amidõn a tüntetõk ledöntötték a szov-
jet hõsi emlékmûvet és megalakították
a Nemzeti Bizottság elnökségét a Vá-
rosházán. Szekszárdon az Ifjúsági For-
radalmi Bizottság többek között a
szovjet csapatok kivonását, az államo-
sított ingatlanok és szõlõk visszaadá-
sát, valamint a laktanyák iskola céljára
történõ hasznosítását követelte – em-
lékeztetett. A november 4. utáni retor-

zió során 24 fõt ítéltek el összesen 55
évre városunkban – tette hozzá. A ma-
gyar forradalmárok nem romboltak,
hanem építettek, mivel nem a szemé-
lyes gyûlölet vezérelte õket. Helyre
akarták állítani az igazságot, s szabad-
ságon nyugvó törvényes rendet köve-
teltek. Ezután a Szent László Szakkép-
zõ Iskola Vendéglátó Szakképzõ Tag-
intézményének diákjainak ünnepi
mûsorát láthattuk. A darab megjelení-
tésében Herczigné Márvány Beáta,
Bognár Tímea, Egle Anikó és Harsány-
iné Erményi Zita felkészítõ tanárok se-
gítettek: „Tiszta voltál, büszke vad, nem
adtad egykönnyen magad, Rólad be-
szélni sem szabad, 1956” – hangzott el
egy kitûnõ énekhangú diáklány elõ-
adásában Kovács Ákos 1956 címû da-
la. A mûsorban hallhattuk Márai Sán-
dor: Mennybõl az angyal címû versét,
hangfelvételrõl pedig Nagy Imre és Ká-
dár János nyilatkozatait, de versek, mo-
nológok sora is felidézte az eseménye-
ket. Az egyházak részérõl Kirsch János
katolikus diakónus, valamint Sefcsik

Zoltán evangélikus lelkész áldották
meg a forradalom emlékét. Kirsch Já-
nos a kádár-rendszerrõl úgy vélekedett:
az a rákosista nyílt diktatúra után az
alattomos, agyafúrt elnyomást alkal-
mazta. Ezt követõen  a város és a megye
vezetõi, valamint az oktatási intézmé-
nyek és a politikai pártok, civil szerve-
zetek képviselõi lerótták kegyeletüket
a forradalom emlékmûve elõtt. Délután
2 órakor a belvárosi templomban a
Szekszárdi Kamarazenekar lépett fel,
Földesi Lajos vezetésével. A rendez-
vényt a humánbizottság elnöke, Csil-
lagné Szánthó Polixéna nyitotta meg,
aki hangsúlyozta: a kamarazenekar
koncertje már a kezdetek óta része a vá-
rosi ünnepségnek. A lélekemelõ kon-
cert repertoárját olyan méltán híres
klasszikus mûvek színesítették, mint
Liszt Angelusa, Georg Friedrich Händel
Concerto Grossoja vagy a 18. század-
ban alkotó zeneszerzõ, Telemann két
brácsára írt, barokk Concertója és
Wolfgang Amadeus Mozart Diverti-
mentoja. Gyimóthy Levente

„A forradalmárokat nem a gyûlölet vezérelte”
Lélekemelõ megemlékezés az 1956-os forradalom ötvenötödik évfordulóján

Felhívás 
pótösszeírásra

Tisztelt Szekszárdi Polgárok!
A 2011. évi népszámlálás  október

31. napjával befejezõdik. A 2011. évi
népszámlálásról szóló 2009. évi
CXXXIX. törvény 1. § (5) bekezdése
az összeírásból kimaradt személyek
és lakásuk pótösszeírását 2011. no-
vember 8-ig rendeli el. A pótösszeírás
megszervezése és végrehajtása a jegy-
zõ, mint települési népszámlálási fele-
lõs feladata.

Ezért kérem, hogy azok a szemé-
lyek, akik valamely oknál fogva kima-
radtak az összeírásból a pótösszeírás-
ra a Polgármesteri Hivatal Jogi és Köz-
igazgatási Igazgatóság Általános Igaz-
gatási és Ügyfélszolgálati Osztályán
(Szekszárd, Béla király tér 8. fszt.3.,
tel.: 504-162) az alább megadott idõ-
pontokban jelentkezzenek:

November 2-án  8.00–16.30 óráig
November 3-án 8.00–16.30 óráig
November 4-én 8.00–16.00 óráig
November 5-én 8.00–12.00 óráig
November 7-én 8.00–16.30 óráig
November 8-án 8.00–16.30 óráig

Segítõ együttmûködésüket elõre is
köszönöm!

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ,
települési népszámlálási felelõs

Vasárnap 
óraátállítás

2011. október 30-án,  vasárnap haj-
nalban 3.00 órakor 2.00 órára, egy
órával vissza kell állítani az órákat, ez-
zel elkezdõdik a téli idõszámítás. Az
õszi óraátállítással térünk vissza a csil-
lagászatilag indokolt idõszámításhoz,
amit az órák tavasszal történõ elõre-
állítása miatt vesztünk el. Az óraátál-
lítás célja az volt, hogy a nappalok mi-
nél jobban egybeessenek a lakosság
megszokott ébrenléti idejével, ami
reggel héttõl este tízig tart. Jelenleg a
kutatók megosztottak abban a kér-
désben, hogy a számok alapján van-e
értelme az átállításnak, mert az eb-
bõl származó megtakarítás legna-
gyobb része abból adódott, hogy a
közvilágítást elég volt egy órával ké-
sõbb bekapcsolni. Ma azonban a mo-
dern energiahálózatok és a közvilágí-
tás is automatikusan mûködik, alkal-
mazkodik az éppen aktuális fényvi-
szonyokhoz. A fogyasztási szokások
megváltozása, az egyre szaporodó
háztartási készülékek használata pe-
dig jócskán megnövelte energiaigé-
nyeinket. Legjobb példa erre a tévézé-
si szokásaink változása. Míg régen 1-2
tévécsatorna adásait tudtuk nézni, azt
is csak este 10 óráig, addig ma nem
ritka, hogy 100 tévécsatorna vételére
van lehetõségünk és éjjel-nappal su-
gározzák az adásokat.

Szekszárd város közgyûlése csütör-
töki soros ülésén azonnali hatállyal
felmondta a Hérosz Zrt.-vel tavaly kö-
tött vállalkozói szerzõdést. A cég a
megyeszékhely legnagyobb beruhá-
zása, a bruttó 2,2 milliárd forintos
Agora-program (a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és a Mûvészetek Háza
felújítása) fõvállalkozója csõdvédel-
met kért, mert nem tudja finanszí-

rozni beruházásait. A szekszárdi pro-
jektet október 30-ig be kellett volna
fejezni, ehhez képest csak 20 száza-
lékos a munka készültségi foka. A
közgyûlésben egyhangúan megho-
zott döntés alapján a város felszólítja
a kivitelezõt, hogy már a jövõ héten
kezdje meg az átadás-átvétel elõké-
születeit. A megyeszékhely független
mûszaki szakértõ bevonásával általá-

nos állapotfelmérést végez, mely
alapján kezdeményezi a támogatói
szerzõdés módosítását és új közbe-
szerzés elindítását. Az új eljárásban
kiválasztott beruházó legkorábban
jövõ nyáron adhatja át a korszerûsí-
tett épületeket. A kialakult helyzetre
tekintettel a városvezetés lemondta
november elsõ felében esedékes kí-
nai útját.

Szerzõdést bontottak

A Szent László Szakképzõ Iskola Vendéglátó Szakképzõ 
Tagintézményének diákjai adtak ünnepi mûsort az emlékmûnél



2011. október 23.
3

HÉTRŐL HÉTRE

Javult az élelmiszer-biztonság, több magyar termék a polcokon
Interjú dr. Kardeván Endrével, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárával

A szekszárdi Takler-pincészet mintegy
250 milliós (ennek fele vissza nem té-
rítendõ uniós, illetve állami támogatás)
pincefejlesztésének megvalósulása ap-
ropóján Kardeván Endre, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium államtitkára kép-
viselte Fazekas Sándor minisztert az ok-
tóber 25-ei avatóünnepségen. Az im-
már 1000 négyzetméteressé bõvült lé-
tesítményben lapunk aktuális szakpo-
litikai kérdésekrõl kérte rövid interjú-
ra a politikust, aki egyébiránt az élelmi-
szerbiztonság, illetve az agrár-közigaz-
gatás elsõ számú felelõse a tárcán belül.

– Ez az esemény jó pél-
da arra, amikor az állam
odaáll olyan termelõk
mögé, akik már önma-
guk erejébõl letettek vala-
mit az asztalra. Akik a jó
minõséget folyamatosan
produkálják, s akiknek
van esélyük, hogy betör-
jenek, akár tengerentúli
piacokra is. Hiszem, hogy
az ilyen agrárvállalkozá-
sokat segítenünk kell ak-
kor is, ha az ismert pénz-
ügyi helyzetben a tárca
számára is esetleg szûkül-
nek a források. Abból az
államnak is növekvõ bevételei lesznek,
ha például Taklerék és más hozzájuk
hasonlítható borászatok egyre több
olyan csúcsminõségû bort tudnak az
amerikai vagy a kínai piacra szállítani,
amiért palackonként akár száz dollárt
is megadnak a megrendelõk. A minõ-
ségi árutermelést hangsúlyozzuk min-
den ágazatban, s örömmel tölt el, hogy
a magyar borászat jó példával szolgál e
tekintetben.
– Nem tett jót a szakmának az a né-
hány borhamisítási ügy, ami a kö-

zelmúltban napvilágot látott. Már
csak azért sem, mert a legújabb el-
követõk már nem a kricsmík ellá-
tására szakosodott mûbor-elõál-
lítók közül kerültek ki.

– De nem ám! Közvetve bizony
kárt okoztak egy-egy borvidéknek, a
meggyõzõdésem, hogy tisztességesen
dolgozó nagy többségének és az
egész ágazatnak.
– Az eddigi intézkedések évtize-
dekre visszamenõleg nem voltak
hatékonyak. Terveznek-e valamit
tenni a jelenség ellen?

– Igen. A vendéglátó-
helyek még rendszere-
sebb, sokszor rajtaütés-
szerû ellenõrzését fon-
tosnak tartom, de ez nem
az én kompetenciám, azt
hiszem, a tárcáé sem tel-
jesen. De kezdeményezõ
szerepünk feltétlenül
van  e téren. Meggyõzõ-
désem, hogy akkor tu-
dunk jelentõs eredmé-
nyeket elérni a borhami-
sítás visszaszorításában,
ha ebbe érdemben be
tudjuk vonni a borászati
szervezeteket. 

– Az élelmiszerpiac más területe-
in van már a fogyasztók által is
érzékelhetõ  pozitív változás. Nin-
csenek bezárással, romlott húsel-
kobzással járó ügyek mostanság,
mint amelyekre jól emlékszünk
az elõzõ ciklusból.

– Úgy gondolom, ebben nagy szere-
pe van azoknak a törvényi változtatá-
soknak, amelyeket az új kormány szín-
re lépése után nem sokkal bevezetett.
A leglényegesebb a másodlagos élel-
miszervizsgálatról szóló rendeletünk,

amivel vissza tudtuk szoríta-
ni a külföldrõl korábban
nagy tételben bejövõ silány,
csekély tápértékû áruk
mennyiségét, amelyek szin-
te csak a nagy áruházláncok-
ban voltak fellelhetõek. Az
ezeket elõállító, sokszor nyu-
gati országok termelõi rájöt-
tek: ezzel már nem érdemes
próbálkozniuk, nagy valószí-
nûséggel lebuknak, a bünte-
tési tétel pedig ilyen esetben
nagyon „húzós”.
– Ezzel párhuzamosan
nõtt-e a magyar áruk vá-
lasztéka az áruházlán-
cokban és a kisebb keres-
kedésekben, mert ez is az
elsõk között megfogalma-
zott kormányzati célkitû-
zés volt?

– Tessék csak jól körülnéz-
ni az egyes üzlettípusokban,
és máris tapasztalható a vál-
tozás: nagyobb teret kaptak a
garantáltan jó minõségû ma-
gyar termékek. De ennél is
fontosabbnak tartom azt,
hogy a magyar vidéken – szintén egy
jogszabály-módosításunk jóvoltából –
egyre több élelmiszert állítanak elõ
házilag, és értékesítik is ott helyben.
Ezzel kapcsolatosan a szkeptikusok
megjegyezték: jönnek majd a botrá-
nyos közegészségügyi problémák,
mert az élelmiszer-biztonság nem sza-
vatolt. Ehhez képest egyetlen ilyen
ügyrõl sem tudok, minden a legna-
gyobb rendben. Nagyon jó minõségû
élelmiszerek kerülnek ezáltal az asz-
talra, sokszor a helyi közétkeztetésbe,
ráadásul a kereskedõi árrés kiiktatásá-
val garantáltan jó áron is. S az ellenõr-

zõ hatóságoknak is egyszerûbb dol-
guk van: tényleg a szántóföldtõl az asz-
talig követhetõ az adott termék útja!
Itt aztán az egyes kistermelõk – akik
a megélhetésüket ugyan nem alapoz-
hatják erre, de jövedelemkiegészítést
mindenképpen el tudnak érni ezzel a
„felszabadítással” – nagyon odafigyel-
nek arra, hogy minden munkafázis a
lehetõ legnagyobb rendben történ-
jen. Ha csak egy valaki is „téved”, és
abból ügy lesz, az teljesen tönkreteszi
ezt, a más országokban ma is remekül
mûködõ házi élelmiszer-termelést és
-értékesítést. B. Gy.

Rejtélyes fapusztulás a Kecskés Ferenc utcában
Szomorú látványt mutat három,
viszonylag fiatal hársfa a Kecs-
kés Ferenc utca elején. Ágaik el-
feketedtek, törzsükrõl levált a
kéreg, láthatóan betegek, mint-
ha megtámadta volna õket vala-
mi betegség. Máté Péter, a kör-
zet önkormányzati képviselõje
és Katz Zoltánné Meszlényi Eri-
ka városi kertész is azt feltétele-
zik, hogy szándékos károkozás-
ról van szó, a fákat valószínûleg
megmérgezték. Erre utal az a
nikotinrudacska is, amit az egyik
szép, sudár fa törzsében találtak.
A fák menthetetlennek látsza-
nak, ezért ki kell majd vágni
õket, a rongálás mellett azonban
nem megy el a város szó nélkül,
az önkormányzat ismeretlen tet-
tes ellen büntetõjogi feljelentést

tesz a rendõrségen. Máté Péter
lapunknak azt nyilatkozta: a kivá-
gott fák helyett újakat ültetnek
majd, ezért ha valakinek, úgy-
mond, „útban voltak„ a hársak,
akkor feleslegesen tett kárt a
környezetében, amit minden vá-
roslakónak inkább védenie és
nem tönkre tennie kellene.

Az ilyen rongálás egyébként
nem új jelenség Szekszárdon,
mert miközben a város folyama-
tosan növeli a virágos felületek
nagyságát, hogy utcáink, tereink,
lakótelepeink minél szebbek és
barátságosabbak legyenek (a na-
pokban is épp virágpalántákat ül-
tetnek ki), nyáron az Alkotmány
utca 2–4. számú épület mögött
is megpróbált valaki vegyszerrel
kipusztítani egy fát. csi

Dr. Kardeván Endre

Az új beruházás átadásán 
Takler Ferenc borásszal
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Máté Péter képviselõ a szinte kiégett fáknál



4 2011. október 30.
HÉTRŐL HÉTRE

Még idén döntenek a víznyerõhelyrõl
Hamarosan lezárul a Szekszárd új

vízbázisának kialakítását célzó

projekt előkészítő szakasza,

amely 164 500 000 forintból va-

lósul meg – erről számolt be saj-

tótájékoztatón Horváth István.

A polgármester elmondta, hogy Szek-
szárd jelenlegi ivóvíz-ellátása a város-
tól keletre található, úgynevezett lõté-
ri vízbázison létesített kutakból törté-
nik, amely kevésbé védett a felszíni
szennyezõdésekkel szemben. Már a
’70-es, ’80-as években is vizsgálták a je-
lenleginél biztonságosabb vízbázis lét-
rehozásának lehetõségét. Ezt erõsítet-
te fel az 1993-ban észlelt diklór-etilén-
szennyezõdés, amely modellezések

szerint 5-7 éven belül
– a jelenlegi kiterme-
lési értékeket figye-
lembe véve – lehetet-
lenné teszi a vízellátás
biztosítását a meglévõ
vízbázisból.

Az önkormányzat
„Szekszárd Megyei Jo-
gú Város hosszú tá-
von egészséges ivó-
vízzel való ellátása”
címmel pályázatot
nyújtott be a Környe-
zet és Energetikai
Operatív Programra (KEOP-7.1.3.0/B-
2008-0001) új vízbázis létesítésére. Az
elõkészítõ szakaszban elkészült tanul-

mány két változatot vizsgált meg rész-
letesen. Az „A változat” szerint a jelen-
leg kihasználatlan többletkapacitással

mûködõ mohácsi vízbázisról, mintegy
50 kilométer hosszú távvezeték kiépí-
tésével jutna el az ivóvíz Szekszárdra.
A „B változat” szerint a bogyiszlói Du-
na-parton – korábban már államilag
távlati vízbázisnak nyilvánított terüle-
ten – újonnan létesített parti szûrésû
kutakból kapna Szekszárd ivóvizet.

A pályázati anyag 2011. szeptember
1-jén került benyújtásra, a bírálóbizott-
ság még ebben az évben dönteni fog,
hogy melyik változatot javasolja meg-
valósításra. A döntés után, 2012 elején
kezdõdhet a nyertes változat vízjogi lé-
tesítési engedélyezése és a részletes ki-
viteli tervek elkészítése. Várhatóan
2014 õszén már az új vízbázisból kap
ivóvizet a város.

Építészek az ipari parkról és a fõiskoláról
A Magyar Mérnöki Kamara és

Geoinformatikai Tagozat Tolna

Megyei Szakcsoportja kétnapos

tanácskozást tartott a közelmúlt-

ban Tengelicen és Szekszárdon.

„Az építési geodézia a gyakorlat-

ban 2011” című és „Mérnökgeo-

dézia a tervezés és létesítmény-

üzemeltetés támogatásában” al-

című szakmai napok előadásai-

ból a Szekszárddal kapcsolato-

sakról számolunk be. Kiemeljük,

hogy a rendezvénysorozat kereté-

ben a szakemberek megemlékez-

tek a Magyar Mérnöki Kamara

20. születésnapjáról is.

