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RADENSKA KUPA 
„A JÁTSZANI IS ENGEDD”
JEGYÉBEN

BEMUTATJUK AZ IDEI
PRO URBE DÍJASOKAT 2-3. OLDAL 12. OLDAL

Huszonöt ingyenes produkcióval
ünnepelte működése negyedszá-
zados jubileumát az elmúlt hé-
ten a kultúra szekszárdi otthona,
a Művészetek Háza.

Az egykori zsinagóga épületébõl ki-
alakított koncert- és kiállítóterem az el-
múlt 25 esztendõben megannyi
világhírû magyar és külföldi mûvészt lá-
tott vendégül. A dr. Méry Éva, majd

Baky Péter vezetése alatt mûködõ in-
tézményben megfordult többek között
Kocsis Zoltán is, a közelmúltban pedig
a Munkácsy-kiállításnak adott otthont.

Írásunk a 7. oldalon.

Jubiláló „ékszerdoboz”
Koncertekkel ünnepelt a huszonöt éves Mûvészetek Háza

AZ UTOLSÓ 
GONDTALAN
SZÜNIDŐ

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

9. OLDAL
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Nagy érdeklõdés kísérte az ünnepi koncerteket, elõadásokat
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„A keretek hamar szétfeszültek”
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett: dr. Méry Éva, a Mûvészetek Háza elsõ igazgatója

Az augusztusi hőség után kelle-
mes hűvös fogad az egykori zsi-
nagóga épületében. A megszo-
kottan hangulatos művészetek
házi légkörben találkozom dr.
Méry Évával, aki úgy véli: szerény
életútja megannyi értékkel teli
apró mozzanatban hagyott nyo-
mot megyeszékhelyünk minden-
napjaiban.

Gyimóthy Levente 

- Úgy tudom, korábban a megyei ta-
nácsnál tevékenykedett. Meséljen
kicsit az életérõl, hogy került Szek-
szárdra?

- Budapesti születésû vagyok, 1956-
ban érettségiztem. Nem vettek fel
egyetemre, így lettem szövõipari tanu-
ló a Kõbányai Textilmûvekben. Az ott
mûködõ üzemi újságba kezdtem el
elõször tudósításokat írni, ahová ké-
sõbb felvettek munkatársnak. Aztán
annyira megtetszett ez a világ, hogy el-
végeztem egy kétéves újságírói isko-
lát. Akkoriban hirdettek a Dél-Magyar-
országnál állást, így Szegedre vetett a
sors. Két év után aztán a Tolna Megyei
Népújságnál kerestek újságírót, így ke-
rültem Szekszárdra 1965 tavaszán. Bel-
politikai újságíróként kezdtem, s köz-
ben a szegedi egyetem magyar-peda-
gógia szakára jártam. A diploma meg-
szerzése után, amikor már kulturális
eseményekrõl tudósítottam, hívtak át
a megyei tanács mûvelõdési osztályá-
ra, népmûvelõ csoportvezetõnek az-
zal az üzenettel, hogy "ha olyan jól tud-
tam kritizálni a kultúrát, akkor most
csináljam magam". Közben különbö-
zeti vizsgával népmûvelõ egyetemi
végzettségûvé is váltam, késõbb pedig
esztétikából doktoráltam. Népmûvelé-

si ismereteimet a bajai, majd a szek-
szárdi Tanítóképzõ Fõiskolán haszno-
sítottam tanárként.

- Hogy jött az ötlet, hogy a megyei
tanács kulturális intézménnyé
alakítja át a korábbi Zsinagóga
épületét? 

- Úgy tudom, ötletként már 1971-
ben felmerült a háború után össze-
zsugorodott zsidó hitközség romos
épületének hasznosítása. Addig bú-
torraktárként mûködött, de ahogy a
selyemgyár lebontásával a környéken
a mûvelõdési központ, a lakóépüle-
tek, a park egységes, letisztult képet
kezdtek mutatni, ismét felmerült a
probléma: mi legyen a Petsnik János
grazi mûegyetemi tanár által terve-
zett, 1897-ben felavatott szecessziós
épülettel. Mivel akkor épült a vadásza-

ti világkiállításra a Gemenc Szálló,
még az is felvetõdött, hogy lebontják,
és parkolót alakítanak ki a helyén... A
tanács megvásárolta a zsidó hitköz-
ségtõl, aztán Kerényi József Ybl- és
Kossuth-díjas építész - aki már a kecs-
keméti Zsinagógát is áttervezte - újjá-
varázsolta az elhagyatott falakat.

- Milyen kulturális funkciókban
gondolkodtak?

- Az átépítés 1981-ben kezdõdött
meg, de sokáig kérdéses volt, hogy a
behatárolt adottságok miatt mi kerül-
jön ide. Arról volt szó, legyen néhány
zenei, irodalmi rendezvény, és hasz-
nosuljon kiállítási térként. A keretek
hamar szétfeszültek, hiszen az elsõ
idõkben rengeteg rendezvénynek ad-
tunk otthont, három hónapig nyitva
tartó, gyakorta múzeumi anyagból

kölcsönzött kiállítások sorát rendez-
tük. Kocsis Zoltán, az idõs Fischer
Annie, vagy a világhírû operaénekes-
nõ, Sass Sylvia elõadóestje mellett már
a korai idõszakban sok neves mûvész
megfordult nálunk. Baky Péter vezeté-
se során ez a kör tovább bõvült, elég,
ha csak a közelmúltból a Munkácsy-ki-
állítás sikerét említjük. Hangsúlyo-
zom, az intézmény huszonöt évébõl
csak az elsõ harmad az én érdemem.

- Tevékenysége idején sikerült-e az
intézményt elképzelései alapján
felfejlesztenie, versenyképessé
tennie? 

- Az elõzõ rendszer teljesen más vi-
lág volt. Abban az idõszakban, mikor
én voltam az igazgató, adott volt egy
intézmény költségvetése, melybõl
mindig futotta nagyrendezvényekre,
jeles mûvészek meghívására. Ma nagy
részben mecénásokra, pályázatokra
támaszkodhat a kultúra. Úgy érzem,
jelen pillanatban ez a metódus még
nehezen mûködik. Akadnak ugyan
szponzorok, de a nyugati felfogáshoz
képest ez még nem olyan mértékû,
mint amennyire szükség lenne rájuk.

- Miben volt és lesz más a Mûvésze-
tek Háza, mint a többi kulturális
intézmény a városban?

- A tapasztaltak alapján elmondha-
tom: itt a koncertek, elõadások, az es-
küvõk sokkal meghittebb, családia-
sabb közegben zajlanak, mint máshol.
A beltér hangulata, a gyönyörû csillár,
az 1989-ben épített orgona, orszá-
gunk egyik legjobbika, a kellemes
akusztika, egyszóval ez a kis "ékszer-
doboz" együttesen hozzátesz valami
különlegeset, amely igen hamar be-
lopta magát a városlakók szívébe.

Dr. Méry Éva, a Mûvészetek Háza elsõ igazgatója a kultúra ápolásáért
kifejtett munkájáért vehetett át Pro Urbe Díjat Horváth Istvántól

■ A Debrecenben született Császár Jó-
zsef tízesztendõsen került Szekszárdra,
azóta élt a megyeszékhelyen. Valójá-
ban visszatért Tolna megyébe, hiszen
édesanyja Szekszárd-szõlõhegyi, édes-
apja pedig szálkai származású volt. Csá-
szár bácsit sokan ismerték Szekszár-
don, mert évtizedekig muzsikált a he-
lyi szimfonikus zenekarban.

Császár József a Garay gimnázium-
ban tett érettségi után bérelszámoló-
ként, majd statisztikusként dolgozott,
közben malom- és sütõipari techniku-
si végzettséget szerzett. A katonaévek
után a Tolna Megyei Tanács tervosz-
tályára került. Munka mellett végezte a
Közgazdaságtudományi Egyetemet,
ahol 1964-ben szerzett diplomát. Egy
évvel késõbb a Városi Tanács elnöke

lett, majd 1982-ig
a Tolna Megyei
Tanács általános
elnökhelyettese,
1988-ig pedig el-
nöke volt. A Ke-
reskedelmi és Hi-
telbank igazgató-
jaként 1995-ben
ment nyugdíjba.

A közigazgatásban töltött évtizedei
alatt sokat fejlõdött a város és a megye.
Szekszárdon évente 300-400 lakás
épült, a város lélekszáma 40 ezer fölé
emelkedett. Új ipari üzemek teleped-
tek meg a városban (pl. Húskombi-
nát). Korszerûsödött az egészségügyi-,
szociális- és kulturális intézményháló-
zat: csecsemõotthon épült, irodalmi

múzeum lett Babits szülõháza, az
Augusz-házba költözött a zeneiskola,
felépült a Mûvelõdési Központ, és
megnyitotta kapuit a Tanítóképzõ Fõ-
iskola. Bõvült a lakossági szolgáltatás és
infrastruktúra (fûtõmû, szennyvízderí-
tõ), valamint a kereskedelem és ven-
déglátás (Gemenc Szálló). A bontással
is járó városépítkezés eredményeként
Ybl-díjas városközpont alakult ki (Pro-
métheusz-park, Liszt Ferenc tér). Elké-
szült az I. Béla király alapította bencés
apátsági templom maradványainak fel-
tárása. Szekszárd testvérvárosi kapcso-
latot létesített a franciaországi Bezons
és a jugoszláviai Becsej városokkal.

Császár Józsefet 2008. augusztus
25-én, az alsóvárosi temetõben he-
lyezték örök nyugalomra.

A testvérvárosi kapcsolatok elindítója
Pro Urbe Szekszárd: Császár József tanácselnök (posztumusz)

Császár József 

Lapunk legutóbbi számában teljes
terjedelmében közölte Szekszárd
Megyei Jogú Város 2008-as Arany-
kövét, melyben olvasóink jelzése
alapján két sajnálatos névelírás tör-
tént. Az érintettektõl és olvasóinktól
ezúton is elnézést kérünk, s az aláb-
biakban közöljük - immár helyesen -
a bejegyzéseket.
IV. Kultúra, tudomány, közmûve-
lõdés. Április 19.: ...Szekszárdi ta-
nulók közül korcsoportjában Ba-
logh Fanni, Erõs Ditta Rebeka, Mo-
hás Dóra és Lozsányi Soma szer-
zett elsõ helyezést.
XI. Díjak, elismerések. Október
23.: Kovács János, a Tolna Megyei
Nemzetõrség vezetõje 1956-os Ju-
bileumi Érdemkeresztet adományo-
zott Darvas Ferencnek.
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Folytatódik
a Léleképítõ-sorozat
Berecz András Príma-díjas ének- és
mesemondó lesz a nyári szünet után
folytatódó Léleképítõ-sorozat elsõ
vendége. A népszerû mûvész elõadá-
sát szeptember 14-én, hétfõn 18 órá-
tól hallgathatják meg az érdeklõdõk
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház szín-
háztermében. A belépés ezúttal is in-
gyenes.

Ügyfélfogadás
a városházán

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfele-
inket, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalában
augusztus 29-én (szombaton) az
ügyfélfogadás pénteki munkarend
szerint történik.

HÍRSÁV

Miután igen régóta ismerjük egy-
mást a Ferenczy Noémi-díjas mű-
vésszel, Fusz György egyetemi ta-
nárral, aki 2006-tól főigazgatója
a Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula főiskolai Karának, vettem
a bátorságot, hogy életének négy
legfontosabb, egyben meghatá-
rozó területét, mondhatni lelki
ügyét felsoroljam.