Tökéletes, vonzó 
terepet biztosít…

A szekszárdi ipari park kialakítá-
sának jelenlegi állapotáról és az
ipari építészetrõl Földesi Zoltán
építész vezetõ-tervezõt (Építész Al-
kotó Mûhely Kft.) kérdeztem. Elõ-
ször arról faggattam, hogy ipari
park terén városunknak sikerült-e
behoznia a más városokkal szem-
beni idõbeni lemaradást?

– A kilencvenes évek végén határoz-
ták el az ipari park létrehozását, a fel-
lendülés 2007 és 2009 között jött el az
infrastrukturális hálózat – telekosztás,
úthálózat... – kiépítésével. Akkor tele-
pült be az Austrotherm Hõszigetelõ
Anyag Kft., a Murexin Kft. és a százszá-
zalékos kihasználtságú Inkubátorház.
Úgy tûnt, mintha a folyamat abban a
pillanatban meg is állt volna. Jelenleg is
csak egyetlen projekt fut, egy újabb in-
kubátorház, a Tolna Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány megrendelé-
sére. Elkezdõdött az építkezés. Termé-
szetesen abszolút van hely újabb cé-
gek számára.                                                   
– Más, hasonló nagyságú városok-
hoz képest milyen a mi ipari par-
kunk?

– Tökéletes, közmûvesített, tehát
vonzó terepet biztosít valamennyi bete-
lepülõ számára. Minden feltétel adott
ahhoz, hogy akár nemzetközi cégek is
betelepüljenek ide. Annyit tudok, hogy
megkeresések már történtek. Az autó-
pálya megépülésével pozitívan változott
a közlekedés. Hogy mégsem a biztosí-
tott lehetõségek tükrében fejlõdik az
ipari parkunk, szerintem a válság az oka.
Az üzemek nem mernek fejleszteni.

Az Építész Alkotó Mûhely Kft. ter-
vezte a szekszárdi ipari park egymással
is harmonizáló épületeinek többségét,
s az új inkubátorház – ami logisztikai
központ lesz – tervezését is rájuk bíz-
ták. Amúgy a területen még további
nyolc-tíz üzem (persze, méretüktõl
függõen) férne el kényelmesen.

A belvárosi rekonstrukció
és a fõiskola

A városok rekonstrukciós projektjei-
nek keretében Hodossi László építész

vezetõ-tervezõ (Építész Alkotó Mûhely
Kft.) a Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Kar fejlesztésérõl beszélt – kap-
csolva azt a belváros rekonstrukciójá-
hoz. Azzal indított, miként tud egy ko-
rábban létesített épület (esetünkben
természetesen a fõiskola) megújulni, s
megfelelni a mai igényeknek. 

– Amikor a fõépület bõvítésérõl ké-
szítettük a terveket, a legfontosabb
szempont az volt, hogy nyitottá tegyük
az épületet, hogy a külvilággal, a város-
sal való kommunikációja ne egy kis be-
járaton keresztül, hanem az épület mi-
nõségéhez és használatához méltó for-
mában és felületen történjék. Tehát a
fõiskolán, pontosabban az egyetemi
karon folyó élet sugározzon kifelé,
amit a városlakóknak is érezniük, érzé-
kelniük kell, másképpen: legyenek egy-
másnak szerves társai – fogalmazott
Hodossi László, majd így folytatta:

– A másik feladat nyilvánvalóan a
funkcionális igények kiszolgálása volt.
Ki kellett alakítani egy színvonalas elõ-

adótermet, valamint egy-két – a fõisko-
la funkciójából még hiányzó – számí-
tástechnikai termet. Az utóbbiak
ugyan az E-ben megvoltak, ám mivel
azt az épületet a fõiskola más célra ter-
vezi hasznosítani, az ottani szerepeket
az új helyen kell mûködtetni. 

Azt tapasztalom, hogy a városlakók
kezdeti „dohogását” rég felváltotta a
megszokás, sõt mára már a megszere-
tés fázisába került az új szárny, a szép
parkkal egyetemben. Erre a felvetésre
szemléletes példát kaptam:

– Ha egy portás hölgyet átköltöztet-
nek régi, nyugodt kis világából egy új
helyre, ahol a belépõnek mindig elõre
köszön, úgy gondolom, ha õ is jól érzi
ott magát, akkor az az épület nem lehet
rossz – szögezte le, majd „visszatér-
tünk” a parkba, ami szintén fontos ré-
sze volt a tervezési feladatoknak. Amint
megtudtam, a kerti világítás még hi-
ányzik, ám be van csövezve, gyakorla-
tilag csak a lámpatestek hiányoznak,
amelyek összköltsége feltehetõen nem
haladja meg az egymillió forintot. Ezek
után a fõiskola jövõbeni fejlesztési lehe-
tõségérõl szólt Hodossi László, hozzá-
téve, hogy felkérésre megvizsgálták,
hogyan lehetne átértelmezni a sport-
funkciókat, igazodva a mai igények-
hez, például a tanuszodát a város javá-
ra is hasznosítani.

– Ha a kollégium felõl megnézzük a
fõiskola homlokzatát, nagyon szomorú
kép tárul elénk. Erre is van már egy
vázlattervünk. Ez egyelõre csak elkép-
zelés, ami sem jogilag, sem mûszakilag
nincs alátámasztva, ám kiindulópont-
nak megfelelhet. Szükséges lenne az
energetikájában és funkcionális hasz-
nálatában is igen rossz minõségû kol-
légium felújítása. Ez igen gyorsan meg-
térülõ beruházás lenne például a meg-
újuló energiaforrások vagy a víz sokkal
optimálisabb használata okán is.

V. Horváth Mária 
A légifelvétel elõterében (jobbról) a közmûvesített ipari park 
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A 2011-es nemzetközi fehér bot napja
alkalmából Lapról hangra címmel új
közösségi honlapot indít partnereivel
az „Informatika a látássérültekért” Ala-
pítvány.

A honlap célja, hogy látó önkénte-
sek saját készítésû felvételeit, újságcik-
kek felolvasását a honlapon keresztül
azonnal meg lehessen osztani a látássé-
rült emberek közösségével. A projekt
gyorsan és egyszerûen lehetõvé szeret-
né tenni civil felolvasók széles köré-
nek bekapcsolódását, illetve a felolva-
sott újságcikkek választékának bõvíté-
sét. A honlap október 15-én, a nemzet-
közi fehér bot napján indul el bétaver-
zióban, ami azt jelenti, hogy a portál
mûködik és használható, de folyamato-
san tovább javítják a felhasználói felü-

letet. Az oldal használatához elõzete-
sen a látó és a látássérült felhasználók
számára is kötelezõ a regisztráció, ami
az utóbbiak esetében a látássérültség
igazolását is magában foglalja. A portál
kizárólag önkéntes felajánlások nyo-
mán készült, és a használata a felhasz-
nálók számára is ingyenes. „Induló” tar-
talmát elsõsorban az alapítvány mun-
katársai és családtagjai állították össze
gazdasági, nõi, tudományos és ifjúsági
témájú újságcikkek felolvasásával. A
honlap címe: www.laprolhangra.hu.
További információ: Molnár Ákos ügy-
félszolgálati munkatárs, tel.: 06-1-273-
3188 vagy 06-70-295-9288. E-mail:
helpdesk@infoalap.hu.

„Informatika a látássérültekért” 
Alapítvány

Lapról hangra 
Portál a látássérültekért 

Magyar cég 
a legjobb tízben

Európa tíz legjobb vállalkozása közé so-
rolták a Lipóti Pékséget és vezetõjét,
Tóth Pétert a European Business
Awards „Év Vállalkozója” díjának rang-
sorában. A versenyben több mint 1350

európai vállalkozás mérette meg magát.
A European Business Awards a kiemel-
kedõ vállalati és egyéni teljesítményt kí-
vánja elismerni Európa-szerte. Olyan
ember, csapat, közösség, szervezet tel-
jesítményét díjazza, aki újat tud alkotni,
innovációra képes. A családi vállalkozás
2010-ben már 105 mintaboltot mûköd-
tetett Magyarországon.

A Német Nemzetiségi Baráti Kórus

1978-ban jött létre, amelyből

2004-ben alakult meg a „Mond-

schein” Szekszárdi Német Nemze-

tiségi Kórus Egyesület. A kórus el-

nökével, Rosenberger Ferencnével

a múltidézés után a sikerekről és

a jövőről beszélgettünk.

– Szekszárd és a környék falvainak né-
met ajkú énekelni szeretõ lakóiból – fõ-
leg Kakasdról származókból – alakítot-
ta meg Klézli János a Német Nemzeti-
ségi Baráti Kórust. A cél ugyanaz volt,
ami a mai napig: felkutatni, megõrizni
és továbbadni a dalokat. A múltidézés-
hez hozzátartozik, hogy megemlítsek
még három alapító tagot: Jéhn Mihályt
és feleségét, valamint Moizes Gyulánét,
s a sajnos már elhunyt Müller Mihályt.  
– Mikor lett a baráti kórusból egye-
sület?

– 2004-ben váltunk egyesületté, és
azóta vagyok a kórus elnöke, a karna-
gyunk Molnár Márta, a kórus állandó
kísérõje Keller Antal, aki harmonika já-
tékával teszi teljessé elõadásainkat.
– Milyen sikereket könyvelhettek el
eddig? 

– Amire mindenekelõtt büszkék va-
gyunk, hogy kórusunk a saját kategó-
riájában egyedüli képviselõje Szekszár-
don a német dalkultúrának. Nemzet-
közi minõsítésünk: 1978-ban Bie-
tigheim-Bissingenben, a testvérvárosi
kórusok versenyén: közönségdíj-kü-
löndíj kiemelt arany fokozat. Hazai mi-
nõsítéseink: nyolc arany fokozat, két
országos arany fokozat, 2007-ben Hõ-
gyészen dicséretes arany fokozat,
2009-ben Budapesten Nemzetiségi
Hagyományõrzõ Kategóriában KÓTA
Díj, 2009-ben Szekszárdon Klézli János-
nívódíj, 2010-ben Tolnán kitüntetéses

arany fokozat, 2011-ben Budapesten, a
nemzetközi kórusversenyen a folklór
kategóriában ezüst fokozatú diploma.
– A minõsítésekre való felkészülés
rengeteg munkát, idõt és energiát
kíván…

– Ezek a sikerek a karnagyunk, a kó-
rustagok és a kísérõnk áldozatos mun-
kájának köszönhetõek. Kétségtelen,
hogy a minõsítések mindig nagy kihí-
vással járnak, de ugyanekkora izgalom
elõzi meg a közönség elõtti fellépése-
ket is. Szekszárdon minden nagyobb
rendezvényen ott vagyunk. Szívesen
fogadjuk el a meghívást más helyekre
is, és mindig nagy szeretettel és felké-
szülve állunk a közönség elé.  
– A „Mondschein” kórus nemcsak
hangzásában ügyel a hagyomány-
õrzésre, hanem külsõségeiben is…

–  Ahogy a dalokat gyûjtjük, úgy a ré-

gi ruhákat is, és ha szükséges, a régi
minták alapján megvarratjuk, hogy a
kórus hangzásában és megjelenésé-
ben összhang legyen. 
– A testvérvárosi kapcsolat Bie-
tigheim-Bissingen kórusával már
több mint két évtizedes…

– Ez a kapcsolat nagyon kedves szá-
munkra, kölcsönösen látogatjuk egy-
mást, s örömünkre szolgál, hogy a né-
met testvérkórusunk 2011 márciusá-
ban megrendezendõ jubileumi hang-
versenyén, ahol megalakulásuk 150.
évfordulóját ünnepelik, mi is ott lehe-
tünk, és személyesen – természetesen
dallal – köszönthetjük õket. 
– Van-e utánpótlás?

– Nagy örömünkre szolgál, hogy
több mint tízéves kapcsolatunk van a
Dienes Valéria Általános Iskola német
gyermekkórusával, akikkel közösen

énekelünk a német kisebbségi napo-
kon, illetve az õ iskolai rendezvényei-
ken, svábbálokon. 2010-ben sikerült
kapcsolatot létesíteni a Babits általános
iskola német kórusával is, szintén vol-
tak közös fellépéseink. 
– Melyek a kórus legközelebbi ter-
vei? 

– Szeretnék a következõ minõsítõn
elérni a német kórusok legmagasabb
minõsítési fokozatát a „Rosmareint”,
valamint méltóképpen megünnepelni
majd a kórus 35. születésnapját, belföl-
di és külföldi barátaink részvételével.
Minden együttesnek szüksége van a
megújulásra, ezért továbbra is építjük
a kapcsolatot az iskolákkal, és várunk
minden énekelni szeretõ embert, aki
elhivatottságot érez a német nyelv és
kultúra iránt. 

Sas Erzsébet

Bemutatjuk Szekszárd kiemelt mûvészeti egyesületeit 

33 éves a Mondschein kórus 

Az együttes nemcsak hangzásában, hanem régi viseleteivel is õrzi a hagyományokat
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Kénezés és tisztaság
Hasznos tanácsok az idei borok kezelésére – kistermelõknek

Kiemelkedõ évjárat az idei, a saját
szükségletre termelõ kisborászok is a
megszokottnál minõségibb borral
rukkolhatnak elõ, ha... odafigyelnek a
borkezelés több fázisára. Merthogy
vannak csapdák, amlyekbe be lehet es-
ni. Egy ilyen mediterrán jellegû, száraz
év után nem kicsi a veszélye annak,
hogy az erjesztés után is ottmarad a
már nem kívánatos cukor a borban,
ami a késõbbiek során már nehezen
kiküszöbölhetõ gond. Erre a kertba-
rát kör múlt heti ismeretterjesztõ ren-
dezvényén nyomatékosan felhívta a fi-
gyelmet a meghívott szakember, Rut-
ka Zoltán, az Interker-Wein Kft. keres-
kedelmi vezetõje. „A spontán erjesz-
tés úgynevezett vadélesztõkkel sok
esetben lutri, nem tudni, melyik er-
jeszti a bort valójában, melyik az, ame-
lyik bizonyos alkoholfoknál már leáll.
Ezért indokolt a faji élesztõket használ-

ni” – hangzott el a bemutatóval egybe-
kötött elõadás során.

A borkezelés szempontjából a 2000.
évhez hasonlította az elõadó az idei év-
járatot, de sok a hasonlóság a sok nagy-

testû, nagyminõségû
bor elõállítását lehetõ-
vé tevõ 2003-as és a
2011-es termés kö-
zött is. A nagy cukor-
tartalmú, erjesztett
mustok magukban
hordozzák a különle-
ges gyümölcsösség, a
sokak által nagyon
kedvelt vanília íz kiho-
zatalát a borokból.
Fontos, hogy az úgy-
nevezett finom sep-
rûn tartsuk a bort
hosszú ideig, és több-
ször is keverjük fel –

javasolta Rutka Zoltán, majd hozzátette:
– Nagyon oda kell figyelni idén az edé-
nyek tisztaságára, a teljesen steril körül-
ményekre, no, és a kénezésre. Ez utóbbi
témában elhangzott: a gazdák sokszor el-

aprózva végzik el, nem ügyelnek az elsõ
ilyen bevatkozás alaposságára, pedig
ezen sok múlhat a bor végsõ minõsége
és eltarthatósága szempontjából. Kéne-
zés és tisztaság, ez a két dolog a legfonto-
sabb az idei borkezelésben – hangzott el.

A korai érésû fehér- és rozéborok-
nál a laboratóriumi tapasztalat azt mu-
tatja, hogy bizonyos területekrõl szár-
mazó szõlõkben a hõségnapokon bi-
zony elégtek a savak (pótolni kellett
például a leánykánál vagy a hárslevelû-
nél, olykor-olykor az Irsai Olivérnél, a
muskotálynál és a rizlingszilváninál is).
Az ilyen borok esetleg borkõsavas ki-
egészítést igényelhetnek. A vörösbo-
ros vidékeken szépen „beálltak” a ter-
mesztés során a hõn óhajtott kellemes,
lágy savak. Érdekesség, hogy az erjesz-
tés során sem csökkentek, hanem bi-
zonyos esetekben még egy keveset nö-
vekedtek is. b. gy.

Bõvíti tagságát 
a Fidesz munkás-

tagozata
Az embereket foglalkoztatja a parla-
ment napirendjén lévõ munkatör-
vénykönyv módosítása, ám sok rém-
hír kering a témával kapcsolatban –
mondta Bordács József, a Fidesz–
MPP Alkalmazott és Munkás Tagoza-
tának Tolna megyei elnöke október
14-én Szekszárdon a Pártok Házában
tartott sajtótájékoztatójukon. A tájé-
koztató apropója az volt, hogy a
2004-ben alakult, ám azóta megcsap-
pant létszámú tagozatot idén január-
tól újjászervezték, szeptemberben
pedig tisztújítás történt. A tagozat je-
lenleg harmincöt fõs, de bõvíteni sze-
retnék, és minél több településen je-
len kívánnak lenni.

A tájékoztatón Bordács József mel-
lett részt vett Józsa Péter dunaszent-
györgyi elnökségi tag, Pál Tamás vá-
lasztókerületi titkár, Horváth Kálmán,
a szekszárdi Fidesz-csoport vezetõje,
valamint Szabó Péter, a dunaföldvári
Fidesz elnökségi tagja. Bordács József
kiemelte: az alkalmazotti munkások
alkotják a legnagyobb társadalmi réte-
get, éppen ezért intenzíven foglalkoz-
ni kell problémáikkal. A munka tör-
vénykönyvének módosítása kapcsán
a tagozat a jövõben olyan rendezvé-
nyeket kíván szervezni, amelyeken
közéleti személyiségeket is megszó-
lítanak. A hamarosan végszavazásra
kerülõ törvénykönyvrõl szólva Bor-
dács József kiemelte: a jogszabály ke-
zeli a védett kor intézményét, a húsz
nap alapszabadságot, de többek kö-
zött a tíz nap életkor szerinti szabad-
ság, valamint a mûszakpótlék is meg-
marad. Gy. L.

Százmilliós fejlesztés 
az ipari parkban

Az európai uniós pályázatok folytonos-
ságának és egymásra épülésének kivá-
ló példája a Szekszárdon megvalósuló
inkubátorház. Az Új Széchenyi-terv
több mint 100 millió forint uniós tá-
mogatásából megvalósuló fejlesztés a
korábban szintén EU-s forrásból épült
ipari park területén jön létre – tájékoz-
tat a Dél-dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség. 