V. Horváth Mária

A család, beleértve a mindig nagy tisz-
telettel és szeretettel emlegetett szüle-
it, feleségét, a szintén mûvész Kis Ildi-
kót, valamint három gyermeküket. Má-
sodikként a fõiskola, ahol az õ tiszte az
oktatás irányítása, ahogyan annak és
arculatának fejlesztése, sõt korszerûsí-
tése is. Szobrászmûvészként is méltó
elismerést vívott ki magának, terjedel-
mi okok miatt szinte felsorolhatatlan a
számos hazai és külföldi kiállítása, aho-
gyan városunkban, valamint az ország
különbözõ településein felállított köz-
téri szobrainak listája, de a különféle
mûvészeti egyesületekben betöltött
tisztségei is. Bár abszolút lényegtelen a
sorrendiség, végül említem meghatá-
rozó kapcsolatát a várossal, amire to-
vábbi tettvágytól vezérelve született
szekszárdiként roppant büszke.

A nyarát rendesen lefoglaló fõisko-
lai teendõi miatt nehéz volt összehoz-
ni a találkozót.

- Lényegre törõ felsorolására igent
mondok, a nyári elfoglaltságomat pe-
dig elmagyarázom - kezdi Fusz
György. - Egyrészt az intézményben
történt strukturális átszervezés kö-
tött le, másrészt az iskola bõvítésére
irányuló többfordulós pályázat, ami-

nek következményeképp hétfõn vég-
re eredményt hirdethettünk. A fõépü-
let elõtti részen korszerû oktatási köz-
pont épül a ma igényeinek megfelelõ
nagy elõadóval, illetve informatikai
termekkel. Ez azért is szükséges, mert
az E-épület mindenestõl ide költözik
át, ott pedig terveink szerint tanszál-
lodát alakítunk ki.

- A fõiskola fennállása óta történt
átalakítások is az ön nevéhez fû-
zõdnek, ahogyan a mostani jelen-
tõs beruházás is. Mikor kezdõdik
az építkezés? S mikorra várható
az átadás?

- Nagyon egyszerû: a szerzõdést jö-
võ szerdán írjuk alá, és 180 napon be-
lül, azaz jövõ február végén kerül át-
adásra az új oktatási centrum.

Fájdalom, az utóbbi esztendõkben
Fusz Györgynek szobrok alkotására
alig jutott ideje. Ám idén - igaz, a pihe-
nés rovására -, de a lelke parancsára
két hetet töltött a siklósi mûvésztele-
pen, ahol hat - porcelán figurális, illet-
ve nonfiguratív - kisplasztika került ki
keze alól, amelyekkel - mint fogalma-
zott - a korábbiakból táplálkozva épí-
tette mûvészi útjának folytatását.

- Az alkotás folyamatossága örö-
mömre szerencsésen alakul: több kö-
zép-európai mûvésszel együtt hazánk-
ból négyen kaptunk egy hónapos
meghívást Kínába, ahol az agyaghadse-
reg közelében kiépített világ-kerámia
centrumban dolgozhatunk. Alkotása-
inkat az ott létesített múzeumban a vi-
lág minden tájáról érkezett és érkezõ
mûvészek munkáival együtt állítják ki.

Az utóbbi esztendõkben a fõiskola
jól érzékelhetõen bekapcsolódott a
város életébe, aminek egyik mozgató-
eleme a fõigazgató szekszárdisága le-
het. Ezt õ így „fordítja le”: 

- Nem tudom elfogadni, hogy e vá-
ros kulturális kincsei és kar tudomá-
nyos és szellemi értékei csak úgy el-
menjenek egymás mellett. Vagyis e
kettõt mindenképpen össze kell hoz-
ni, hiszen egy városnak szerves része
a felsõoktatása. Ez az együttmunkál-
kodás az utóbbi években valóban jól
mûködik. 

- Néhány példa: az említett idõszak-
ban évente minimum három rangos -
nyilvános, illetve nemzetközi - konfe-
renciánk volt, amihez a város is csatla-
kozott. Kiteljesítjük a 2013-ig, a város
ezer éves jubileumáig tartó Szent
László konferencia-sorozatot, amirõl
már megállapodtunk Horváth István
polgármester úrral, Bíró László püs-
pök úrral és a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Házzal. Szeretnénk az említett
esztendõben királyi várossá tenni
Szekszárdot. Még egy a terveink kö-
zül: a német betelepítés hatásait nem-
zetközi kongresszuson kutatnánk. A
betelepítés évei körülbelül egybees-
nek a kórházi kápolna építésének
250. évfordulójával, tehát konkrét vá-
rosi ünnepség is kapcsolódna a meg-
emlékezéshez.

Munkatársai nagyra értékelik, hogy
fõigazgatójuk ugyancsak kapacitálja
õket a tudományos fokozatok meg-
szerzésére, s azt is figyelemre méltó-
nak ítélik, hogy a kar intézetei is min-
den évben megrendezik a saját tudo-
mányos értekezésüket, ami házon be-
lül egészséges és igen hasznos ver-
senyhelyzetet teremt.

Királyi várossá lesz Szekszárd
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett: Fusz György szobrászmûvész, fõigazgató, egyetemi tanár

Fusz György (jobbról) fõigazgató irányítása alatt a fõiskola
érzékelhetõen bekapcsolódott a város életébe

n Tudjuk, hogy az ünnep fényét jelen-
tõsen emeli a dekoráció. Így volt ez a
Mûvészetek Házában is, augusztus 20-
án. Akik részt vettek a városi ünnepsé-
gen, azok megcsodálhatták a csodás vi-
rágkompozíciókat, de azok is, akik a
televízióban követték nyomon a min-
den várakozást felülmúló ünnepély
méltóságát, meghittségét, választékos-
ságát…

Nem lehetett egyszerû mindehhez
méltó virágékességeket összeállítani,
ám a Magnolia üzlet dolgozóinak na-
gyon is sikerült. Emlékezzünk a kö-
zéppontban, a lépcsõre helyezett álló-
díszre, a piros-fehér-zöld virágokból
összeállított kompozícióra, vagy akár
a kitüntetetteknek átnyújtott határo-
zottan nõies, illetve férfias csokrokra.
Valamennyi roppant ízléses, különle-
ges és elegáns volt.

Az üzletvezetõt, Henriettát - külföl-
di útja okán - édesanyja, Calka Mag-
dolna helyettesíti. Azt mondja: a meg-
rendelt dekorációkat minden esetben
alaposan átbeszélik, s csak utána -
most a 20-át megelõzõ éjszakán - ké-
szítik el. Ehhez ismerni kell többek
között a trendeket, a divatszíneket, a
legújabb kötészeti technikákat, de
legfõképpen az alkalom, az ünnep lé-
nyegét. Hozzátette, gondoskodnak ar-
ról, hogy munkatársaik rendszeresen
részt vegyenek virágkötészeti bemu-
tatókon, igyekeznek minél több kül-
földi és hazai ötletet "begyûjteni", s
persze, járatják a szakmai magazino-
kat is. Ha sikerül - és sikerül! - eleget
tenniük a kihívásoknak, õk a legbol-
dogabbak. Tegyük hozzá: éppen így
vannak ezzel a szervezõk, az ünnepel-
tek és a közönség egyaránt.  - vhm -   

Pompás virágkompozíciók
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Megyenap és
nyárzáró fesztivál

n Idén Tolna megye 1000 éves évfor-
dulója bõvíti a megyenapi programok
sorát, amelyek közül a zászlóátadások
eddig sikeresen zajlottak le. A szeptem-
ber elsejei, megyenapi ünnepi közgyû-
lést idén a simontornyai várban rende-
zi a megyei önkormányzat. 

A Megyenap kísérõrendezvénye
augusztus 30-án, a Fadd-Dombori
szabadstrandon 10 órától megrende-
zésre kerülõ Nyárzáró Családi Nap,
amely gyermeknek és felnõttnek egy-
aránt kellemes kikapcsolódást ígér.
Megrendezik a Tolna megyei telepü-
lések fõzõversenyét és a kistérségek
labdarúgótornáját. Miközben megyei
zenekarok muzsikálnak a nagyszín-
padon, a gyerekeket arcfestés, bohóc-
mûsor és rodeó várja. A program 19
órakor Hooligans koncerttel zárul.
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Csak a minõségbõl
nem engednek

n Szekszárdon, a Piactér emeleti üzlet-
során augusztus 31-én, hétfõn 8 óra-
kor nyílik meg a MAGOSZ országos
bolthálózatának hatvanötödik üzlete.

A szociális bolthálózat néven is-
mertté vált rendszer legújabb, szek-
szárdi "eleme" nevével ellentétben
nem csak a rászorulókat várja. A
Benczéné Németh Mária és Priger Ti-
bor által vegyesboltként üzemelõ egy-
ségben 95%-ban magyar (õs)ter-
melõk árucikkeit lehet megvásárolni.

A minõségi portékák zömét, így a
zöldséget és gyümölcsöt, a tejtermé-
keket és a pékárukat is közvetlenül a
termelõtõl szerzik be, s miután a
megszokottnál szûkebb árréssel dol-
goznak, így azokat kedvezõ áron tud-
ják kínálni. Egyes termékek árai akár
a piaci kofák áraival is versenyképe-
sek lesznek.

A családi vállalkozásban mûködõ
üzlet 87 négyzetméteres eladóteré-
ben hétfõtõl péntekig 7 és 17 óra kö-
zött, szombaton 6-tól 11 óráig várják
a vásárlókat.

Már igényelhetõ
az energiatámogatás

n Már lehet pályáz-
ni az áramszolgálta-
tók extrabevételei-
re. Azok kérhetnek
támogatást, akiknél
már kikapcsolták a
villanyt, vagy szociá-
lisan rászorulók.
Készpénzt senki
nem kap, a támoga-
tást a villanyszámlá-
ban írják jóvá. Ösz-
szesen körülbelül 2
milliárd forintot osz-
tanak szét alapítvá-
nyokon, segélyszer-
vezeteken keresztül.

Nem kap min-
denki az áramszol-
gáltatók 5 milliárd
forintnyi többletbe-
vételébõl, vagyis abból, amennyivel
több pénzt fizettek a villanyért a fo-
gyasztók. Errõl már korábban döntött
a kormány. A többletbevétel nagyobb
része a krízisalapba megy. A kisebb ré-
sze, körülbelül 2 milliárd forint alapít-
ványokhoz, segélyszervezetekhez ke-
rült. A támogatásra pályázni kell. Azok
kérhetik, akiknél március végéig ki-
kapcsolták a villanyt, és a családban az
egy fõre esõ jövedelem kevesebb,
mint 57 ezer forint. Mellettük pályáz-
hatnak szociálisan rászorulók is, akik
tartoznak, de még nem kapcsolták ki
náluk az áramot, vagy rendesen fizet-
ték a villanyszámlát eddig is, de rend-
szeres szociális ellátást kapnak.

“Az energiaszolgáltatóknál felhal-
mozott tartozások kiegyenlítésére vo-
natkozik ez az összeg, tehát készpénz-
ben nem kap senki támogatást, ha-

nem a számlán lévõ mínuszokat írják
jóvá ezzel a támogatással" - mondta
Fekete Dániel, a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet sajtóreferense.

Aki elmaradt a villanyszámlával, az
a segélyszervezettõl a tartozás össze-
gét, legfeljebb 150 ezer forintot kér-
het. Akinek nincs tartozása, egy havi
áramdíjat kaphat meg. A támogatást
ajánlott levélben kell kérni. 

A 2 milliárd forintból körülbelül
640 millió forintot az egyik legna-
gyobb áramszolgáltatónak, az E.On-
nak kellett átutalnia civil szervezetek-
nek. Csak náluk a 2 és fél millió fo-
gyasztóból körülbelül 10 ezernél kap-
csolták már ki az áramot, mert több
mint 3 hónapja nem fizetett.