Az inkubátorház bõvítése kapcsán
egy új csarnok építése valósul meg,
amelyet termelõ-szolgáltató vállalko-
zások bérelhetnek majd. A vállalko-
zások sikeres fellendítését célzó szol-
gáltatások is rendelkezésre állnak,
melyhez a hátteret a már meglévõ

inkubátorkapacitások mellett új iro-
dai háttér megépítése is biztosítja
majd. Az inkubátorház a vállalkozá-
sok mûködéséhez kapcsolódó szol-
gáltatásokat is nyújt a jövõben: üz-
letviteli, valamint jogi tanácsadást,
tolmácsolást, irodai szolgáltatásokat,
IT-képzéseket.  

A fejlesztés valós igényekre épülve a
szekszárdi térség gazdasági erejét kí-
vánja tovább erõsíteni, teret biztosítva
a vállalkozásoknak, akik egymás tevé-
kenységét akár kiegészítve is kiszolgál-
hatják a jelentkezõ keresletet, ezáltal
további munkahelyeket, valamint
megélhetést teremtve a kis- és közép-
vállalkozások számára.

A temetõkben körültekintést és
óvatosságot kér a rendõrség

Akár az elõzõ években, idén is igen so-
kan utaznak el halottak napjára, hogy
megkoszorúzzák hozzátartozóik sírját.
Más városokhoz hasonlóan a szekszár-
di rendõrkapitányság is fokozott ellen-
õrzést tart ezekben a napokban a te-
metõk körül, de a környezõ utakon,
pályaudvarokon, parkolókban egy-
aránt. A rendõrök munkáját a polgár-
õrség is segíti.

A városi kapitányság azt kéri min-
den helyi és máshonnan érkezõ pol-
gártól, hogy a megszokottnál körülte-
kintõbben vezessék autóikat, legye-
nek óvatosak és figyeljenek közleke-
dõ társaikra. A KRESZ elõírásai mel-
lett az aktuális forgalmi rendre és az

azt irányító rendõrök utasításaira is le-
gyenek figyelemmel. Természetesen
a gyalogosoktól is figyelmet és fegyel-
met kérnek, valamint azt, hogy a gép-
jármûforgalmat ne akadályozzák. Az
autósok a parkolásnál is ügyeljenek
másokra, de a saját értékeikre szintén,
s azokat ne hagyják az utastérben lát-
ható helyen.

S amirõl már mi is sokszor írtunk: a
sírok gondozása, az öntözõvíz hozata-
la idején ne hagyják a sírokon táskáikat
és a más értékeiket. Mert sajnos ilyen-
kor nemcsak az emlékezõk járnak a te-
metõkben, hanem a feledékenységü-
ket kihasználó tolvajok is.   

- hm -

„Fiatalokkal 
az egészségért”

A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi
Alapszervezete ismételten szellemi ve-
télkedõt írt ki szekszárdi középiskolá-
sok számára „Fiatalokkal az egészsé-
gért” címmel. A szellemi vetélkedõ idõ-
pontja: 2011. november 9. (szerda) 
14 óra 30. Helyszín: Szent István Kö-
zösségi Ház (Szekszárd, Rákóczi u.).

Erdõkárosultak 
figyelmébe!

November 1–30. között hektáronként
maximum 250 ezer forintnyi támoga-
tást igényelhetnek azok az erdõgazdál-
kodók, akiknek erdejében természeti
kár keletkezett – olvasható a Magyar
Agrárkamara közleményében.

Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból az erdészeti poten-
ciál helyreállítására nyújtandó támo-
gatások igénybevételének szabályai-
ról szóló rendelet értelmében az er-
dõgazdálkodók mostantól akár min-
den évben november 1. és november
30. között pályázhatnak, ha kár éri az
erdeiket. A kifizetési kérelmeket a tá-
mogatási határozat jogerõre emelke-
dését követõ 2 naptári éven belül kell
benyújtani. A pályázat célja, hogy
megkönnyítse az erdõket érõ termé-
szeti károk (tûz, jég, belvíz, aszály...)
felszámolását, az erdõk rekonstruálá-
sát (például a károsodott faállomány
pótlását) és a másodlagos vesztesé-
gek megelõzését. Egy pályázó hektá-
ronként legfeljebb 250 ezer forintot
(873 eurót) igényelhet .

Részletek a www.agrarkamara.hu
honlapon.
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Önként vállalták, hogy megszépítik az óvoda udvarát
Önkéntes segítõk szállták meg a Szek-
szárdi Waldorf Óvoda Gróf Pál utcai
udvarát október 20-án, csütörtökön.
A segítõk maguk jelentkeztek, hogy
kicsinosítsák az óvoda udvarát, egé-
szen pontosan a kerítés, a harangláb
és a kemence festését vállalták, vala-
mint azt, hogy felállítanak egy új, EU-
komfort mulcsos hintát is a kicsiknek.
A Vodafone Operációs Központ Ma-
gyarország Zrt. és az Önkéntes Köz-
pont Alapítvány közös akciójának cél-
ja az volt, hogy civileket segítsenek
társadalmi munkával, így esett a vá-
lasztásuk a szekszárdi tagintézmény-
re. Farkas Attila az önkéntesek nevé-
ben elmondta, hogy a mostani prog-

ramot szeretnék gyakorlattá tenni, és
a jövõben is szervezni hasonló akció-
kat, hiszen ez remek alkalom arra,
hogy valami jót tegyenek, emellett
csapatépítésnek is kiválónak bizo-
nyult a közös fáradozás. Bertáné An-
toni Adrienn, vezetõ óvónõ nyitóbe-
szédében hangsúlyozta, hogy a Wal-
dorf-intézményeket csakis a szülõi
akarat tarthatja életben. Mint mondta:
„Ha nincs az energia, ez a fajta áldozat-
hozatal és az önkéntes akarat, akkor a
Waldorf-óvodák és -iskolák nem létez-
hetnek.” A programból ennek megfe-
lelõen a szülõk is kivették a részüket:
õk forró teával és süteménnyel ked-
veskedtek a jótevõiknek.

Meghívó 
fotókiállításra

Tisztelettel meghívjuk önt és kedves
családját, barátait az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtárba SUDÁR SAROLTA: A

TEREMTETT VILÁG CSODÁI címû fotó-
kiállítására. A tárlatot november 3-án
16 órakor megnyitja: Elekes Eduárdné,
ny. könyvtárigazgató.

Léleképítõ 
Lesz-e felemelkedés?

A Léleképítõ legközelebbi vendége
Szekszárdon  november 7-én hétfõ es-
te 18 órai kezdettel Koltay Gábor film-
rendezõ lesz. Elõadásának címe: Lesz-e
felemelkedés?! Helyszín: Garay-gim-
názium díszterem. 

A belépés díjtalan.

Köszönet a baleseti
sebészeti osztálynak
– Oly sok igaztalan kritika éri az utób-
bi években az egészségügyi dolgo-
zókat, én éppen az ellenkezõjét sz-
eretném tenni – mondta Deutsch
István, szekszárdi olvasónk, arra kérve
lapunkat, hogy írjuk meg, mennyire
hálás a Balassa János megyei kórház
baleseti sebészeti osztálya orvosainak,
ápolóinak, gyógytornászainak, akik
gyógyulását elõsegítették. 

Olvasónk másfél évvel ezelõtt sú-
lyos balesetet szenvedett, félõ volt,
hogy maradandó károsodás érte a gerin-
cét, medencéjét, csuklóját. Az operá-
ciónak és az azt követõ lelkiismeretes,
odaadó ápolásnak köszönhetõen azon-
ban felépült, és mára senki se hinné,
hogy milyen súlyos állapotban volt.
Ezért ezúton is köszönetét fejezi ki dr.
Nyárády István professzornak, dr. An-
driska István osztályvezetõ fõorvos-
nak, dr. Könyves Károly fõorvosnak
és mindazoknak, akik gyógyulását
elõsegítették.

Nyugdíjasok
figyelmébe

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozat szervezé-
sében a nagy érdeklõdésre való tekin-
tettel ismét ingyenes ortopédiai szûrés
és vizsgálat lesz 2011 . november 3-ánés
november 10-én. Elõzetes bejelentke-
zés minden kedden és pénteken 8–10
óráig a szervezet Szent István tér
15–17. sz. alatti irodájában (Babits mû-
velõdési ház). A szûrést dr. Cseh Edit
ortopéd szakorvos végzi. Gyógycipõ
felírására is lehetõség lesz. A vizsgálat
szûrõbuszban történik. Szeretettel vár-
nak mindenkit, gyermekeket, fiatalo-
kat, idõseket egyaránt.

ELÕADÁS

November 8-án (kedden) 14 órakor
dr. Hajdú Zsuzsanna, izotópdiagnosz-
tikai szakorvos tart elõadást nyugdíja-
soknak a Babits Mihály mûvelõdési
ház 1. számú termében (Szent István
tér 15–17. sz.). Az elõadás címe: Az izo-
tópdiagnosztikai vizsgálatok elõnyei
és fontossága.

Télen véd 
a téli gumi

Már elõfordult néhány olyan tipikus
téli baleset, amit a gépkocsivezetõk fe-
lelõtlensége okozott: azaz autóikon
nem cseréltették le a nyári gumikat té-
lire. Dr. Buda Bernadett, a Szekszárdi
Rendõrkapitányság bûnmegelõzési és
kommunikációs referensével az ilyen,
egyszerûen „kihagyható”, megcsúszá-
sos, árokban landolásos, esetleg össze-
ütközéses balesetekrõl beszélgettünk.

Természetesen a gépkocsik tél elõt-
ti általános felkészítésérõl. A százados
úgy fogalmazott, tapasztalata szerint
sokan fittyet hánynak autójuk átvizs-
gáltatására, sõt a megfelelõ gumiab-
roncs felszereltetésére is. Nyilván, töb-
ben vannak, akik a pár ezer forintos
költséget képtelenek kigazdálkodni.
No, de akkor ne is autózzanak. Vajon
ilyenkor nem gondolnak saját, illetve
családjuk épségére? Vagy abban re-
ménykednek, hogy csak megússzák a
balesetet, ami egy olyan pillanat mûve,
amivel elõre nem számolhatunk? A
szakember javaslata egyértelmûen az,
hogy vizsgáltassuk át jármûvünket a
szerelõvel, s mindenképpen tetessünk
fel téli gumikat. Illetve a hideg, nyir-
kos, ködös, havas idõben hagyjuk az
autót a garázsban, vagy annak híján a
ház elõtt pihenni.

Nagyon meglepett, amikor azt tag-
lalta dr. Buda Bernadett, hogy nem egy,
s nem két olyan téli balesetessel talál-
kozott, amikor a kocsi tulajdonosa elõ-
re megfontoltan nem cseréltette le a
gumigarnitúrát, mondván, „semmi ér-
telme sincs”. Vajon az ilyen hanyag
ember még nem ült télen téli gumis ko-
csiban? Nem érzékelte, hogy körülbelül
7 Celsius-fok alatt másképpen tapadnak
a télre ajánlott szerelések, mint a nyá-
ron használatosak? Próbálják csak ki!

S ha önmaguk miatt nem is áldoz-
nak néhány ezrest a cserére, legalább
gondoljanak a velük szemben közle-
kedõkre. Gyerekekre, felnõttekre egy-
aránt!

- hm -

Hadjáratot indítottak 
a szemét ellen

Tizenhárom zsák szemetet gyûjtött
össze tizenöt diák szombaton a Szarvas-
szurdikban Szekszárdon. Az elmúlt
szombaton az I. Béla gimnázium ma-
roknyi csapata vonult itt végig azzal
cél a céllal, hogy megtisztítsák Szek-
szárd turistaútvonalainak ezt a részét. 

A középiskola 15 diákja vállalkozott
arra, hogy a ,,Szépítsük együtt Szek-
szárdot!” program keretében össze-

gyûjt minden hulladékot a Kápolna tér-
tõl egészen a Szarvas-szurdik végéig.
A körülbelül 3 kilométeres túra négy
órát vett igénybe. A tizenhat elszánt
résztvevõt az önkormányzat támogat-
ta, kesztyût és szemeteszsákokat osz-
tottak ki számukra. A város kéktúra út-
vonalának ezen részén összesen tizen-
három zsák szemetet szedtek össze a
10. A és a 9. C osztály tanulói. Fárado-
zásuk elnyerte jutalmát: az iskolájuk
megkapta az ökoiskola címet, és nem
mellékesen még egy vacsorára is meg-
invitálták õket a Bethlen Gábor utcai
Neiner-pincébe. Tervezik, hogy tavasz-
szal újabb hadjáratot indítanak a ter-
mészetet elcsúfító szemét ellen a tu-
ristautakon.  Árki Anna
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Hat évtized jóban-rosszban
A „meglátni és megszeretni”-tõl a gyémántlakodalomig

Pászti Béla és Benedek Julianna szek-
szárdi lakosok 60. házassági évfordu-
lójukra, gyémántlakodalmukra meg-
lepetés ajándékot kaptak gyerekeik-
tõl. A faddi református templomban
jött össze a család, ahol Molnár Zsolt
tiszteletes szép gondolatait hallgatva a
több mint fél évszázaddal ezelõtti es-
küre emlékeztek. Azon a helyen, ahol
a szülõk, nagyszülõk házasságot kö-
töttek, ahol gyermekeiket megkeresz-
teltették.

A Duna partján ismerkedett meg
Béla bácsi (25) és Juci néni (21). Úgy
mesélték, hogy meglátni és megsze-
retni egy pillanat mûve volt. Mindez
1950-ben történt. A következõ év hús-
vétján megtartották az eljegyzést, s
ugyanabban az évben 1951. október
16-án az esküvõt, Faddon, a reformá-
tus templomban. Juci néni odavalósi
volt, s az Alföldrõl érkezõ Béla bácsi,
akinek rendõr volt a hivatása, éppen
ott szolgált. A házasságkötés után más
településekre is helyezték, mire végül
1959-ben Szekszárdra került a család.
Akkor már megszületett elsõ gyerme-
kük Béla, és 1960-ban nagy örömük-
re a fiú után Lívia lányuk. 

Családi összefogással felépült az ak-
kor divatos sátortetõs házuk, ahová
1961-ben boldogan beköltöztek. Azóta

is az az otthonuk, gyerekeik ott nõttek
fel, s ma már az unokák is felnõttként
látogatják meg a szeretett nagymamát
és nagypapát. 

Béla bácsi 1980-ban ment nyugdíj-
ba, de nem tudott munka nélkül élni,
még 15 évig portásként dolgozott, Ju-
ci néni, aki nehéz konyhai munkát vég-

zett, 1985-ben ment nyugdíjba. A csa-
ládi fészekhez kert is tartozik, amit Bé-
la bácsi gyümölcsfákkal ültetett be, Ju-
ci néni pedig finom zöldségfélével.
Még a mai napig mûvelik a kertjüket,
mert a föld szeretete velük született,
hiszen mindkettõjük földmûves család-
ból származott. 

Egész életükben takarékosak voltak
és tisztességesek. Ebben a szellemben
nevelték gyermekeiket is. Amikor a fiuk,
lányuk felnõtt, segítették õket a fészek-
rakásban, s ma már az unokáknak – Zsu-
zsinak, Balázsnak, Ritának, Petrának –
segítenek, akiket imádnak, s akik azt
mondják, nem lehet a mamától és a pa-
pától olyat kérni, hogy az ne teljesüljön. 

A két idõs ember egymásra nézve a
múltra emlékezik. Virágözön, unokák
mosolya feledteti velük mindazt a ne-
hézséget, amin keresztülmentek. Mert
a gyermekekben és a munkában meg-
talált öröm mellett voltak bizony ne-
héz idõszakok is, amelyek most ezen a
langyos, õszi napon, amikor a nap fé-
nye már csak simogat, feledésbe me-
rülnek. Ami szép volt, ami igaz volt, az
megmaradt. A feltétel nélküli szeretet,
a türelem, a megbocsátás, egymás segí-
tése, munkában, otthon, gyermekne-
velésben. 

Béla bácsi és Juci néni élete szép pél-
da a mai fiatalok számára. S kérdés is!
Hát mégis van igazi, sírig tartó szere-
lem? A jubiláló házaspár szerint igen.
Ki mondja meg, hogy mai rohanó vilá-
gunkban, mennyit ér, s meddig tart a
„meglátni és megszeretni”? Béla bácsi
és Juci néni számára egy életre. 

Sas Erzsébet

Pászti Béla és Benedek Julianna (középen) unokáik körében
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Egy-két Budapesten töltött hónap je-
lentõsen kettõssé teszi az emberek
gondolkodását. Én személy szerint
rengeteg fantasztikus „újdonsággal”
találkoztam országunk legnagyobb
városában, ugyanakkor vannak dol-
gok, amiket azt hiszem, nem fogok
tudni sohasem elfogadni.

Építkezünk
Aki járt már Budapesten, az tudja:

mindig mindenhol építenek valamit
– ritkább esetben felújítanak. Elké-
pesztõ, hogy a legkisebb üres helyre
is tudnak mit létesíteni a fõvárosiak.
Épp ezért döbbentett meg, hogy lakó-
helyünk mellett egy hatalmas üres,
kavicsos terület árválkodott, amit
mindössze a gyalogosok használtak,
útrövidítésre. Két hete azonban válto-
zás következett be: elõször csak kör-
beszalagozták a placcot, majd elkerí-
tették, sõt, három napon keresztül te-
rületfoglalósat is játszottak a vállalko-
zók – reggelre mindig egy kicsivel
több elzárt résszel találták szembe ma-
gukat a járókelõk. Ez az egész nem is
lenne akkora baj, két perccel hosszab-
bította csak meg a boltba és az iskolá-

ba járást, ez elenyészõ. De a rombolás,
amivel ez jár és járni fog… Nemrégi-
ben, amikor Szekszárdon a Garay-
gimnázium elõtt – és a városban több
helyen is – erõteljesen megkopasztot-
ták a fákat, azt hittem; az a természet-
rombolás legdurvább formája. Ma
már tudom, hogy tévedtem. 

De a most említett építkezésen azt a
– fõvárosi mértékben is – rengeteg fát
(20-30), ami a területen nõtt, kiásták és
elszállították, valószínûleg szép, szürke
beton lesz a helyükön. Nehéz egy vidé-
kinek ezt a pusztítást végignéznie. 