További részletek és letölthetõ adat-
lap a segélyszervezet honlapján:
www.hia.hu.

Lugosi mûvészek
kiállítása nyílik

az üvegteremben
n Augusztus 30. és szeptember 3. kö-
zött lugosi képzõmûvészek - festõk,
szobrászok, grafikusok - érkeznek
Szekszárdra, hogy viszonozzák váro-
sunk képzõmûvészeinek romániai
testvérvárosunkban tett bemutatkozá-
sát. A 15 kiállító mûvész képviseleté-
ben érkezõk között lesz Pokker László,
a Romániai Képzõmûvészek Szövetsé-
ge lugosi csoportjának vezetõje.

A kiállítás szeptember 1-jén, ked-
den 17 órakor nyílik a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház üvegtermében. Kö-
szöntõt mond Horváth István polgár-
mester, a kiállítást megnyitja Baky Pé-
ter festõmûvész, igazgatóhelyettes. A
tárlat szeptember 14-ig látogatható.

A Szekszárd-Lugos és Facsád Baráti
Társaság mûvész vendégei az itt
töltött néhány nap alatt ismerkednek
városunkkal, és találkoznak a helybeli
mûvészekkel.

„Felicitãm cu drag artiºtii plastici al
oraºului partener Lugoº”, azaz „Szere-
tettel köszöntjük román testvérváro-
sunk, Lugos kiállító mûvészeit!”Veseszűrés

A Mentálhigiénés Mûhely Önkén-
tes Központ Nyugdíjas Tagozata
szeptember 8-án (kedd) 14 órakor
tartja következõ összejövetelét a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház föld-
szinti termében. Dr. Wágner Gyula
belgyógyász fõorvos a „Magas-
vérnyomás mint közellenség” cím-
mel tart elõadást.
Elõadás után veseszûrést, kolesz-
terin- és vércukorszint mérést
végeznek a Vesebetegek Regioná-
lis Egyesület munktársai.
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„Most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld...”
Máté Péter-emlékkoncert a mûvész halálának 25. évfordulójára

A Művészetek Házában augusz-
tus 14-én este a GHB zenekar
adott koncertet Máté Péter halá-
lának 25. évfordulójára.

Sas Erzsébet

A GHB zenekarnak köszönhetõen ta-
lán az ország egyetlen településén sem
érzik magukhoz oly közel, s hallgatják
oly sokan Máté Péter dalait, mint Szek-
szárdon. A fiatalon, 37 évesen elhunyt
kiváló zeneszerzõ-énekes ma, halála
után 25 évvel semmit sem veszített
népszerûségébõl. Dalai idõtállóak,
hangzásukban erõteljes érzelmi tölté-
sûek, akár a szerelemrõl, a hazáról, vagy
éppen a búcsúról szólnak.

A GHB zenekar 1996-ban alakult, az
ország számos helyén játszottak, min-
denhol óriási sikerrel. A Máté Péter da-
laiból készült összeállítás, amely az
énekes, Gebhardt Csaba hangjára
épül, s amellyel 2003 óta járták az or-
szágot fesztiválokon, egyéb rendezvé-
nyeken, illetve önálló esteken, bárhol
is léptek fel, a közönség szívébe lopták
magukat. Így történt ez a 14-ei szek-
szárdi emlékkoncerten is, ahol egy tût
sem lehetett leejteni, s a nagy meleg el-
lenére telt ház várta a zenekart.

A közönség együtt énekelt Geb-
hardt Csabával, aki érezhetõen ezen
az estén nemcsak Máté Pétert idézte
meg a hallgatóságnak, hanem bebizo-
nyította, hogy tehetséges énekes, aki
nem másolni akarja az utánozhatat-
lant, hanem saját tudását csillogtatva,

közvetlen, kedves egyéniségével, ha-
talmas hangjával, magával ragadva a
hallgatóságot bebizonyítva: méltó ar-
ra, Máté Péter dalokat úgy énekeljen,
hogy közben önmagát adja.

A szebbnél szebb, közismert meló-
diák úgy követték egymást, mint

ahogy a „kis patak, mely mindig ro-
han”. A hallgatóság pedig együtt élt,
együtt énekelt, dúdolt, könnyezett és
emlékezett: a gyermekkori álmokra, a
lázas ifjúságra, szerelmeire, szakításai-
ra, szerelemmel írt leveleire, jó baráta-
ira, a szülõi házra, s a jó tanácsra,
„most élsz, most vigyázz, hogy jól csi-
náld”. Minden hallgató egyenként úgy
érezte, hogy a GHB zenekaron keresz-
tül kapott Máté Pétertõl egy darabot a
felejthetetlen énekes szívébõl. A nézõ-
téren a számok között, s fõként az elõ-
adás végén felcsattanó vastaps szólt a
halhatatlan Máté Péternek, az õt sze-
retettel, odaadással és remek hanggal
megidézõ Gebhardt Csabának, vala-
mint Hartman Jánosnak, Berényi Atti-
lának és az est háziasszonyának,
Hartman Anikónak.

A sok érzelmes dalt talán egy szusz-
ra nem is tudta volna befogadni a kö-
zönség, amely a szünetben - az Orchi-
dea Bt-nek és a Panteon Kft-nek kö-
szönhetõen - hideg üdítõ italokkal
frissíthette fel magát. A hallgatóság
körében természetesen szó esett ar-
ról a már városszerte ismert tényrõl,
hogy a nagy sikereket maga mögött
tudó zenekar tagjainak útjai 2010 ja-
nuárjától különválnak.