Reggeli jókedv
Rájöttem, hogy ha nem illeszkedem

be a közel kétmillió fõvárosi ember
közé, akkor „vidéki paraszt” maradok,
így a korábbiaktól eltérõen én is kez-
dek a „faarccal könyvet olvasók” tábo-
rába tartozni. A szekszárdi helyi járatok
buszsofõrjei elenyészõen kevesen van-
nak a BKV alkalmazottaihoz képest,

így otthon a rendszeresen tömegköz-
lekedést használók gyakran ismerik is
õket. A fõvárosban a jármûvek vezetõ-
it többségében nem is látjuk. Van azon-
ban egy bácsi a 47-es villamoson dolgo-
zók között, aki minden egyes megálló-
nál mosolyt csal az utasok arcára. Nem
csinál semmi különöset, pusztán vidé-
ki egyszerûséggel és hangsúllyal, re-
kedtes hangon mondja be mindig: „Fõ-
vám tér következik, ajtók a bal oldalon
fognak nyílni.” Hihetetlen, hogy meny-
nyivel jobban indul így az ember nap-
ja. Egy kicsit olyan ez, mint amikor a
szokásos unott újságosztogató helyett
egy kedves és vidám fiataltól kapjuk a
reggeli lapot. Apróságnak tûnik, pedig
csak a cselekvés az, az értéke sokkal
nagyobb. 

Egyetemhez szokás
Öt hét után megdöbbentõ módon

szembesültem azzal, hogy itt többet
kell tanulni, mint a Garayban, pedig

egy éve még azt hittük, hogy a végzõs
létnél és az érettséginél semmi se dur-
vább. Jelentõsen tévedtünk. A baj
egyébként nem is elsõsorban a tanu-
lás mennyiségével van, hanem azzal,
hogy olyan dolgokat is tudnunk kell,
aminek semmi értelmét nem látjuk –
és valljuk be, ezek közül a legtöbbnek
valószínûleg nincs is. Az informatika
a közgazdászok legnehezebb tantár-
gya, ez logikus. De az érdekes, hogy
miket mondanak néha a tanárok. Az-
óta nem járok mikroökonómiára, mi-
óta a tanár úr kifejtette, hogy verni
kell a gyerekeket otthon, és hogy a fe-
lesége csak azt hiszi saját magáról,
hogy jó közgazdász. Gazdaságpoliti-
ka órán „masszívan adócsalónak” ti-
tulálták az újságírókat. Ami viszont na-
gyon érdekes: itt létem alatt még
egyik tanár se politizált, vagy legalább-
is nem akartak még rábeszélni ben-
nünket egyik párt támogatására sem.
Nem kell tehát „ál-pártszimpatizálás”
egy-egy vizsgán, több másik egye-
temmel ellentétben. Na, persze,
azért a HÖK náluk is tüntet a felsõ-
oktatási törvénytervezet ellen, de ez
talán érthetõ. Pekoli Miklós

Budapest egyetemista szemmel

A nézõpontok változása

Ruhagyûjtést, fotópályázatot, nyárnyitó bulit terveznek

Új diák-önkormányzati 
vezetõk Szekszárdon

Megválasztották a Szekszárdi Ifjúsági
Önkormányzat (Szifön) képviselõ-
testületét, polgármesterét és két al-
polgármesterét. A képviselõ-testüle-
tet a szekszárdi általános és középis-
kolák diákjai választják, tevékenysé-
gében a szekszárdi gyermekek és fi-
atalok érdekképviseletét, miközben
programokat szervez, de kapcsolatot
teremt más ifjúsági szervezetekkel is.
A szavazáson az összes Szekszárdon
élõ, valamint városunkban tanuló 12-
25 éves diák indulhat, mandátumuk
pedig két évre szól. Az új testület
megválasztásának aktualitásaként ok-
tóber 26-án délutánra hívtak össze
testületi ülést. Az eseményt Asztalos
Adrienn, Szekszárd város ifjúsági re-
ferense vezette le, aki bemutatta az új
vezetõket. Az új diákpolgármester a
Garay János Gimnázium tizenegye-
dik évfolyamos diákja, Rábóczki Bet-
tina lett, aki nem mellesleg már elsõ-
éves gimnazista kora óta diák-önkor-
mányzati tag. Az új vezetõ bemutat-
kozása során reményét fejezte ki,
hogy jó csapatmunkát tud majd ki-
alakítani az új ifjúsági képviselõ-tes-
tülettel. Alpolgármestereknek Móricz
Anettet, az I. Béla Gimnázium tizen-
egyedik évfolyamos diákját, valamint
Balogh Mariannt, a Csapó Dániel Me-
zõgazdasági Szakközépiskola szintén
tizenegyedik évfolyamát végzõ tanu-
lóját választották meg korábban a

képviselõk. Az eseményen részt vett
Horváth István, Szekszárd város pol-
gármestere is, aki készséggel mutat-
ta be az ifjú képviselõknek a városhá-
zi konferenciaterem szavazógépé-
nek mûködését, egyben felajánlotta a
termet a diákvezetõknek az ifjúsági
önkormányzat üléseinek levezetésé-
re. A testület ezzel együtt használhat-
ja majd munkájához a városi önkor-
mányzat számítógépeit, nyomtatóit.
Az összejövetelen döntöttek az elsõ
képviselõ-testületi ülés november 8-án
történõ megtartásáról, amely idõ-
pontot a többség megszavazta. A di-
ákpolgármester kiemelte: kétszáz-
ezer forint áll rendelkezésükre,
amelyrõl szintén dönteni kell, mire
költsék. A napirendi pontok közt szó
esett még élelmiszer-, ruha- és aján-
dékgyûjtés szervezésérõl, valamint
egy 2012 januárjában esedékes rajz-
és fotópályázat kiírásáról is. Utóbbi
eseményt egy fontos évfordulóval
szeretnék összekötni a diákönkor-
mányzat vezetõi. Az új testület még
egy osztályok közötti vetélkedõ ren-
dezésérõl és egy nyárnyitó buli meg-
rendezésérõl is tárgyalt. Az ülés után
tíz darab pizza várta a diák-önkor-
mányzati tagokat, amelyet a legutóbb
megrendezett verseny költségeinek
maradványából vásároltak a képvise-
lõk számára. 

Gyimóthy Levente

Garay: érzelmileg már 
az olimpiára hangolva 

Gondolatban egy kicsit Londonban,
az olimpia megnyitóján érezhettük
magunkat Szekszárdon az elmúlt na-
pokban. Ehhez az érzéshez bõven
elég volt csak néhány percre bele-
nézni a Garay János Általános Iskola,
nevezzük így: olimpiai évadnyitó
rendezvénysorozatát megnyitó szín-
pompás tornatermi sportünnepély-
be, ami a tanév végéig tucatnyi
sportágban zajlik a felsõ tagozatosok
között. Na, és annak rendje és mód-
ja szerint iskolai olimpiai bajnoko-
kat, helyezetteket is hirdetnek. Itt és
most, tényleg a részvétel lesz a fon-
tos, ahogy azt anno a modern
olimpizmust megálmodó Coubertin
báró mondta. A lényeg, bevonni azt
is, aki nem a sportosztály tanulója,
aki érdeklõdési körön kívül van. Ha
nem is kerül be az osztálycsapatba a
küzdõtéren, de ott  lesz a szellemi ve-
télkedõn és segíti az osztályt az olim-
pia történeti kérdéseknél, ha példá-
ul a magyar szempontból legsikere-
sebb olimpiákról: az 1948-as londo-
ni, az 1952-es helsinki vagy az 1956-os
melbourni játékokról jön majd a
kérdés.

A szándék nemes, egy sportra is sza-
kosodott iskola azt szeretné, ha az
olimpizmus eszméje beköltözne a
mindennapokra az intézmény falai kö-
zé, ha a gyerekek amolyan visszaszám-
lálás-szerûen várnák a megnyitót, ha
megjegyeznék az eddigi nagy bajno-
kok nevét, s a következõ nyáron tapad-

nának a képernyõre, az olimpia két he-
te alatt. 

Ehhez már nagyszerû emocionális
töltetet adott maga a színpompás
megnyitó. Az osztályok kiválaszthat-
tak egy-egy olimpiát, és a lehetõ leg-
hatásosabban meg kellett jeleníteni-
ük az adott országot, a rá jellemzõ kul-
túrával, sportági orientációval. Reme-
kül sikerült, szinte mindenkinek. Azt
hiszem, az olimpia bölcsõjét, Athént
megjelenítõk vitték a prímet: roppant
eredeti volt a fehér lepelbe burkoló-
dzó, babérkoszorúval ékesített fej-
dísszel érkezõ csipet csapat. Persze,
mi tagadás, a tökéletes választás is ke-
zükre játszott. De taps járt az olimpia
amerikanizálódását bemutatóknak, a
finn sportkultúrát megjelenítõknek,
nemkülönben az olimpizmus és 1956
összefüggéseire is fókuszáló „szek-
szárdi ausztráloknak”, amikor a ma-
gyar forradalmat szimbolizáló zászló-
val (is) vonultak be. 

Néhány perc alatt hamisítatlan ver-
senyhangulat alakult ki, a lelkes közön-
séget az alsósokból kialakított B közép
szolgáltatta. A sportünnepély esztéti-
kai tetõpontján, a „Gyõzni kell” ismert
olimpiai induló dallamai alatt egyszer-
re vették birtokukba a termet a legis-
mertebb olimpiai sportágak garays
képviselõi – egy, a hétköznapok szint-
jén ritkán megjelenõ, roppant dekora-
tív, kifejezõ és nagyon aktuális látvány-
képet alkotva.  

B. Gy.
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Különleges koncert nyitotta október
19-én a zenetanárok immár XIV. alka-
lommal megrendezett országos zon-
goraversenyét. Balogh Ádám, aki ép-
pen lapunk megjelenésekor, október
30-án lesz 14 éves. Ádám szülei, akár
Liszt édesapja, zenészek. Édesanyja,
Baloghné Révész Lívia csellista, édes-
apja Balogh Jenõ ütõtanár, a Pannon
Filharmonikusokban játszanak. Nem
volt kérdés, hogy Ádám életének része
lesz a zene, de miután hétévesen meg-
kezdte zenei tanulmányait a pécsi Liszt
Ferenc Zeneiskolában a saját maga ál-
tal kiválasztott hangszeren, a zongo-
rán, hamarosan az is kiderült, hogy ez
lesz az élete. Jelenleg a Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Egyetem Kivételes Tehet-
ségek Elõképzõ Tagozatának növen-
déke. Már eddig is szinte felsorolhatat-
lanul sok díjat nyert különbözõ zon-
goraversenyeken, a Fischer Iván vezé-
nyelte Budapesti Fesztiválzenekar pe-
dig szólistái közé választotta egy kon-
certre. Elsõ önálló koncertjét 12 éve-
sen, 2010. május 22-én adta.

Tanára, Megyimóreczné Schmidt
Ildikó 1986-ban különdíjasa, 2004-
ben második helyezettje volt a ze-
netanárok országos zongoraverse-
nyének, amelynek résztvevõi számá-
ra – ahogy ezt Csötönyi László mû-
sorvezetõ bevezetõ szavaiban el-
mondta – nemcsak fórumot jelent ez
a megmérettetés, de ez alatt a négy
nap alatt konzultálhatnak a zenemû-
vészeti egyetem tanáraival is, szakmai
tanácsokat kapnak tõlük. Az így meg-
szerzett ismereteket tanári munká-
jukban is hasznosíthatják. Csötönyi
László Vörösmarty Liszt Ferenchez

írt versével idézte meg a nagy roman-
tikus zeneköltõ alakját,

Csillagné Szánthó Polixéna, Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata humánbizottságának elnöke kö-
szöntötte a verseny résztvevõit, és el-
mondta: Liszt és Szekszárd élete ösz-
szefonódott, ez pedig legjobban 
dr. Hadnagy Albert, néhai megyei
fõlevéltáros tudományos munkássá-
gának köszönhetõen vált ismertté, aki
tanulmányt írt a zeneszerzõ szekszár-
di látogatásairól.

Csillagné ezután bemutatta a zsûri
tagjait, akik mindannyian zongoramû-
vészek és a Liszt Ferenc Zenemûvésze-
ti Egyetem tanárai: Baranyay László, Lan-
tos István, a zsûri elnöke és Némethy At-
tila. Utóbbi a Zeneakadémián tanára Ba-
logh Ádámnak, aki hamarosan bizony-
ságot tett kivételes tehetségérõl.

Határozottan, magabiztosan és
könnyeden zongorázta Beethoven F-
dúr szonátájának pergõ ritmusú 1. té-
telét és a balladai hangú, de szokatlan
módon nem lassú, Allegretto 2. tételt
érdekes lüktetéssel, különleges, eltolt
keringõritmussal. Játékos hangzású
Debussy Gyerekkuckó szvitjének négy
darabja, a Doctor Gradus ad Parnas-
sum, Az elefánt bölcsõdala, a Babasze-
renád, A kis pásztor, de elõadásuk ko-
moly technikai-zenei felkészültséget
igényel. Nem különben Chopin Gesz-
dúr etûdje, az ötödik, a hírhedt „feke-
tebillentyûs”, kötéltáncra emlékezte-
tõ, vérfagyasztó mutatvány, ugyanak-
kor – a hallgató számára – a magasban
csilingelõ hangzatfelbontások
tündöklõ pompája – ahogy Pándi
Marianne zenetörténész írja. Miután
Csötönyi László elszavalta Garay Já-
nos: Liszt Ferenczhez címû versét, a
különleges tehetségû zongorista, Ba-
logh Ádám az ünnepelt zeneköltõ két
mûvét szólaltatta meg az Alabjev té-
májára írt csengõ hangú csalogányt

és a népies dallamok felhasználásával
komponált VII. Magyar rapszódiát –
virtuóz elõadásban. A koncert után
kisorsolták, hogy a 11 versenyzõ mi-
lyen sorrendben adja majd elõ 20-20
perces mûsorát, amelynek mindkét
napon tartalmaznia kellett egy-egy
Liszt-mûvet. 

Megkoszorúzták Husek
Rezsõ sírját

A zongoraverseny II. fordulóját ok-
tóber 21-én koszorúzás követte a ver-
seny alapítójának, Husek Rezsõ
(1921–2009), Cziffra-díjas zongora-
mûvésznek a sírjánál az alsóvárosi te-
metõben. Szekszárd komolyzenei éle-
tének megalapozója, a Liszt Ferenc
Társaság alapító tagja hozta létre 1976-
ban a Liszt Ferenc Társaság Szekszár-
di csoportját. A Liszt-társaság kezde-
ményezésére állítottak Szekszárdon
szobrot, Borsos Miklós alkotását a
nagy zeneköltõnek. A verseny záró-
napja, Liszt Ferenc születésnapján en-
nek megkoszorúzásával kezdõdött az
erkélyrõl szóló Liszt-muzsika mellett.
A magas színvonalú, jó hangulatú ver-
seny eredményhirdetését a zsûri ré-
szérõl Baranyay László szavai nyitot-
ták, aki hangsúlyozta annak jelentõ-
ségét, hogy a zenetanárok aktívan,
elõadómûvészként is mûveljék hivatá-
sukat. Ennek kitûnõ fóruma ez a ver-
seny, amelyen minden résztvevõ elis-
merésben részesült. Az eredményt Lá-
nyi Péter versenyigazgató, a zongora-
tanárok országos versenyének 1972-
ben különdíjasa, 1974-ben gyõztese, a
verseny szervezõjének a szekszárdi
Garay János Általános Iskola és AMI
Liszt Ferenc Zeneiskolájának tanára
ismertette. Elõször Husek Rezsõ kot-
tagyûjteményébõl kaphatott minden
versenyzõ egy-egy, saját maga által vá-
lasztott darabot Husek Rezsõ fia,

Husek Miklós felajánlásának köszön-
hetõen. Bartai Ariadne a fiataloknak
ajánlotta fel ezt a lehetõséget, mond-
ván, hogy neki már megvannak ezek
a kották. A díjakat Baranyay László ad-
ta át. Oklevelet és egy frissen megje-
lent CD-t Liszt Szekszárdon kompo-
nált zongoramûveivel Husek Rezsõ
elõadásában (A felvételt 1994. novem-
ber 4-én és 12-én készítette a Holló
Stúdió) Juhász Flórián kapott Hatvan-
ból, Oláh Géza Pécsrõl, Pap József Bu-
dapestrõl és Sarkadi Ferenc Dombó-
várról. Az oklevél és CD mellett tárgyi
különdíjban részesült: Dombiné Ke-
mény Erzsébet Szegedrõl, aki a Kemp
Zsuzsa keramikusmûvész által felaján-
lott kelyhet kapta, a dorogi Málnai Jó-
zsef Baky Péter grafikáját Liszt Fe-
rencrõl, Király Miklós Budapestrõl a
Liszt- társaság különdíját egy herendi
Liszt-fejet. A legszebben megszólalta-
tott Liszt-mû elõadójának 30 ezer fo-
rintos különdíját anonim felajánlótól
a budapesti Bartai Ariadne nyert el a
Vak énekes kiemelkedõ elõadásáért.
A mûsorfüzet szerint õ a zenetanárok
országos zongoraversenye történeté-
nek legtöbbször díjazott résztvevõje.
1976-ban 4. volt, ’86-ban és 2004-ben
már 3. helyezett, valamint a mostani-
val együtt négyszer különdíjas. Az el-
sõ három helyezett nettó pénzdíját
Schubert Péter grafikusmûvész és
Rács Róbert, fazekas népi iparmûvész
ajánlotta fel. A 60 ezer forintos 3. dí-
jat az esztergomi Rózsár Brigitta nyer-
te. A zsûri 2. díjat nem adott ki. A meg-
hirdetett 80 ezer forintos második és
a 100 ezer forintos elsõ díjat össze-
vonta és két azonos rangú 90-90 ezer
forintos elsõ díjat ítélt meg. Elsõ díjat
kapott a szekszárdi Grósz Zsuzsanna,
aki Budapesten a Színmûvészeti Egye-
tem korrepetitoraként dolgozik, vala-
mint a budapesti Horváth Nikolett. A
díjátadó utáni gálakoncerten elsõként
a legszebben megszólaltatott Liszt-
mûvet hallhattuk Bartai Ariadne elõ-
adásában. A harmadik és az elsõ helye-
zettek szintén versenymûsoruk egy-
egy darabját választották. Rózsár Bri-
gitta Liszt Ferenc Magyar történelmi
arcképek címû sorozatának egy da-
rabját, a Széchenyi Istvánra emléke-
zõ Vigasztalan hangú elégiát játszotta.
Grósz Zsuzsanna egy megkapóan lírai
Liszt-darabot adott elõ, Az ébredõ-
gyermek himnuszát. Az utolsó mûsor-
szám elõtt Csillagné Szánthó Polixéna
zárta be az eseményt. Búcsúzóul kö-
zölte az elhatározást, hogy a jövõben
az alapító, Husek Rezsõ nevét fogja vi-
selni ez a verseny. Horváth Nikolett
Liszt Esti harmóniák 11. transzcen-
dens etûdjével varázsolta el a közön-
séget.