A közönség együtt dúdolt, énekelt a GHB zenekarral
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Agrárium-gondok a kutató szemével
Dr. Udovecz Gábor: „Létre kellene hozni magyar multikat a feldolgozóiparban”

Egy a mainál sokkal egészsége-
sebb magyar agrárszerkezet, az
állattenyésztés részarányának
növekedése lenne az igazi meg-
oldás a gyakran jelentkező gabo-
nafelesleg, a termelés mennyisé-
gétől sokszor független nyomott
ár több évtizedes, gazdakeserítő
problémájának megoldására.

Bálint György

Meglehetõsen lassan mozdul el azon-
ban ez irányba a nagy veszteségeket el-
szenvedõ állattenyésztési ágazat. Va-
jon miért? - tettük fel a kérdést a Ma-
gyar Agrárkutató Intézet fõigazgatójá-
nak, dr. Udovecz Gábornak.

- Az egyik ok valójában tõlünk füg-
getlen, az európai unióba való belépé-
sünk következménye. Óriásokkal, pél-
dául az egész Európát behálózó keres-
kedelmi cégekkel, s a mögöttük álló
nagy feldolgozókkal kellene verse-
nyezniük a nagyságrendekkel gyé-
rebb támogatottságú magyar gazdák-
nak. Ez persze képtelenség. Ezek a cé-
gek a minél magasabb profit okán
meg tudják tenni, hogy a kontinens
bármely országában keletkezõ nyers-
anyagot fölvásárolják, a lehetõ legol-
csóbban persze. Nagy logisztikai köz-

pontokban tárolják és bármikor, bár-
hol képesek piacra dobni. A másik ok
a magyar gazdaságpolitikának az
agráriumot is sújtó magas adóiban,
közterheiben, hatósági díjaiban kere-
sendõ. Ezek ugye jóval alacsonyabbak
például a lengyeleknél, a szlovákoknál,
ami megint egy plusz teher.

- Mik a szubjektív okok, mert ezek
is léteznek, és tendenciózusan ne-
gatívan hatnak.

- Sajnos a magyar agrártársadalom
különbözõ szereplõi nem képesek
olyan összefogásra, nem tudnak létre-
hozni olyan termelõszervezeteket, ha
úgy tetszik, szövetkezéseket, amelyek
érdekérvényesítõ erõt jelentenek a
multikkal, vagy a rendkívül kényel-
mes monopolhelyzetben levõ hazai
feldolgozókkal szemben. Továbbme-
gyek: a termelõk és a feldolgozók
együttmûködése révén lehetne olyan
árualapot és elosztó központokat lét-
rehozni, ami a monumentalitásával,
rugalmasságával képes lenne konku-
rensévé válni a multiknak nem csak
itthon, hanem akár külföldön is, mert
vitathatatlan, hogy a magyar agrárter-
mékek a ránk jellemzõ íz, illat és za-
matvilággal képesek lennének na-
gyobb mennyiségben is meghódítani

azokat a piacokat, ahol már ott va-
gyunk, az újakról nem is beszélve.

- Ehhez meg kéne tudni osztozni az
extraprofiton...

- Hát persze. Az nem megy, hogy az
egyik - ez nálunk mindig a termelõ -
rosszul jár, a másik meg hatalmasat
kaszál függetlenül egy adott évjárat-
tól. Ez morális kérdés. Aláássa a tisz-
tességes munka becsületét, rombolja
a munkához való hozzáállást.

- Összefogás ide vagy oda, de kuta-
tóként kimondta: szükség lenne

több forrásból létrehozni egy ma-
gyar feldolgozó multicéget.

- Bizony, minden meghatározó ma-
gyar agrárágazatban, amely képes len-
ne legalább a közép-kelet-európai tér-
ségben a nyugatiakkal versenyre kel-
ni. Olyat, amely például az itthon meg-
termelt tejet az utolsó literig feltudná
dolgozni, mert meggyõzõdésünk,
hogy valójában nincs felesleg Magyar-
országon, illetve van, de az a feldolgo-
zóink kapacitás hiányából adódik

- Mi a másik rajtunk múló neural-
gikus pont?

- Lehet, hogy sokan nem értenek
ezzel egyet, de mi úgy látjuk: még
mindig szaktudás hiány is jellemzi az
agrárágazatot. A szaktanácsadás, az
oktatás nem eléggé hatékony, drágán
és nem eléggé hatékonyan termelünk
a fejlettebb mezõgazdasági kultúrájú
országokhoz képest

- A nem a termeléshez kötött új
uniós támogatási rendszer meny-
nyire segíthet a magyar állatte-
nyésztésen?

- Itt megmarad az állatlétszámhoz,
illetve a tejtermeléshez kötött támo-
gatás, ami önmagában azért pozití-
vum, és rövidtávon biztosan segít is.

Dr. Udovecz Gábor

A jelenség és fogalom, akit Házi Magdinak hívtunk
n Hogyan tudhatnék megemlékezést írni arról, aki-
vel mindig kapcsolatban álltam… A ritka csodák egyi-
ke volt: mikor megismertem, mintha már régóta jó
barátok lennénk.

Megtanította elviselni az elviselhetetlennek lát-
szót. Gyógypedagógiai mûvészetterápiás csoport-
ban dolgoztunk együtt közel egy évtizede: õ tanító-
ként, én mûvészként. Mellettem állt, buzdított tera-
peuta diplomám megszerzésében.

Fáradhatatlanul tanult, soha nem panaszkodott.
Gyûjtötte az információkat, magát nem kímélve, éj-
szakába nyúlóan dolgozott, hogy munkánk minõsé-
ge a lehetõ legmagasabb szintû legyen. Ebben nem
ismert tréfát. Kemény volt és kritikus (fõképp ma-
gával szemben), lágy és elfogadó, anyaként gondos-
kodó. Szíve és elméje mindenre nyitott és tiszta volt.
Született és profi terapeuta… Célja a csoportban az
önbecsülés növelése, helyreállítása: a végsõ cél az
önrendelkezõ élet kialakítása. 