Vastaps követett minden elõadást,
de ráadásra sajnos nem volt lehetõség.

Kovács Etelka

Kivételes ifjú tehetség a zenetanárok versenyén
Szekszárdi az egyik gyõztes

A 14 éves Balogh Ádám is fellépett



A zongoraverseny gálakoncertje után

beszélgettem a szekszárdi születésű

első helyezettel, Grósz Zsuzsannával

a versenyről, a korrepetitori munká-

járól és Szekszárdról.

– Mi ösztönözte, hogy induljon
ezen a nemes vetélkedésen?

– Valójában egyértelmû volt, mivel
ezt a versenyt mindig Szekszárdon ren-
dezik, hogy amint elvégzem a fõiskolát,
indulni fogok rajta. Hazai közönség
elõtt sokkal jobb játszani. Nem mind-
egy, mert itt úgy ülök a zongorához,
hogy tudom, a közönség drukkol ne-
kem. Talán nem izgulok annyira, ha is-
merõsök elõtt kell játszanom, mintha
vadidegenek elõtt. Úgyhogy ez így sze-
rencsés volt.
– Hogyan készült fel a versenyre?

– A munkám során zongorázom éj-
jel-nappal, mert korrepetitor vagyok a
Színmûvészeti Egyetemen, ami azt je-
lenti, hogy kísérnem kell a színészeket.
Tehát nem gyerekeket tanítok, hanem
folyamatosan a „kezemben kell, hogy
legyen a hangszer”.
– Izgalmas lehet ez a munka…

– Igen, nagyon szeretem. Most ép-
pen Ránkitól az Egy szerelem három éj-
szakáját próbáljuk Huszty Péterrel. Az
elsõsökkel pedig magyar gyermek-
népdalokat veszünk, kis regölést vagy
mondjuk a Csip-csip csókát, a Süss fel,
napot. Ezzel nincsen sok munkám,

mert ezeket kíséret nélkül éneklik, de
velem tanulják meg, és utána viszik az
énektanárhoz.

Tavaly a zenés osztálynál dolgoztam.
Ott aztán mindent kellett játszani, a ko-
ra barokktól a francia sanzonig. Fon-
tos, hogy klasszikus zenét is tudjanak
énekelni, operettvizsgájuk is van, mu-
sicaleket is énekelnek.
– Nehéznek tûnik…

– Valóban nehéz, mert nekik még
prózai szerepeket is kell tudniuk ját-
szani, hiszen lehet, hogy éppen olyan
szerepet kapnak majd, emellett ének-
hangjuknak is kell lennie, és fontos,
hogy minden stílust ismerjenek leg-

alább egy picit. Mindig csak egy zenés
osztály van. Tehát akkor indítják a kö-
vetkezõt, amikor az elõzõ évfolyam be-
fejezte az egyetemet, vagyis ötévente.
– Ez bizonyára igen sok munkát je-
lent. Nehezebb, mint zeneiskolában
tanítani?

– Azt nem mondanám, hogy nehe-
zebb. Teljesen más. Ez azért nehéz,
mert zongoráznom kell, ami folyama-
tos gyakorlást igényel. Nem elég, hogy
bemegyek, és letanítom az órát, hanem
otthon még négy-öt órát gyakorolok
naponta.
– Akkor ezért tud ilyen jól zongo-
rázni a zongoratanárok között…

– Nikinek (Horváth Nikolett, a másik
elsõ helyezett), aki két éve végzett, meg
nekem könnyebb volt a dolgunk, mert
nekünk még jobban a „kezünkben van
a hangszer”, mint az idõsebbeknek,
akik már sok éve napi szinten taníta-
nak, és kevesebb idejük jut gyakorolni,
hiszen a családjukkal is törõdniük kell.
Nekünk sokkal könnyebb. Ezt õket di-
csérendõ mondom. Szerintem nekik
nagyobb tisztelet jár, mint nekünk,
mert letanítottak 20-30 évet, még min-
dig gyakorolnak, és helyt tudnak állni
egy ilyen versenyen. Nagyon sajnálom,
hogy én már nem indulhatok több al-
kalommal, mert a szabályok szerint a
gyõztes nem nevezhet többször. Ven-
dégként azért mindenképpen itt leszek
a  következõ versenyen is.
– Haza szokott látogatni Szek-
szárdra?

– Ha tudok, akkor minden hétvégén.
Nagyon szeretem Szekszárdot, Buda-
pestet viszont egyáltalán nem. Koszos,
büdös, szörnyû város, csak a munkám
köt oda. Az viszont igaz, hogy ott bár-
mikor elmehetek színházba, nem kell
megvárnom a következõ vendégjáté-
kot, és sokféle mozi is van. Hamarosan
kezdõdik a vizsgaidõszak, akkor besû-
rûsödnek a dolgaim, lehet, hogy keve-
sebbszer tudok jönni. A téli szünetben
pedig majd a Budaörsi Játékszínben
dolgozom korrepetitorként.

Kovács Etelka
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„…Amíg hõs lelke mélyen alussza
örök álmát,

elorozzák tõle a pálmát
hitvány, gyáva hímek,
kik utólag lopkodnak

dicsõ tetteket!”
Máté Imre: Kócos

Az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár tisztelettel meghívja Önt az
1956-os megemlékezésére no-
vember 3-án 16.30-ra a könyvtár
épületébe. Magyar költõk forra-
dalmi és szabadságharcos verse-
it Kovács Gábor adja elõ zenei
kísérettel.

„Az idõsebb versenyzõknek nagyobb tisztelet jár”

Grósz Zsuzsa az I. díj átvétele után

Liszt Ferenc bélyegeken
Szabó György filatelis-
ta három paravánon
apró szépségeket mu-
tat be, képeslapokat és
bélyegeket Liszt Fe-
rencrõl, Liszt és Szek-
szárd kapcsolatáról, a
zeneiskolában a dísz-
teremhez vezetõ fo-
lyosón.

A Liszt Ferenc élete
bélyegeken címû ösz-
szeállításban látha-
tunk minden, Szek-
szárdhoz köthetõ fon-
tos momentumot Liszt életébõl szö-
vegmagyarázatokkal együtt. A várme-
gyeházát, nagyhírû koncertjei helyszí-
nét és a Garay-szobrot is. A szekszárdi
költõ verset írt Liszt Ferenczhez. To-
vábbi képeslapokon barátjának és
pártfogójának, Augusz Antalnak a há-
za látható, másikon pedig az újvárosi
templom, amelynek avatásán bemutat-
ták volna a Szekszárdi misét.

Bélyeget adtak ki a Liszt Ferenc Ze-
neakadémia alapításának centenáriu-
mára és természetesen a korábbi Liszt-
évfordulókra is. Születésének 150., ha-
lálának 75. jubileumára négyféle bé-
lyeg került forgalomba. A 175. születés-
napon is bélyegkiadással emlékeztek

meg a romantika nagy zeneszerzõjé-
rõl. A kortárs festõmûvész, Munkácsy
Mihály Liszt-portréja is helyet kapott
egy csodaszép bélyegen.

A kiállításon követhetõ, hogy Liszt
mûvészete örök érvényû, értéke válto-
zatlan, de a bélyegekért, amelyek ábrá-
zolják õt, egyre többet kell fizetni. 

K. E.

Liszt Ferenc arcai
Tizennégy különbözõ arc, tizennégy
különbözõ tekintet. Tizennégy Liszt-
portré Baky Péter festõmûvésztõl a bi-
centenárium évébõl, 2011-bõl.

A zeneiskola dísztermében látható
Liszt-átiratok címû kiállításon a bejá-
rat mellett természetesen egy pohár
vörösborral a kezében köszönti az ér-
kezõt a szénfeketébe öltözött mester.
A fekete több grafikán már a fehér
mellett áll, amint a zongora billen-
tyûi. A romantika nagy zeneszerzõ-
jének, virtuóz zongoramûvészének
arca egyik fele fekete, másik fehér, az
ellentétek mûvésze. Szembenéz ön-
magával is, az idõs Liszt a fiatallal.
Gyökeres változás. A világra nyitott,
érdeklõdõ ifjú öreg korára komollyá
és bölccsé vált. Szemben pedig már a
kék színû mennyei hatalom érinti
meg. Nyugtalan fehér hajzuhataggal
tekint a sejtelmes szürkébe burkoló-
zott újvárosi templomra.

A fiatalság színes pasztellben megje-
lenõ átható tekintete mellett mély,
harcra hívó gondolatok járnak a fejé-
ben, a zászló közepében pedig egy
versszak, amit Vörösmarty írt Liszt 
Ferenchez:

„És ha hallod, zengõ húrjaiddal
Mint riad föl e hon a dalon,
Melyet a nép millió ajakkal

Zeng utánad bátor hangokon,
Állj közénk és mondjuk: hála égnek!
Még van lelke Árpád nemzetének.”



12 2011. október 30.
LISZT–ÉV

Liszt Ferenc 200. születésnapjának kö-
szöntésére újra felhangzott a romanti-
ka egyik legjelentõsebb zeneszerzõjé-
nek Szekszárdi miséje a Szent Mihály
arkangyal, közkeletû nevén újvárosi
templomban. A bicentenáriumi ese-
mények zárásaként az 1984-ben „ki-
emelt hangversenykórus” címet el-
nyert és azóta is változatlanul magas
színvonalon mûködõ Szekszárdi Mad-
rigálkórus az eredetileg férfikarra írt
mûvet Koloss István vegyes kari átira-
tában adta elõ a Liszt Ferenc-díjas Job-
bágy Valér vezényletével.

Liszt nem csak a XIX. századi roman-
tikus zeneirodalom legsokoldalúbb irá-
nyítóegyénisége volt, de páratlan zon-
goramûvészként a koncertezésben is
számos újdonságot vezetett be –
tudtuk meg Csötönyi László mûsorve-
tõ bevezetõ szavaiból A madrigálkórus
Kodály Zoltán Vörösmarty Mihály Liszt
Ferenchez írt 14 strófás versére 1936-ban
Liszt halálának félévszázados jubileumá-
ra népzenei dallamok felhasználásával
komponált kórusmûvének elõadásával
kezdte Liszt Ferenc köszöntését.

Ezután egyházi témájú mûvek kö-
vetkeztek. Hiszen a mélyen vallásos
Liszt érdeklõdése az 1850-es évektõl az
egyházzene felé fordult. Elsõként az
Ave Mariat hallhattuk, majd a leghosz-

szabban, 1862–1873-ig írt mûvének, a
nagyszabású Krisztus-oratóriumnak a
2. részét. Aztán felcsendült a mû, ame-
lyet ugyan az újvárosi templom felava-
tására írt Augusz Antal jó barátja, az eu-
rópai hírû zeneköltõ, mégsem hang-
zott el Szekszárdon Liszt életében. A
Szekszárdi misét városunkban csak

1978-ban, Augusz halálának 100. évfor-
dulóján adták elõ a Liszt Társaság kez-
deményezésére.

Az ünnepi mûsor záró darabjaként
a Krisztus-oratórium Tu es Petrus téte-
le szólalt meg elemi erõvel: „Te Péter
vagy, és erre a sziklára fogom építeni
Egyházamat” – mondja az oratórium

szövege. Az egyházalapí-
tás tettének nagyszerû-
sége, ereje Liszt zenéjé-
ben is kifejezõdik.

A madrigálkórus fel-
emelõ mûsora után a
plébános beszélt a temp-
lom megépítésérõl, ami
Hrabovszky Péterné
Kassay Anna hagyatéká-
ból valósulhatott meg.
Az alapítvány ügyeit Au-
gusz vezette, ezért való-
színû, hogy Liszt észre-
vételeit is meghallgatták,
aki vállalta egy mise
komponálását a temp-
lom avatására. A plébá-
nos örömét fejezte ki,
hogy a madrigálkórus
magas színvonalú elõ-
adásában 2010 után im-
már másodszor hallhat-
tuk ezt lélekemelõ mû-

vet. Reméli, hogy ezzel hagyományt te-
remtettek, és évrõl évre újra hallhat-
juk majd a Szekszárdi misét a Szent Mi-
hály arkangyal templomban. Ezen a je-
les évfordulón lehetõvé tette a plébá-
nos, hogy a közönség megtekintse a
templom alapítólevelét és mûvészi
tervrajzait. K. E.

Valaki hiányzik a székbõl. Pontosab-
ban jelen van, a szavaiból sugárzó fény-
nyel. Mészöly Miklóshoz szól, az író-
társhoz, a mesterhez. Mégis minden
szekszárdi szívéhez közel áll ez a Ké-
peslap 1965-bõl: „angyalok lakása/
Szekszárd – a városom s a városod”.
Akárcsak a címét Liszt Ferenctõl köl-
csönzött ördögi Szekszárdi mise Baka
Istvántól, amelybõl monodrámát állí-
tott össze Gacsályi József nyolc, köz-
tük több Liszthez köthetõ, Baka-vers
és zenei betétek beillesztésével. Orbán
György adta elõ október 19-én a Ma-
gyarországi Német Színházban. A mû
mind a hat karakterét remekül meg-
formálta, miközben a pódiumon pusz-
tán egy szék volt a társa.

A nyitány után erõteljes, nyugtala-
nító akkordok. Pedig a szöveg szerint
megcsillan a remény Séner János, nyu-
galmazott pénztárnok számára. A szek-
szárdi dalárda egykori karnagyának,
aki közel egy napon született Liszt Fe-
renccel, élete vége felé, 85 éves korára
talán sikerül megszereznie a hõn áhí-
tott partitúrát, a Szekszárdi miséét, té-
vedhetetlenül Séner Szent érzet címû
kórusmûvének dallamtöredékeivel, de
összehasonlíthatatlanul különb meg-
formálásban. Azonban már Szürke fel-
hõk közelítenek. A csekélyebb talen-
tumú kisember kétségtelenül nem
többre, csupán a zeneköltõ óriás mû-
vészetének „szolgálatára” hívatott.

Megfogalmazódik benne a
Szekszárdi mise bemutatá-
sának gondolata. Míg mind-
ez átfut Séner elméjén, ün-
nepélyes, gyászos hangú
dallam szól, a felismerés
öröme és szomorúsága.

Özvegy Schrõderné leve-
le nyomán Séner Budapest-
re utazik Ady Endre vona-
tán: „nem tarthat már na-
gyon soká az út/hamarosan
megérkezem”. A fõváros-
ban újabb kudarc érte. A
földre hányt értéktelen kot-
ták között, miként sejtette,
nem találta meg, amit kere-
sett. Ahogy a csalódást köve-
tõen a sötét bérházból újra
az utcára lépett, vakító fe-
hér fény fogadta. Hamaro-
san más dimenzióba került,
a ballon captif kosarában
felemelkedett a levegõbe,
hogy az égbõl csodálja meg a föld új-
donsült szépségeit, a felújított Buda-
pestet és a világkiállítást Pálóczy, a zsur-
naliszta pontos és alapos idegenvezeté-
sével. Valójában szédülést érzett, és em-
lékek tolultak fel benne az angyali Te-
rézrõl, akit nem vittek magukkal apjá-
val menekülvén Pestrõl ’48-ban, és a
beteljesületlen szerelemrõl. Szerelmes
vers hangzik el: a szerelem szentségé-
rõl. Azután már Mefisztó táncol. A ha-

talmas vihar, fergeteg, Mefisztó kerin-
gõje a léghajót sem kíméli. Séner esz-
méletvesztését mégsem a földhöz csa-
pódás, hanem egy a tetõrõl leesett cse-
rép okozta. Csodás látomásokat vizio-
nál, az álom földöntúli szférába lép. Bir-
tokába kerül a Szekszárdi mise partitú-
rája. Útban Szekszárd felé, a hajón az
akkor már tíz éve halott isteni Liszt Fe-
renc hívatja magához, és az álom betel-
jesülhet: megkéri, hogy vele és a már

egytõl egyig halottakból álló jénai kó-
russal, ha ez a körülmény nem zavarja,
adja elõ a Szekszárdi misét az újvárosi
templomban. Séner már húsz éve kész
a halálra. Elõtte azonban még szeretné
megtudni a mestertõl: egyedül cseké-
lyebb tehetsége volt-e az akadálya an-
nak, hogy nem tudott érvényesülni,
vagy az is, hogy õ Liszttel szemben, bár
szintén asszimiláns, már hatvan éve
mindenekelõtt magyar. Ez a szerencse,
mert „olyan magyarrá, mint akkor, ma
nem lehetnék”, és felbukkan Az apoka-
lipszis szakácskönyvébõl a megtépá-
zott Örökség. A világszerte ünnepelt
zeneköltõ, ugyanakkor mindenütt hir-
dette magyarságát, valójában itthon
mégis minden módon igyekeztek meg-
akadályozni, hogy tényleg az lehessen.
Itt a német és a francia Liszt kellett, de
külhonban sem talált otthonra, minde-
nütt díszvendégként ünnepelték. Egy
misztikus idõpontot, az éjfélt tûzi ki a
mester a találkozóra. Liszt Ferenc éj-
szakája a Hal téri házban, egy látomás
hangzik el az alvó Magyarországról.

Séner Jánost furcsa körülmények
között érte a halál, az újvárosi temp-
lom oltára és padsorai között, arcán át-
szellemült boldogság, körülötte profán
szerzemények kottái. Felcsendül a
Szekszárdi mise férfikarának éneke, és
szól a Gyászmenet Liszt Ferenc:
Funéraillese nyomán. 

Kovács Etelka

Halálában teljesülhet a kisember nagyralátó álma

Újra szólt a Szekszárdi mise

Orbán György elõadómûvész

A madrigálkórus az újvárosi templomban adta elõ Lisztnek 
a templom felavatására írt mûvét
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Pénz nélkül futtatták föl a céget
Endrõdi Ferenc: „Az immunrendszert arra sarkallja, hogy meggyógyítsa a betegséget”

Dr. Jakab Ferenc állatorvos olyan

férfiút javasolt mostani beszélge-

tőpartneremül Endrődi Ferenc

személyében, aki szerteágazó

vállalkozást visz tulajdonostársá-

val. A Hűtő Plusz Kft. nemcsak

élelmiszerüzletek berendezésé-

vel foglalkozik, hanem az attól

távol álló fényterápiával is.

– Megszokott módon kezdjük a be-
szélgetést, mégpedig iskoláival és
munkahelyeivel. 

– Az akkor még Rózsa Ferenc szak-
középiskolában érettségiztem, majd a
kétéves technikumot végeztem Pé-
csen, a Zipernowskyban. Az elsõ mun-
kahelyemen, a „Mezõgépnél” CNC-esz-
tergályosként dolgoztam. Utána a me-
gyei vendéglátó-vállalathoz kerültem,
mint gépkarbantartás-vezetõ. Onnan
ugyanilyen munkakörbe mentem át a
szekszárdi ÁFÉSZ-hez, ahol az új kony-
ha- és élelmiszerbolti berendezések be-
szerzését is rám bízták.
– Ja, és innen jött a magánvállalko-
zás ötlete.

– Igen. Mivel a gépkereskedelemmel
foglalkozó országos cégek a rendszer-
változás idején megszûntek, komoly fe-
hér foltok keletkeztek. Szóval ebbõl
eredt az ötletem.
– A megyében ön volt az elsõ, aki er-
re a területre nyergelt át?

– Nemcsak a megyében, hanem ta-
lán az országban is. Belevágtam, de két
évig csak mellékállásban. A biztosra
kellett mennem, elsõsorban a család
miatt.
– Beszéljünk is a családról.

– Erika, a feleségem – akivel idén
volt a 25. házassági évfordulónk – itt
dolgozik a cégnél. Nagylányunk, Rená-
ta harmadéves pszichológushallgató
Budapesten, a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetemen. Érdekli ez a szakma, jól
tanul, szereti a gyakorlatokat.
– Az ön mellékállását az ÁFÉSZ-ve-
zetõk nem nézték rossz szemmel? 

– Egyáltalán nem. Részben azért,
mert a munkahelyemen igyekeztem
még jobban produkálni, a mellékállás-
ból adódó feladatokat pedig esténként
és hétvégeken oldottam meg. Hozzáte-
szem, annyira mellettem álltak, hogy az
utolsó évben felajánlották a kötetlen
munkaidõt, a béremet számlára fizet-
ték, csak az volt a lényeg, hogy eleget
tegyek vállalt teendõimnek. Ebben
nem volt hiba.
– Miután teljesen önálló lett, hogy
mûködött a dolog?

– A telefon mindig jó szolgálatot tett,
mellette egy autóval jártam az orszá-
got, s kötöttem az üzleteket. De köz-
ben mintatermet is nyitottam itt Szek-
szárdon, s akiknek nem egy-egy darab-
ra volt szükségük, azok itt válogathat-
ták ki a berendezéseket: faliállványt,
tejhûtõt, hûtõpultokat, hûtõkamrákat

égy így tovább. Mindent, ami az élelmi-
szerüzletek berendezését, illetve hûtés-
technikáját jelenti. Ma már az ára-
zástechnika és az öntapadós etikettek
is fõ termékeink.
– Honnan és mi módon szerzi be
mindezt? 

– Távol-keleti országokból és más
magyar importõr cégektõl. Konténe-
rekben szállítják az árut, s mondha-
tom, megbízhatóak.
– Mikor lett vállalkozásából kft.?  

– Épp most lesz nagykorú, mivel
1993. december 31-ével váltottunk gaz-
dasági társaságra.
– Emlékszem, többször láttam a na-
gyobb szekszárdi vállalkozások,
azaz a jelentõsebb adózók ünnep-
ségén.

– Középvállalkozás a miénk, de sok
éven át beletartoztunk a száz legjelen-
tõsebb helyi adófizetõi körbe. Kissé
csökkent a forgalmunk, így valamics-
két hátrébb csúsztunk. 
– A céggel kapcsolatban mindig
többes számban beszél. Ebbõl arra
következtetek, hogy van tulajdo-
nostársa.

– Pontosan így van. Mégpedig az
elsõ perctõl kezdve ötven-ötven szá-
zalékban vagyunk tulajdonosok egy
volt „közös irodás” áfészes munkatár-
sammal, barátommal, Magyari Nán-
dorral, aki villamosmérnök. Amikor
elkezdtem vállalkozni, nehezen bír-
tam a rengeteg megbízatásnak eleget

tenni, õ besegített, majd közös lett a
vállalkozás.
– Platformjuk mindig azonos volt?
Viták, nézeteltérések? 

– Ilyen soha nem történt, s egyetlen
forinton sem különböztünk össze.
– Tehát tõkével is beszállt a tulajdo-
nostárs?

– Nem. Pénz nélkül futattuk föl a
céget. Beruházásra, mûködtetésre
nem is volt anyagi hátterem.
– Az ön arca bizalomgerjesztõ, de
idegenek számára ez kevés, külö-
nösen a katalógusból való árusítás
esetén.

– A két nagy szállítócég 1990 utáni
tönkremenetele okán az üzletek tõlem
rendelték az akkor kizárólag magyar
gyártmányú berendezéseket. Idõvel
megtapasztalták a pontosságot, becsü-
letességet, így ki is tartottak mellet-
tünk, sõt ügyfélkörünk gyarapodott,
de a többséget a régi vevõink jelentik.    
– Hányan dolgoznak a cégnél?

– Mindössze nyolcan, valamennyi-
en a kezdetek óta.
– Mielõtt rátérnénk a sokak által
várt fényterápiára, beszéljen a
hobbijáról.

– Szívesen, de ez is többes szám, hi-
szen a kutyám és a tenisz jelenti a ki-
kapcsolódást. Most kilenc és fél éves
Arlett, a német juhász munkakutya, õr-
zõ-védõ és nyomkeresõ. Okos, gyönyö-
rû állat, s már, úgymond, nyugdíjas,
ami azt jelenti, hogy már nem járunk

kiképzésekre, amivel a szokásrend sze-
rint bõ ötéves korában leálltunk. Azért
ki-kijárunk a kutyabarátok közé, ami-
re neki is szüksége van, de nekem is. A
másik hobbim immár 35 éve a tenisz.  
– Nagyon szép, ízléses ez az épület,
pontosabban épületegyüttes. Kívül
és belül egyaránt.

– Sétáljunk át a Rákóczi utcai részbe,
a gyógycentrumba. Megjegyzem, hogy
ez tevékenységünknek csupán tíz szá-
zalékát teszi ki. Az sem hozzám, sem az
üzlettársamhoz nem köthetõ, hiszen
orvosi tevékenységrõl van szó. A fõ te-
endõket két diplomás ápoló kolléga-
nõm végzi, de rendszeres orvosi rende-
lés is van. Tessék belépni.   
– Elképesztõen szép itt is minden.
Kint és bent elegáns bútorok, csillo-
gás-villogás… Ez ugye nem szolári-
um?

– De nem ám, csupán a külleme ha-
sonló. Bizonyára nagyon sokan isme-
rik a fizikus Fenyõ Márta nevét, aki a
polarizáltfény-terápia feltalálója. Elõ-
ször egy speciális lámpával „rukkolt”
elõ, amit egy svájci cég tulajdonába ke-
rült. A feltaláló a lámpát továbbfejlesz-
tette, hogy hatása az egész testfelület-
re kiterjedjen, azaz bele lehet feküdni.
A világszerte szabadalmaztatott orvosi
eszköz a polarizált fényt egyedülállóan
hatoltatja be egy centiméter mélyen a
bõr alá, ott kinyitja a kapillárisokat, az-
az a hajszálereket, s az oxigénszállítást
megtöbbszörözi. A kúraszerû terápia
számának és intervallumának megha-
tározása az orvos feladata.  
– Milyen betegségek ellen alkal-
mazzák a berendezést?

– Elõször – köznyelven – annyit, hogy
az immunrendszert arra sarkallja, hogy
saját maga meggyógyítsa az adott be-
tegséget, gyors és látványos eredmé-
nyeket produkálva. Használható a mû-
téti hegek és bõrbetegségek gyógyítá-
sára, az égési sérülések kezelésére, de
fejfájásra, reumatikus és izületi bántal-
makra, de a sportsérülések gyógyulási
idejét is lerövidíti, a gyulladások meg-
szüntetésére is alkalmas… 
– Nem lehetett csekély beruházás,
ráadásul szakmájától távol álló te-
vékenységrõl van szó. Miért vállal-
ta föl?

– A feltaláló álma az volt, hogy min-
den megyeszékhelyen legyen ilyen
gyógycentrum, amibõl már 23 létezik.
Egy hozzám közelálló e berendezésnek
köszönhetõen nyerte vissza egészsé-
gét, ami abszolút bizonyítható. Hát be-
levágtam!
– Kigondolta, hogy ki kövesse önt
e hasábokon?

– Hogyne. Kovács Éva virágkötõt és
dekoratõrt ajánlom, mert érdekel, hogy
ma mennyit költenek a cégek dekorá-
cióra, az emberek pedig hogy viszo-
nyulnak a bolti virágokhoz? 

V. Horváth Mária
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A vármegyei apparátus újjászületése a török kiûzése után
A vármegyei önkormányzat újjá-

szervezése szinte csak a török

háborúk lezárásakor vette kezde-

tét, 1687 és 1697 között a csá-

szári adminisztráció helyi hivata-

lai látták el a közigazgatási tevé-

kenységet. 

Az önkormányzat mûködése 1698 de-
cemberétõl követhetõ nyomon
Gyurekovics Péter megyei jegyzõ tevé-
kenysége által, aki 1698-tól haláláig,
1732-ig viselte tisztségét, miközben
1712 és 1718 között párhuzamosan az
alispáni teendõket is ellátta. Az õ nevé-
hez kötõdik annak a megyei címerkérõ
levélnek a megírása, amelynek eredmé-
nyeképpen 1699. szeptember 1-jei dá-
tummal Lipót császár és király a kancel-
lária által kiadatta a vármegye új címerét
és pecsétjét engedélyezõ oklevelet.

A kamarai adminisztráció helyi hiva-
talai, a harmincadhivatalok és kamarai
tiszttartóságok (Simontornya, Földvár,
Tolna, Újpalánka), a postahivatalok
(Földvár, Paks, Tolna, Újpalánka, Szek-
szárd, Bátaszék) szakemberei és a csá-
szári helyõrségek (Simontornya, Paks)
tisztjei közül verbuválódtak a várme-
gyei önkormányzat tisztségviselõi.

A fõispáni funkciót 1689 óta Radonay
Mátyás Ignác kinevezett pécsi püspök
töltötte be, aki korábban császári tiszt,
zalavári fõkapitány s egyidejûleg
zalavári apát volt. Tõle indult a törekvés,
hogy a Tolna megyei fõispáni címet a
mindenkori pécsi püspök töltse be.

Az alispáni címre elõször Broderics
András tolnai postamestert, élelmezé-
si felügyelõt és harmincadost, majd
Dallos András Györgyöt, a simon-
tornyai õrség tisztjét, 1699-ben pedig
Daróczy István paksi fõkapitányt és
postamestert találták méltónak a me-
gyei nemesek, aki egészen a Rákóczi-
felkelésig töltötte be hivatalát.

Az alispán munkájának segítésére,
távollétében pedig helyettesítésére
személynököt választottak. Kákonyi
István töltötte be ezt a funkciót, halála
után 1700-tól Lévai Sámuel mint he-
lyettes alispán szerepelt. 

Igen felelõsségteljes funkciót viselt a
megyei pénztárnok, aki valamennyi, a
megyét érintõ pénzüggyel kénytelen
volt foglalkozni ebben a nehéz átme-
neti idõben.  Elõször Furdics Gergely si-
montornyai kamarai tiszttartó, majd az
õt váltó Dallos András György próbál-
kozott meg a vármegye anyagi helyze-
tének áttekintésével, egyik a fõszolgabí-
rói, másik az alispáni poszttal párhuza-
mosan, de nem sok sikerrel. 1699-ben
megfelelõ szakembert sikerült találni
Haunoldt János simontornyai tiszttartó
és harmincados személyében.

Az apparátus mûködésében kiemel-
kedõ szerepet játszó megyei jegyzõrõl
fentebb már esett említés.

1699-ben véglegesült a szolgabírák
feladatvégzése, a dombóvári járás 1700
májusában történt megszüntetéséig

három szolgabírót választott a megyei
közgyûlés. A simontornyai, földvári és
dombóvári járásban elõször Furdics
Gergely, Dersffy Ádám és Pribék János,
késõbb Benczelides Miklós, Turóczy
János és Rebényi Márton nevével talál-
kozunk. A dombóvári járás megszünte-
tésekor Benczelidest megerõsítették
funkciójában, a földvári járás élére Lé-
vai Sámuel került, aki, mint fentebb lát-
tuk, a helyettes alispáni posztot is be-
töltötte.  

Idõközönként szükségessé vált a he-
lyettes szolgabírói feladat ellátása. A si-
montornyai járásban Budai Ferenc,
Székelyi István végül Horváth Ferenc,
a földvári járásban Alberth Benedek
neve szerepel a jegyzõkönyvekben.  

A szolgabírák munkáját a megyei es-
küdtek segítették, számukat négy fõ-
ben határozták meg.   

A vármegyei apparátus tagjai voltak
a megyei hadbiztosok is, akik a közrend
fenntartásában, a császári csapatok el-
helyezésében, az adók behajtásában se-
gédkeztek. 1699-ben a Körössy Jánost
felváltó Simoncsics Miklós, majd Pribék
János megválasztására került sor. 1701-ben

Muray Ferenc és Baranyay Kristóf lett
a simontornyai, illetve a földvári járás
megyei hadbiztosa.

Közbiztonsági okokból megyei ka-
tonaságot állítottak fel, az elsõ kapitá-
nyuk Budai Ferenc volt. A katonaság
tervezett 20 fõs létszámát a késõbbiek-
ben anyagi megfontolásokból 6 fõre
csökkentették. 

1699-ben került sor a vármegye ré-
szérõl állandó bécsi ügyvivõ kiválasztá-
sára Bellavics Gábor személyében.
1701-ben átmenetileg Dõry László, majd
újra Bellavics kapott felkérést a várme-
gyétõl.

Ezenfelül szintén 1701-ben több vár-
megye közös ügyvivõi feladatkörével a
nádor javaslatára Hevenyessy János íté-
lõmestert bízták meg állandó megyei
követ címmel.

Az 1700-as évbõl Bõse nevû megyei
ügyész mûködésére utaló adatot is tar-
talmaz a közgyûlési jegyzõkönyvkötet,
de pontos feladatkörérõl nincsenek in-
formációink. 

A megyei önkormányzat legfonto-
sabb fóruma a nemesi közgyûlés volt.

Az ülések összehívása a fõispán vagy

az alispán feladata volt, akadályoztatá-
suk esetén a helyettes alispán intézke-
dett, az elnöklés teendõit is õk látták el.
A gyûlésre a fõpapok és fõnemesek
személyre szóló meghívót kaptak, a ne-
mességet pedig a járások szolgabírái
futárok útján értesítették. Közülük so-
kan a megyén kívül laktak, s legtöbb-
ször megbízott útján képviseltették
magukat. 

Sürgõs intézkedési kívánalom ese-
tén szûkebb körû, úgynevezett részle-
ges vagy kisgyûlést hívtak össze. Fon-
tosabb kérdésekben azonban ez a fó-
rum nem dönthetett.

Ekkoriban a megyének állandó köz-
pontja nem volt, mégis kiemelkedõ Si-
montornya jelentõsége. Nem véletlen,
hogy a gyûlések többségére itt került
sor, illetve 1723-tól az akkor legnépe-
sebb, várral is rendelkezõ helység vált
a vármegye székhelyévé. 

A gyûlést a királyi vagy központi hi-
vatali leiratok, rendeletek közzétételé-
vel kezdték, elõször ezek végrehajtá-
sáról döntöttek. Fontosnak tartották
a különbözõ követjárások jelentései-
nek meghallgatását, a követek elszá-
moltatását kiadásaikról. Rendszeresen
ellenõrizték a megyei pénztárnok
mûködését, a megyei pénztár állapo-
tát. Végül az ellenvetések, tiltakozá-
sok, tiltások, a különbözõ magánjelle-
gû ügyekben kiállított bizonyságleve-
lek átadására került sor. A résztvevõk
legfontosabb feladata a központilag
Magyarországra kivetett, Tolna me-
gyére esõ adóösszeg településenkén-
ti, illetve birtokonkénti felosztása, az
ezt elõkészítõ vagyonfelmérés, össze-
írás volt. A legtöbb esetben a fizeten-
dõ összeg irrealitását igyekeztek
hangsúlyozni. 

A megyei közgyûlésen történt a tiszt-
újítás, a mentességek megszavazása, az
összeírási utasítások megfogalmazása,
a katonaság ellátásának, beszállásolásá-
nak, a porciófizetésnek a szabályozása.

A megyei jogszabályok is ezt a kört
érintik leginkább, de az adóalap meg-
határozásán, az árak limitálásán, a mun-
kabérek megszabásán kívül találko-
zunk a használható mértékek elõírásá-
val, az esküdtek fizetésének megszün-
tetésével, a nemesség kihirdetésének
illetékfizetési kötelezettségével, illetve
szankciókkal is, mint az ünnepnapo-
kon munkát végzõknek és a jogsza-
bályok megsértõinek büntetése.

A vármegye a közgyûlés keretében
érvénytelenítette például a Broderics
volt alispán által használt 1696-os pe-
csétet, és 1699 novemberében az új
megyei pecsétrõl kiállított szeptember
1-jei keltezésû oklevél kancelláriai díjá-
nak, 70 forintnak a kifizetésérõl hatá-
rozott. Az oklevél közzétételére és egy-
hangú elfogadására az 1700. januári
közgyûlésen került sor, egyúttal a vár-
megye kifejezte háláját Lipót királynak
s Esterházy Pál nádornak. 

Dr. Várady Zoltán

Gyurekovics Péter címerkérõ levele 1699-bõl



"Adjátok meg a császárnak, ami a
császáré, és az Istennek, ami az Iste-
né!” (Máté 22,21)

A cselszövõ ember ravasz, nem beszél
nyíltan. Hátsó gondolatai vannak, a
másikat csõbe akarja õt húzni, aztán,
ha elérte célját, gond nélkül keresztül-
gázol rajta. Bizony voltak-vannak-
lesznek ilyen cselszövõk, míg világ a
világ, s amíg a legnagyobb Gonosz-
nak, a legfõbb Cselszövõnek hatalma
van e világ fölött.

Máté evangéliumában (22,15-21) a
cselszövõ és szolgái Jézust veszik cél-
ba, agyafúrt csapdát állítva neki: Sza-
bad-e egy rendes zsidónak adót fizet-
nie a római császárnak? Tudjuk jól: a
buzgó és hithû izraeliták hazaárulás-
nak, sõt bálványimádásnak tekintet-
ték a római császár követelését. Ha
tehát Jézus elfogadja az adófizetés
szokását, saját hívei is elfordulnak tõ-
le. Ha viszont afféle „polgári engedet-
lenségre”, az adófizetés megtagadá-
sára buzdít, veszedelmes lázítóként
kiszolgáltathatják õt a római hatósá-
goknak. 