Nem tudom, mi lesz a csoporttal, amely mintha
édesanyját veszítette volna el. Azt mondják, pótol-
hatatlan ember nincs. Magdi pótolhatatlan!

Kiss Ildikó

***
Másoddiplomáját szerezte 1989-ben a fõiskolán,

ahol tanítottam a szociális munkásokat. Hamar ba-
rátok lettünk. Nagyra tartottam elszántságát, kitar-
tását. A gyógypedagógusi pályáról fizikai alkalmat-
lanság ürügyén elutasított, mozgáskorlátozott Mag-
di egész életében mások, segítségre szorulók támo-

gatásával foglalkozott, napi 24 órában. Létre hozta a
sérült embereket támogató levelezõ hálózatot: ezzel
a partnerek úrrá lehettek földrajzi távolságon. Eb-
bõl nõtt ki a Családi Integrált Klub a súlyos, halmo-
zottan fogyatékos fiatalok és családjaik számára,
majd az Önálló Életért Alapítvány s a rövid életû Tá-
mogató Szolgálat.

Az idõk során profi pályázatíró és sikeres terape-
uta lett. Életével valósította meg az önálló élet ma-

gasztos célkitûzéseit. Állandó tettrekészségével, a
hátránnyal küzdõk megalkuvást nem ismerõ képvi-
seletével gyakran irritálta a formális szabályokat kö-
vetõ hivatalos társadalmat. Sikeresen küzdött meg
az emberek szeretetéért, az elfogadásért, és nem
csak a sajátjáért. Papp Gyõzõ 

***
Ha valaki majd lexikonban olvassa: Házi Magdol-

na (Budapest, 1953. június 17.-Miskolctapolca,
2009. augusztus 12.), talán nem sejtheti, hogy a két
dátum közötti Szekszárd nem az lenne nélküle, ami
általa lett.

Külön miniszteri engedéllyel végezte a szekszár-
di fõiskola könyvtár-népmûvelõ szakkollégiumát,
majd 1984-tõl 1993-ig a megyei könyvtárban dolgo-
zott. De a szó semmit nem tükröz a zenemûtártól
gyermekkönyvtárig, olvasótábortól az Akadémia ál-
tal díjazott tudományos munkáig ívelõ valóságból.
Nincs egyetlen alkalom sem, amit elmulasztana:
bibliográfiát készít, majd Papírálmokat hajtogat és
jelentet meg… És persze a fiatal és nem fiatal moz-
gássérülteknek szinte szétosztotta életét, szerete-
tét... Mindent megragadott, hogy használhasson,
hozzátehessen a pislákoló egyéniséghez, nyiladozó
vagy gyámoltalan értelemhez, tehetséghez. Az
1987-ben elindított levelezõ klubja a figyelmetlen
társadalom elhanyagolt kötelességeit végzi odaadó
élet- és sorstársa segítségével. 

Köszönjük, hogy voltál, vagy, és megmaradsz.   
Dr. Töttõs Gábor
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A kultúra szekszárdi otthona
Negyedévszázados jubileumot ünnepel(t) a Mûvészetek Háza

„Legyen ez az épület végtelen
időkig ápolóhelye a haza- és az
emberszeretetnek, hajléka a ma-
gyar kultúrának” - hangzott el a
szekszárdi zsinagóga avatásán,
1897-ben. A végtelen időkből
csak egy pici szeletke, de a szek-
szárdiak számára nagy idő: ne-
gyedszázad telt el azóta, hogy a
viszontagságos múlt után újra
méltó feladatot kapott az egykori
zsinagóga épülete.

Kovács Etelka 

Huszonöt éve, a Mûvészetek Háza
megnyitó ünnepségén felidézték a fen-
ti jelmondatot, és hitet tettek amellett,
hogy ennek szellemében tevékenyked-
nek. Több ezer színvonalas hangver-
seny, jelentõs kiállítás, irodalmi est, tár-
sadalmi esemény, közel kétezer polgá-
ri esküvõ mutatja ennek sikerét. „Büsz-
ke vagyok arra, hogy ez az intézmény
túlnõtt azon, amit az alapítók hittek.
Országos hírûvé vált, és az utóbbi öt év-
ben elérte teljesítõképességének csú-
csát” - mondta a jubileum kapcsán
Baky Péter igazgató.

A Mûvészetek Háza megbecsült,
fontos a szekszárdi mûvészek számá-
ra. Ezt jelzi, hogy a 25 év 25 produk-
ció címû születésnapi ünnepségen,
augusztus 18-án és 19-én mindannyi-
an fellépti díj nélkül szerepeltek. A Ze-
neiskola mindig itt tartja évzáró kon-
certjét. Négy tehetséges növendékük,
Amma Orsolya (cselló), Károlyi
Dorina (ének), Oszter Miklós (kürt)
és a legkisebb, a hatodikos Papp Zsó-
fia (hegedû) változatos mûsora elvará-
zsolta a közönséget. A hat, humoros,
lírai és szívhez szóló zeneszámot ma-
gas szinten adták elõ.

A Ház kezdetektõl lehetõséget
adott fiatal zenészeknek, mûvésznö-
vendékeknek a bemutatkozásra ide-
csalogatva, és koncertlátogatóvá téve
ezáltal az õ barátaikat, ismerõseiket,
iskolatársaikat. Az ifjúsági koncer-
tek sorát is dr. Méry Éva, a Mûvésze-
tek Háza elsõ igazgatója indította el.
A bensõséges jubileumi rendezvény
mutatja, hogy a gyerekek szívesen
hallgatják a Mûvészetek Háza kon-
certjeit.

A tavaly 30. születésnapját ünneplõ
Mondschein Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Kórus még munkaidõben lé-
pett fel, de lelkesen énekelt a csekély
számú közönségnek. A Környei csa-
lád gitárkoncertjére már egyre töb-
ben gyülekeztek. Elõször a legifjabb,
Attila mutatkozott be klasszikus gitár-
zenével. Az idõsebb testvér Miklós
mély átéléssel, virtuóz módon ját-
szott. Édesapjuk, Környei Miklós, a
Zeneiskola gitártanára könnyedebb
mûveket, jazzt, saját szerzeményeket

és pezsdítõ táncokat adott elõ fiaival a
születésnap ünnepére.