Jézus elõször szellemesen vissza-
dobja a labdát: Mutassatok egy adó-
pénzt! Gyanútlanul elõveszik. Nyil-
vánvalóvá válik, hogy õk nem tartják
be a maguk szabta törvényt: zsebük-
ben hordják a római császár képével
díszített érmét. Jézus azonban nem
megszégyeníteni akarja ellenfeleit, ha-
nem rávezetni a teljes igazságra, beve-
zetni az evangéliumi élet örömeibe:
„Adjátok meg (úgy is fordíthatnánk:
adjátok vissza) a császárnak, ami a csá-
száré, s adjátok meg az Istennek, ami
az Istené!”

A kérdés lényege talán az: szembe-
állítható-e egymással az égi és a föl-
di boldogság? Mi a dolga a keresz-
tény embernek: mindenestül hátat
fordítson e romlott világnak – avagy
építse, szépítse, gazdagítsa tehetsé-
géhez mérten? Napról napra köze-
lebb jutva a világ – s benne egyháza,

nemzete, családja, s benne õ maga –
a megváltó Krisztushoz, a teremtõ
Istenhez.

Fájdalmasan szép és fölemelõ
nemzeti ünnepünk kapcsán, s
újabb, talán sorsfordító döntések
súlyával és felelõsségével a vállun-
kon, érdemes újraolvasni a fenti
szentírási részletet. Hiszen mi tör-
tént 1956 októberében vagy 1848–
49-ben? Akkor és ott a magyar nép
megunta, hogy idegen érdekek oltá-
rán áldozza föl nemzettudatát, hi-
tét, tehetségét. Hatalmas véráldoza-
tokkal, fiatal életekkel, nagyra hiva-
tott erõk, tehetségek elveszítésével
adózott ezért. Nyílt és kegyetlen
megtorlás, majd alattomos és agya-
fúrt elnyomás következett, a hazug-
ságok mindent behálózó uralma,
amikor az ország pisszenés nélkül
adózott, tovább fizette a sarcot.

Amikor 1956 õszének hõseire és
áldozataira emlékezünk, pironkod-
va tehetjük föl magunknak a kér-
dést: Méltók vagyunk-e hozzájuk?
Vajon a mai Magyarország ugyan-
olyan fénylõ, tiszta példa-e Európa
és a nagyvilág elõtt, mint azokban a
hetekben volt? Vagy inkább tétova
és pipogya „adózók” nemzete let-
tünk? Akik Júdáshoz hasonlóan har-
minc ezüstért mindent képesek el-
árulni? Mert az elmúlt évtizedekben
sokszor olyan érzése támadt az em-
bernek, hogy itt már minden meg-
történhet. Égbekiáltó társadalomel-
lenes bûnöket követhettek el egye-
sek minden következmény nélkül, a
köznép pedig fizette adóját, s észre-
vétlenül legféltettebb kincseit is föl-
áldozta. ’56 októberére emlékezve
szembe kell néznünk azzal a kérdés-
sel: Él-e még bennünk a hazaszere-
tet, a hit, a remény és a hûség? Él-e
még az örök élet utáni vágy? Vagy ta-
lán már azt is adóba fizettük a csá-
szárnak? Jó lenne, ha Istennek is ma-
radna belõlünk valami.

Kirsch János diakónus

152011. október 30.

MOZAIK

A rejtvény megfejtését november 13-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Az október 16-i rejtvény helyes megfejtése: Balassa János,
Sárszentlõrinc. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Nagy Kata, Szekszárd, Lehel u. 10.
Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el.

Evangélium
Vér-adó

Városi krimi

Emberkereskedelem 
után uzsorázás

Három olyan személyt vettek õrizetbe ok-
tóber 25-én a rendõrök Szekszárdon, a
Kövendi Sándor utcában, akik ellen bûn-
szövetkezetben elkövetett uzsora-bûncse-
lekmény alapos gyanúja miatt is eljárást foly-
tat a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság.
Ám mindhárman kapcsolatban vannak az-
zal a bûnszervezetben elkövetett ember-
kereskedelem bûntettel, melynek mega-
lapozott gyanúja miatt június 20-án õrizetbe
vettek hét személyt, s akik azóta is elõzetes
letartóztatásban vannak. A rendõrség most
õrizetbe vett hármak elõzetes letartóztatás-
ba vételére tett javaslatot a Tolna Megyei
Fõügyészségen. A bíróság október 28-án el-
rendelte mindhárom gyanúsított elõzetes-
be helyezését. A Kövendi utcai lakosok több
rászorult helyzetben levõnek adtak köl-
csönt, majd aránytalanul nagymértékû
összeget követeltek vissza.

A rendõrség a 74/501-100-es telefonszá-
mon várja mindazoknak a jelentkezését, akik
a „kövendiektõl” kaptak kölcsönt, illetve már
fizettek nekik uzsorakamatot. - hm -

„GA-ZSI”
November 5-én (munkanapon) 8.00–12.00
óráig. A használt holmik „kéz alatti” zsib-
vására egyébként minden hónap elsõ szom-
batján, a Garay téren. Jelentkezés (helyfog-
lalás) november 3-ig folyamatosan a Babits
Mihály mûvelõdési ház információszolgála-
tán. Egy darab (max. 3 m x 1,5 m-es) árusí-
tóhely díja 1000 forint.

FIGYELEM! Intézményünk jelenleg a
Szent István tér 15–17. szám alatt mûködik!



Tizenhárom évet számláló autó-

versenyzői pályája legnagyobb si-

kerét aratta Fekete Krisztián. A

gyorsasági országos bajnokság 

E-csoportjában (Formula autók)

induló szekszárdi pilóta nem csak

a magyar bajnoki címet gyűjtötte

be meggyőző teljesítménnyel, de

az FIA Közép-európai Zónakupájá-

ban sem talált legyőzőre.

Kilencedik formaautós idényét futotta
a mezõny egy legtapasztaltabb ver-
senyzõje, aki az idei évig futamgyõzel-
mekig és egy bajnoki bronzig jutott
„mindössze”. Egy év kihagyás után
2010-ben ült ismét nyitott karosszéri-
ás autóba, ám a nagy reményekkel várt
szezon során végig technikai gondok-
kal küszködött, ráadásul a csapat olasz
mérnökeivel sem volt zökkenõmentes
az együttmûködés. Három dobogós
hely így is összejött, de az év végi ne-
gyedik helyet egyértelmûen csalódás-
ként élte meg.

Fekete Krisztián az idei szezonra
mégsem váltott csapatot, hiszen a Pi-
Do Racing Teamben megbízott. Az itá-
liai szerelõkkel viszont elváltak útjaik,
az új felállású csapattal pedig már az év
eleji teszteken megmutatkozott a javu-
lás. A kétliteres motorral szerelt, 280 ló-

erõs Tatuus Mugen Honda volánjánál
rendre 2-3 másodperccel gyorsabb kö-
röket futott riválisainál.

– A jó teszteredményeknek kö-
szönhetõen még a tavalyinál is na-
gyobb reményekkel vágtam neki a so-
rozatnak, kimondva kimondatlanul a
bajnoki címet vettem célba – mond-
ja a rutinos szekszárdi pilóta. – Az
idénynyitó hungaroringi hétvége el-
sõ futamán még fékproblémákkal
küszködtem, így csak a második he-
lyen értem célba. Aztán a következõ
kilenc verseny mindegyikét sikerült
megnyernem – hol nagy csatában,
hol jelentõs elõnnyel –, így 98 pontot

gyûjtve fölényesen nyertem a magyar
bajnokságot.
– A futamgyõzelmeknek köszönhe-
tõen tudtommal nem csak a hazai
értékelésben zárt az élen.

– A nyolcfordulós nemzetközi soro-
zat, az FIA Közép-európai Zónakupát
is sikerült megnyernem, miután a poz-
nani, a dunaszerdahelyi és a Pannónia
Ringen rendezett két-két futamon is
elsõként értem be osztrák, német, szlo-
vák, cseh és lengyel vetélytársak elõtt.
Az utolsó, Salzburgringen tartott ver-
senyhétvégére már el sem kellett utaz-
nom.
– Kivel, kikkel vívta a legnagyobb
csatákat?

– A hazai pontvadászatban egykori
csapattársammal, a Forma–1-es tapasz-
talattal is rendelkezõ Chanoch Nis-
sanyval, míg a nemzetközi futamokon
a szlovák Tomás Junggal meccseltem
nagyokat. A jól felkészített autónak kö-
szönhetõen már a rajttól nagy tempót

tudtam diktálni, így vagy korán lesza-
kítottam riválisaimat, vagy végig nyo-
más alatt tartva õket hibára késztettem
vetélytársaimat.
– Az elmúlt hetekben két tragikus
baleset is történt a versenypályá-
kon: Dan Wheldon autóversenyõ és
Marco Simoncelli motoros is a pá-
lyán veszítette életét. Van önben fé-
lelem, amikor a kormányhoz ül?

– Nincs, egyszerûen élvezem a ver-
seny minden percét. Persze a felveze-
tõ körön, majd a startra várva a tor-
komban dobog a szívem az izgalomtól,
s ezzel szerintem a Forma–1-es pilóták
is így vannak. Félelem azonban nincs
bennem, s azt gondolom, úgy nem is
szabad versenyautóba ülni.
– A 2012-es idényrõl tudhatunk
már valamit?

– Sok még a nyitott kérdés, így talán
legyen elég most annyi: elvem, hogy az
az igazi bajnok, aki meg is tudja véde-
ni a címét.  (fl)
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Csúcsra ért a szekszárdi pilóta
Tízbõl kilenc versenyt nyerve lett bajnok Fekete Krisztián

Hosszú betegség után, életének 84.
évében, október 13-án elhunyt 
Bazsonyi Arany festõmûvész. 

Bazsonyi Arany 1928. január 23-án
született Gyulajon. A budapesti Kép-
zõmûvészeti Fõiskolán folytatott
mûvészeti tanulmányokat 1948-tól
1951-ig. Mivel szüleit kulákká nyilvá-
nították, el kellett hagynia a fõiskolát,

ahol mesterei Varga Nándor Lajos,
Pap Gyula, Kmetty János és Berény
Róbert voltak. Tanítói képesítést
1952-ben szerzett Dombóváron, majd
Pusztahencsén és Dunabogdány-
ban is tanított. Vecsési Sándor festõ-
mûvésszel 1954-ben kötött házassá-
got, önálló kiállítással elõször 1964-ben
a Fényes Adolf Teremben mutatko-
zott be. 

Bazsonyi Arany 2002-ben 70 fest-
ménybõl és közel 200 grafikából ál-
ló gyûjteményt ajándékozott Tolna
megyének, melyet a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum az Ozorai Várban
helyezett el. Emlékmezõ címû alkotá-
sát 2003-ban adományozta Ozora
községnek. Bazsonyi Arany számos
nemzetközi és hazai kiállítás díjazott-
ja, Dömsöd, Gyulaj és Pusztahencse
települések díszpolgára volt. A festõ-
mûvészt október 24-én a dömsödi
katolikus temetõben helyezték vég-
sõ nyugalomra.

Elhunyt Bazsonyi Arany festõmûvész
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A székelység háromszor esett el…
Beszélgetés a bukovinai székely származású Antal Bélával

Költözésekkel teli, tragikus, mégis
sok tekintetben kalandba illõ élet-
sors az idõs, mégis fiatalos életfel-
fogással rendelkezõ, Hadikfalváról
származó Antal Béláé, aki töretlen
hittel és erõvel volt képes felülkere-
kedni és feltalálni magát a már-már
kilátástalannak látszó helyzetek-
bõl. Béla bácsi elmondása szerint a
székelység úgy tartja, népük há-
romszor esett el: Madéfalván, az el-
sõ világháborúban, majd a Bácská-
ból történt menekülésük során,
1944-ben. Alisca utcai lakásában
rögzített beszélgetésünk alatt a bu-
kovinaiak 1941-es Bácskába telepí-
tésének története mellett e néhány
évvel késõbbi eseménysorból is fel-
idézett pár olyan emlékkockát,
amelyek méltán regénybe illõek le-
hetnének. 
– Béla bácsi, 1941-ben, a Horthy-
korszak alatt hogyan kerültek a
vajdasági Bajmokra?

– Bukovinában, Hadikfalván körül-
belül hatezren laktunk magyarok. Nyo-
mós indok volt az áttelepülésre, hogy
nagy volt a szegénység, telente pedig
igen nehéz volt fát hordani a hegyek-
bõl le a malomhoz: a négyemeletes ma-
lomban gyakran befagyott a víz. Hoz-
tak gõzgépet, de arra is a fát kellett hor-
dani. A hazatelepítés közvetlen indoka
mégis Józseffalva leégése volt: temp-
lomban tartózkodtak a népek, mialatt
a fölsõ falu végén egy román ember
kukoricát pattogtatott, s meggyulladt
a szalma. Mire kijöttek az emberek
templomból, a fél falu leégett. Utána
próbáltak téglát vetni sárból, de a kö-
vetkezõ télen az is szétfagyott. 
– Ezek után mi történt? 

– Dr. Németh Kálmán józseffalvi plé-
bános elment Pestre, s elõadta Hor-
thyéknak, hogy szeretné a bukovinai
székelyeket hazatelepíteni, mivel így
nem tud semmire menni építõanyag és
alapvetõ, a helyben maradáshoz szüksé-
ges körülmények hiányában. Kilincselt,
prédikált, szerették a népek. Horthyék
végül beleegyeztek, hogy az ott élõ szé-
kelység hazatelepüljön. Felvetõdött rög-
tön a kérdés: Ugyan hová, kihez mehet-
ne a nép? Idõközben, 1941-ben felszaba-
dult Bácska, így akkor már nem volt kér-
déses, hol folytatjuk az életünket… 
– Mely falvak lettek a bukovinaiak
új lakhelyei?

– Fölsõ-Bácskában Rasztina, Bács-
hadikfalva, Babapuszta (Hadikkisfalu),
Bajmok-Ráta, valamint Hadikújfalu és
Hadikörs. Lejjebb, a Délvidék körül pe-
dig 5 falu: Temerin, Szõreg, Kiszács,
Hadikpuszta és Horthyvára lett a tele-
pesek lakhelye.
– Hogyan zajlott le a telepítés? 

– Amikor jött a hír, hogy megyünk
haza, az Anyaországba, áthatott min-
denkit a bizonytalanság, „mi lesz ve-
lünk?” Andrásfalva, Istensegíts, Fogadj-

isten, Józseffalva, Hadikfalva la-
kossága tehát csomagjait ládák-
ba rakta, de néhány bútort is el
lehetett hozni. Mindegyik falut
Hadikfalván vagonírozták be a
személy- és tehervagonokba.
Miután megérkeztünk a román
Florenen át a magyar határra,
Kosnára, a papok misét mond-
tak, a székely öregek pedig csó-
kolták a magyar földet. Szeged-
re érve a családok négy transz-
portban foglalhatták el lakhe-
lyüket Bácskában. Mi Bajmokra
kerültünk. A bácskai jó termé-
sû, zsíros föld volt, más, mint az
otthoni kavicsos, homokos ta-
laj. Klumpát hordtak az embe-
rek, s ez érdekesnek hatott. A
búbos kemence is nagyon ér-
dekes volt mindenki számára. Furcsa
volt viszont az erdõ hiánya.A bukovina-
iak a szerbek által elhagyott házakba let-
tek betelepítve. Tizenkét hold földet is
kaptunk a magyar államtól. Bajmokon
egy-két helyiséges, gangos épületekbe
költözhettek a bukovinaiak, így mi is.
Vettünk tehenet, disznót is tartottunk, s
Bajmokon, a kukoricaszálakon kettõ-há-
rom csõ termés is megjelent. Disznóólat,
kukoricagórét építettünk, s szépen, las-
san gyarapodtunk.
– Aztán elérkezett a végóra, mene-
külni kellett a szerb partizánok
elõl…

– Igen. 1944. október elején jött a hír:
bejöttek az oroszok, a szerbek pedig
nyomulnak elõre és vérengzéseket haj-
tanak végre. Ekkoriban tizennégy éves
voltam. Jöttek a csendõrök házról ház-
ra, hogy mindenki pakoljon, reggelre
legyen kész! A legszükségesebbeket
összepakoltuk. Úgy vonultunk a Bácsal-
más felé vezetõ úton, mint a sátoros ci-
gányok: tehénnel s egy lóval menetelve
a Bácsalmás–Kalocsa–Solt–Dunaföld-
vár útvonalon. Ott át a hídon Cece felé,
majd vissza a paksi vonalig. Dunaföld-
vár után, Mezõfalvánál leváltunk a me-
nettõl: ekkor anyám fõzött puliszkát,
ami két nap fõtt étel nélküli menetelés
után igen jólesett.A paksi oldalon, Tuta-

pusztánál egy uraság tizenkét családot
fogadott be két, egyenként alig tizenöt-
húsz négyzetméteres helyiségbe: asszo-
nyok, nõk, gyerekek feküdtek egy szo-
bában, szalmán, pokrócon, a férfiak, s a
nagyobb gyerekek pedig kint az istálló-
ban. Nagyon féltem, mert éjjelente pat-
kányok futkostak mellettünk. Két-há-
rom hétig tartózkodtunk ott, tisztálko-
dási lehetõség nélkül.
– Mi történt ezután? 

– 1944 novemberét írtuk ekkor. Egy
kanász, akinek segítettem etetni, igen
megszeretett, s beajánlott engem és a
családom egy másik uraságnak a közel-
be. Ügyes, mozgékony gyerek voltam,
s a tutapusztai uraság közbenjárása ré-
vén bekerülhettünk a másik földbirto-
kos könyvtárral berendezett kastélyába
lakni, õrizni az épületet az ott maradt
cselédekkel. A kanásztól még egy disz-
nót is kaptunk. Idõközben Pakson át-
keltek az oroszok a Dunán. A kastély,
ahová átmentünk, Vajtához esett közel,
s várható volt a németek, oroszok „láto-
gatása”. A visszavonuló németek, ami-
kor bejöttek a kastélyba, az éppen szét-
szedett disznó egyik felét elvitték. 
– Aztán megjelentek az oroszok is… 

– Igen, gyorsan fel kellett dolgozni a
maradék disznót, s eldugtuk egy téglás
helyre rongyok közé, hogy legyen mit

ennünk. Az oroszok, amikor megjelen-
tek, minden jószágot elvittek. Megma-
radt viszont a Bácskától odáig hajtott te-
hén, amelyet sikerült elrejtenünk egy
fal mögé. Amikor bejöttek a ruszkik, s
könnyû sebesülteket ellátó részleggé
alakították a kastély egy részét, felvált-
va figyeltük, jön-e valaki, miközben etet-
tük, fejtük a jószágot egy lyukon át.
– Mi történt ez alatt a többi buko-
vinai székellyel?

– Mialatt a front átvonult, a többi bu-
kovinai székely Fejér, Tolna, Veszprém,
Somogy, Zala megyei házaknál, pajták-
ban, uraságoknál húzta meg magát. Nem
volt központi irányítás a menekülésre. 
– Hogy érkeztek végül új  lakhelyükre,
a Baranya megyei Palotabozsokra?

– 1945 húsvétja után egy-két héttel
hallottuk, hogy Izményre és környékére
telepítik majd a bukovinaiakat. Az éj lep-
le alatt felpakoltunk, s elhagytuk a kas-
télyt egy, a közeli erdõben legelõ sérült lá-
bú lóval. Vajta, majd Tolna-Mözs felé in-
dultunk, ahol egy huszárlaktanyában
aludtunk meg. Onnan Bátaszékre folytat-
tuk utunkat. Ott két hónapig laktunk a
Mária utcában, majd megtudtuk, hogy
Palotabozsokra mennek a hadikiak. Elin-
dultunk mi is a közösségünk felé. 
Bozsokon egy sváb házat kaptunk ott-
honnak. Egy pár ökör volt otthagyva, egy
fataliga, egy faeke, faborona, egy kocsi,
meg egy borjú. Bent a házban egy szek-
rény, két üres ágy és egy ingaóra. El kell
mondjam, Bozsokról a svábok szemmel
láthatóan sok mindent magukkal tudtak
vinni kitelepítésükkor. Mi hárman
maradtunk Bozsokon: anyám, apám és
én. Két bátyám már korábban Hadik-
falváról az erdélyi Hunyad megyébe
mentek dolgozni, mert vasasszakmát
tanultak. Jómagam Palotabozsokon vé-
geztem el a hetedik-nyolcadik osztályt.
Apám, s bátyám is vasutas volt, s a kato-
naság után úgy döntöttem, kocsiren-
dezõ szeretnék lenni. Bátaszéken jelent-
keztem is az áhított munkára. Harminc-
négy évig szolgáltam, ebbõl huszonöt-
öt utaztam, közben hat vizsgát letettem. 
– Meséljen egy kicsit a családról.

– Két gyermekem született, egy lány
és egy fiú. Jelenleg négy unokával (3
fiú, 1 lány) meg a hat dédunokával
büszkélkedhetek.
– Kedvenc idõtöltése, a muzsikálás
még megmaradt?

– A hatvanas-hetvenes években Bara-
nyában, Tolnában zenéltünk sokat a ze-
nekarral, de Bácsbokodra, Nagybaracs-
kára is átjártunk. Jómagam tárogatóz-
tam és doboltam. Most nyolcvanegy
éves vagyok és nyugodt légkörben élek
itt, Szekszárdon, verseket írva, festeget-
ve, de ha idõm és egészségem engedi,
mindig elutazom a szekszárdi bukovi-
nai szervezettel a környezõ települé-
sekre, egy-egy székely találkozóra és tá-
rogatózom, ha felkérnek rá.

Gyimóthy Levente

Bajmok-Ráta, Hadikújfalu – Háttérben a Turulmadár emlékmû,
elõterében a Székelykapu, amelyet Ambrus (Tamás) Boldizsár és

fia, Ambrus Gáspár fafaragómesterek készítettek 1942-ben
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Dzsúdó-ob és profi ökölvívógála 
a helyi sportkínálatban

Az ifjúsági csapatbajnokságon is gyõztes a Gemenc Judo SE 

Ennél jobb fõpróbát elképzelni sem
lehet a jövõ szombati országos serdü-
lõ egyéni bajnokságra. A Gemenc Ju-
do SE 95-97-es születésû serdülõibõl
álló csapat elindult a fõvárosban lezaj-
lott ifjúsági országos csapatbajnoksá-
gon – és nyert. Olyan klubok zömmel
idõsebbeket fölvonultató versenyzõi
ellenében, mint az UTE, a Miskolc, a
Bp. Honvéd, a Szeged, a Kaposvár. A
sorsolás mindjárt összehozta a szek-
szárdiakat a serdülõ korosztályban is
óriási riválisuknak számító újpestiek-
kel, akik hozzájuk hasonlóan az orszá-
gos versenyeken villogó tehetségeiket
vetették be ezúttal is. A várakozással
ellentétben nem alakult ki gigászi csa-
ta a két klub judokái között az elõdön-
tõben: simán 7-2-re nyertek a Szepesi-
tanítványok. Elõtte, a továbbjutásért a
vártnál is jobban meg kellett küzdeni
a gemenceseknek: az Ács Balázs–
Mátics András–Mátics Balázs–Hunya-
di Bence–Lovász Bálint–Berlinger Gá-
bor–Szabó Gergõ összetételû együt-
tes felé a Szeged elleni küzdelemben
végül is egy gyõzelemmel (5-4) billent
a mérleg nyelve. Ez volt a döntõvel fel-
érõ összecsapás, hiszen az említettek
a fináléban 6-3-ra „szorították le” a ta-
tamira az elõzetesen is dobogóra várt
Kaposvárt. Nagyon fontos volt a biztos
sikerben, hogy az odáig haloványabb
teljesítményt nyújtó Lovász Bálint és
Hunyadi Bence akkor, amikor nagyon
kellett, a tõle elvárható teljesítményt

tette be a közösbe. A Gemenc Judo SE
kitûnõ elõjelekkel várja a jövõ szomba-
ti, Szekszárdon sorra kerülõ egyéni
serdülõ országos bajnokságot. 

Három éve egyéniben, öt éve csa-
patban uralják ezt a  korosztályt, a nagy
generáció szépen akar búcsúzni a ser-
dülõ kategóriától. 

– Itt lesz mindenki, aki számít, mint-
egy háromszáz versenyzõ érkezik Szek-
szárdra – mondta Szepesi József veze-
tõedzõ. – Öt súlycsoportban vagyunk

abszolút éremesélyesek, legalább há-
romban bajnoki címre számítok, de a
dzsúdó egy olyan sportág, amikor egy
mozdulat szertefoszlathatja az esélyes-
séget. November 6-án, vasárnap úgy
délelõtt 11 óra körül érdemes lesz a
sportág iránt érdeklõdõknek kilátogat-
ni a városi sportcsarnokba, már az
egyes elõdöntõiben nagy csaták vár-
hatóak, a finálékra úgy három óra ma-
gasságában kerül sor. 

B. Gy.

Kitûnõ fõpróbát tartottak a szekszárdiak a jövõ heti egyéni serdülõ ob-re

Halász Gábor
a szlovák bajnoki 

címért bokszol 
Jelentjük, összeállt a november 12-i
szekszárdi ökölvívógála teljes prog-
ramja. A szlovák licenccel bokszoló ru-
tinos Szalai Viktor lesz a város egyetlen
aktív profi ökölvívójának, Halász Gá-
bornak az ellenfele, a tét a szlovák pro-
fi ökölvívó bajnoki cím a kisváltósúly-
ban. (Sajnos, a WBF-nél szerzett nem-
zetközi bajnoki övének megvédésé-
hez, a rendezéshez szükséges anyagi-
akat nem sikerült elõteremteni, s ezt a
titulust már nem tarthatja meg Gábor,
de abban még bízik, hogy ha nem is
itthon, de külföldön ringbe léphet
nagy név ellen, komoly tétmérkõzé-
sen.) Mostani ellenfele hozzá hasonló-
an régi motoros a szakmában: õ is több
mint negyven  mérkõzéssel rendelke-
zik, aminek több mint kétharmadát
megnyerte. Felépítésre is hasonló a
szlovák fiú Gáborhoz, hiszen 192 cen-
tisre nõtt. Bokszoltak már egymással
16 évvel ezelõtt, a junior korcsoport-
ban még az amatõrök között, akkor
Gábor nyert, de ez ma már az esélye-
ket illetõen nem jelent semmit. Láthat-
ja a közönség a magyar profi ökölvívó
új hullám egyik legjobban menedzselt
versenyzõjét, a nagyváltósúlyú Szili Ist-
vánt, aki már 12 gyõzelemnél tart, na-
gyobb tévés bokszcsatornák is adták
már a meccseit. Most is lesz amatõr
boksz, kick box, K-1 és thai box, ez
utóbbiban magyar bajnoki címért is
küzdenek a felek. (Az ökölvívógála
részletesebb beharangozóját a követ-
kezõ lapszámunkban  olvashatják.) 

-bégyé -

Menesztették a kosarasok vezetõedzõjét
„Nem láttunk esélyt a javulásra”

A bajai és a pécsi vereség után folyta-
tódott az Atomerõmû KSC Szekszárd
csapatának vesszõfutása: a csapat a ki-
eséssel fenyegetõ 11-12. hely váromá-
nyosának számító Cegléd elleni mecs-
cset is elbukta, ami már egyértelmûen
kiverte a biztosítékot – és ami Földi
Sándor vezetõedzõ menesztését vonta
maga után. Mindössze négy meccset
ülhetett a csapat kispadján NB I.-es tét-
mérkõzésen a vajdasági származású,
több mint két évtizede már Magyaror-
szágon dolgozó, komoly férficsapatok-
nál is megfordult szakember, akinek
érkezését nem kis várakozás elõzte
meg. Mi történhetett? Mi vezethetett a
tapasztalt, neves edzõ menesztéséhez
– kérdeztük Herr Péter ügyvezetõ el-
nököt.

– Az elnökség tagjai, de jómagam is
értetlenül állunk a fejlemények elõtt –
kezdte az ügyvezetõ. S ebben az a leg-
szomorúbb, hogy nem látunk semmi-
lyen reményt arra vonatkozóan, hogy
javulna a helyzet. Hogy egyszerûen

rossz kezdésrõl, néhány játékos hul-
lámvölgyérõl, vagyis múlandó, orvosol-
ható rosszról lenne szó. Szerintem ma-
ga Földi Sándor is teljesen tanácstalan,
sodródik az árral, nem is ült le velünk
érdemi beszélgetésre a kialakult hely-
zetrõl. Így pedig, hogy az edzõ is vívó-
dik, valójában nem ura a helyzetnek,
egyszerûen nem várhattunk tovább ez-
zel a döntéssel: hétfõn felbontottuk az
edzõ két évre szóló szerzõdését, és át-
menetileg Szabó Noémi utánpótlás-
szakágvezetõ viszi a felnõttcsapatot.
Remélhetõen két héten belül megtalál-
juk a megfelelõ szakembert erre a
posztra – tájékoztatott az ügyvezetõ 

– Az szinte kizárható, hogy a játéko-
sok összeesküvése buktatta meg az
edzõt? Volt már erre példa a magyar nõi
és  férfikosárlabdában. Felvetõdik, hogy
a két ceglédit, Baksa Bettinát és Papp
Reginát leszámítva, a többiek miért nem
voltak „vevõk” arra, amit Földi akart. 

– Bátran állíthatom: gyarló, fondor-
latos edzõmenesztõ összeesküvés eb-

ben az esetben kizárt. A játékosokat
már a bajai meccs után kérdezgettük,
a szétesõ védekezés, ad hoc jellegû tá-
madójáték, az ilyen szinten elvárható
szervezettség, a küzdõszellem hiányá-
ról. A vélemények összegzése után ki-
derült: amit az edzõ kér tõlük a mér-
kõzéseken és edzéseken, az valahogy
nem rájuk, nem erre a csapatra, nem
erre az állományra, annak szerkezeté-
re szabott. Ezt mondták szinte vala-
mennyien, ami számunkra jelzésér-
tékû volt. Egyébként változatlanul az
a véleményünk: Földi Sándor javasla-
tára tehetséges kosarasok egész so-
rát igazoltuk a nyáron, nem gondo-
lom, hogy más játékosok után kellene
néznünk. 

Megkerestük Földi Sándort is. Az im-
máron exvezetõedzõ nem zárkózott el
a nyilatkozattól, de néhány napos türel-
met kért, amíg feldolgozza az elmúlt
három hét történéseit, s egyezségre jut
a klubvezetéssel a jövõjét illetõen. 

B. Gy.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. NOVEMBERI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
November 29. (kedd) 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
II. sz. választókerület
November 15. (kedd) 16–17 óra
Garay Általános Iskola (Zrínyi u.)
November 29. (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 Sza-
kközépiskola.
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.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: szekvas@gmail.com • 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.

SZEKSZÁRDON csendes, elit helyen, a
városközponthoz közel,  a Hársfa utca
6. szám alatt, két generáció együttélé-
sére is alkalmas nagy családi ház el-
adó. Érdeklõdni: 06-20-9-467111, il-
letve 74-315-461.

RÉGI TÍPUSÚ rekamié ágynemûtartóval
5000 Ft-ért eladó. Tel.: 74-418-414,
30-278-9817.

Jótékonysági est
A Szekszárdi Szent Erzsébet Caritas
Alapítvány jótékony célú mûsoros es-
tet tart november 11-én (pénteken)
18 órai kezdettel a szekszárdi belváro-
si plébánia közösségi házában (Béla ki-
rály tér 9.). Az est fellépõi: Tücsök Ze-
nés Színpad, Németh Judit elõadómû-
vész. Jegyek kaphatók a Caritas Ház-
ban (Munkácsy u. 7/a), a belvárosi plé-
bánián, a caritas munkatársainál és a
helyszínen. A jegyek ára: 500 forint.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Vágott csirke 
árusítása

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a TM Vöröskereszt
Nyugdíjas Alapszervezete értesíti tag-
jait, hogy november 7-én (hétfõn) reg-
gel 6–7 óráig frissen vágott csirke áru-
sítást tart 650 Ft/kg-os áron. Elõjegy-
zést elfogadunk november 3-ig, 8–10
óráig személyesen vagy a 319-739-es
telefonon, fogadóórán kívül pedig a
319-148-as telefonszámon.

Hat szûrõvizsgálat negyedóra alatt
Rekordrészvétel az újvárosi egészségnapon 

Örvendetes módon egyre többen

élnek az Újvárosi Katolikus Tár-

saskör által öt éve elindított,

évente kétszer megrendezésre

kerülő egészségnap kínálta, az

ágazat mai helyzetében páratlan

komplex szűrési lehetőséggel. 

A MESZ pszichiátriai tagozatának
munkatársai a délután három órai zá-
rást megelõzõ egy-két órát leszámítva,
szinte folyamatosan munkába voltak.
Ennélfogva Horváth Jánosné Edit, a
társaskör vezetõje rekordról számol-
hatott be: soha ennyien még nem vol-
tak, 175-en jöttek el, hogy a legfonto-
sabb egészségügyi paramétereikrõl
friss, naprakész, egzakt információkat
szerezzenek. Vérnyomás-, vércukor-,
testtömegindex-mérés, tüdõszûrés, lá-
tásvizsgálat konkrét tanácsadással, és
idén új elemként az idõskori Alz-
heimer-megbetegedést szûrõ neuro-
pszichikai vizsgálat, gyors tesztek ki-
töltésével. És most is jött a jutalom a
vizsgálatsor végén: a szintén ingyenes
frissítõ masszázs, aki élni kivánt ezzel
a lehetõséggel. A viszgálatsor elõtt,
vagy éppen utána pedig jó minõségû,
házi készítésû élelmiszereket vásárol-
hatott – cseppet sem mellékesen: a bolti
ár alatt – a Szent István Házba látogató. 

Nichter Antal, a társaskör tagja, az
egészségnapok megszervezõje elége-
detten konstatálta a fejleményeket. 

– Annak örülök a legjobban, hogy
sok ismeretlen arccal is találkozom,
olyanokkal, akik egészen biztos, hogy
a távolabbi városrészekbõl érkeztek.
Nagyon helyes, így van értelme en-
nek az egésznek. Azt is jó volt látni,
hogy a régi kuncsaftok közül többen
is a tavaszi leletükkel érkeztek. Mi ta-
gadás, kezd elterjedni az egészségtu-
datos magatartás – jegyezte meg op-
timistán a fõszervezõ, miközben a re-
gisztrációnál szorgalmasan húzta a
strigulákat. 

A 68 éves Takács Zoltán a látszat
alapján minimum 15 évet letagadhatna
az életkorából. A teszteredményei is
egészen kiválóak. Egyedül a koleszte-
rinnel van kisebb gondja, de ennek pil-
lanatnyi állásáról most nem szerezhe-
tett tudomást, az ebbéli vizsgálatra
mindig a tavaszi egészségnapon kerül
sor. (Ennek õszi megismétlése – a vizs-
gálat meglehetõsen költségessége mi-
att – már nem fér bele a büdzsébe, kü-
lön szponzor kellene hozzá – tudtuk
meg Nichter Antaltól.) 

– Sebaj, majd eljövök tavasszal. De
hadd gratuláljak a szervezõknek eh-
hez az egészhez. Amikor olvastam,

nem hittem, hogy van egy olyan hely
a városban, ahol negyedóra leforgása
alatt ennyi minden vizsgálatot elvé-
geznek. A város másik végérõl –
kíváncsiságból is – jöttem, s meggyõ-
zõdhettem: tényleg így van, ami az
egészségügy mai helyzetében párját
ritkító segítség az embereknek – lel-
kendezett Takács Zoltán. – Én amúgy
igyekszem megfelelni a táplálkozás-
ban is egészséges életmódnak, rend-
szeresen sportolok, a lakásomban kis
kondisarkot rendeztem be. De meg-
éri. Higgyék el, legalább tíz éve nem
voltam beteg, és semmilyen gyógy-
szert sem szedek! – szolgált szemé-
lyes példával Takács Zoltán. 

Érdekes és tanulságos volt az össze-
függés. Ahol a Vágóék által elvégzett
testtömegindex-vizsgálat alapján nagy
volt az eltérés az egyes adatok között,
dominált a zsírmennyiség, ott prog-
nosztizálható volt a nem megfelelõ ko-
leszterinszint – ez most, a helyszínen
nem derülhetet ki – vagy a rossz vér-
cukorérték, avagy mindkettõ. Egyéb-
iránt most is volt legalább 12 eset, ami-
kor az illetõ legalább egy eredménye
olyannyira eltért a normálistól, hogy
halaszthatatlanná vált a háziorvos fel-
keresése.

B. Gy.
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