Dr. Méry Éva rakta le az alapokat,
amelyekre késõbb építkezni lehetett.
Klasszikus zenei hangversenyeket
szervezett a Mûvészetek Házába.
Koncertezett itt a világhírû hegedû-
mûvész Pauch György, Fischer Annie
és több jeles magyar zongorista, ka-
marazenekarok, és szólisták. Ami-
kor 1993-ban Baky Péter vette át a
Ház vezetését, szemléletváltás történt:
könnyûzenei koncertek is helyet
kaptak a repertoárban, olyan világ-
hírû jazz-zenészekkel, mint Snétber-
ger Ferenc vagy Tony Lakatos.

Újra klasszikus gitárzene szólalt
meg. A 25 év alatt kinevelõdött új ze-
nészgeneráció egyik tagja, Priskin Zsu-
zsanna játszott, majd a
fúvósok következtek:
Bolvári Dávid trombi-
tán, Havasi Eszter fu-
volán. Mindannyian a
Zeneiskola egykori,
zenei pályára lépett ta-
nítványai.

A 15. produkciót, Hollósi Boglárka
fuvolajátékát Lányi Péter zongoramû-
vész, a Zeneiskola egykori tanítványa,
ma tanára kísérte. A Mûvészetek Há-
zának - Lányi szerint - nagyon érdekes
az akusztikája. Szépen szól, bár elsõ
pillanatban sokan megijednek tõle,
mert visszhangos. A zsinagógák építé-
sénél elõírás volt az építõk számára,
hogy a kántor hangjának visszhangoz-
nia kell az épületben. Ezt itt is zseniá-
lisan megoldották. Nem zavaró a mû-
vész számára, csak másfajta elõadói
technikát igényel. Néhány „szára-
zabb” hangú hangszernél, mint ami-
lyen a csembaló, kifejezetten hasznos.

Utóbbi hangszert (szintetizátor for-
májában) szólaltatta meg Lányi Péter
azon az ünnepi koncerten, amelyet az
ebben az évben szintén megalakulá-
sának 25. évfordulóját ünneplõ Szek-
szárdi Kamarazenekar adott. A ritkán

játszott, vagy méltatlanul elfeledett ze-
nemûvek megszólaltatását küldetésé-
nek tekintõ zenekar elsõként egy egy-
általán nem feledett, ünnepi hangula-
tú mûvet, Bach Brandenburgi verse-
nyét adta elõ. A koncert második da-
rabja, Boccherini: Éji zene Madridban
címû zenemûve éjjeli sétára vezette a
hallgatókat. A zenekar vezetõje, Föl-
desi Lajos, a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem docense szerint a
XVIII. századi szerzõ mûve az elsõ
programzene.

A hamarosan 44. születésnapját ün-
neplõ Szekszárdi Madrigálkórus kon-
certjére nem a Ház, hanem az épület
elõtti tér telt meg. Az idén 25 éve ki-
emelt hangversenykórus ugyanis a
fülledt idõre tekintettel a szabadban

tartotta koncertjét.
Így akár az éppen ar-
ra sétálók is meghall-
gathatták a XX. száza-
di magyar és külföldi
szerzõk motettáinak,
vagy egy-egy rene-
szánsz szerzõ kórus-

mûvének magas szintû elõadását. Az
éjszakába nyúló Szem-FülEs(t)-et a
„Muslincák” dalai vezették be. A kiállí-
tó mûvészek, Eifert János fotómûvész
és Kovács Tibor festõmûvész-tanár
felváltva kalauzolták végig a nagyszá-
mú érdeklõdõt a Képnovellák címû
tárlatukon.

Dr. Méry Éva igazgatásának ide-
jén évente négy kollektív vagy egyéni
kiállítást láthatott a Mûvészetek Há-
za közönsége. "Úgy véltük, Márffy
Ödön, Gulácsy Lajos, Szász Endre,
Martyn Ferenc, Szabó Vladimir,
Kátay Mihály, vagy Kokas Ignác mû-
veit nem szabad két-három hét után
leszedni a falakról, hogy mire híre
megy, már ne legyenek láthatók" - ír-
ja visszaemlékezésében a Ház elsõ
igazgatója.

Ekkor vált Szekszárd legreprezenta-
tívabb épülete a város egyéb rendez-

vényeinek, ünnepségeinek, köztük
polgári esküvõk otthonává is. Ma már
évente nyolc-tíz kiállítást rendeznek
itt kortárs mûvészek alkotásaiból,
köztük évenként váltva három külön-
bözõ országos képzõmûvészeti tárla-
tot: az Országos Színesnyomat Grafi-
kai Kiállítást, a Festészeti Triennálét
és Tendenciák címmel a Magyar Kép-
zõmûvészek és Iparmûvészek Szövet-
sége Festõ Szakosztályának Kiállítá-
sát. Nincs más olyan vidéki város,
ahol három rendszeresen visszatérõ
országos képzõmûvészeti tárlat len-
ne. A teremben hatvan-hetven alkotás
is elhelyezhetõ, ez nagyszerû bemu-
tatkozási lehetõséget jelent mind az
egyéni, mind a csoportos kiállítók ré-
szére.

A programsor 21. produkciójaként
a Tûzzsonglõrök mutatták be látvá-
nyos mûsorukat a Mûvészetek Háza
elõtti téren.

Másnap két ifjú mûvész lépett fel
elsõként. Szabó Dóra Karola és Bos-
nyák Málna egyaránt a szekszárdi ze-
neiskolában kezdte meg zenei tanul-
mányait, jelenleg a Pécsi Tudomány-
egyetem zenemûvészeti karának hall-
gatói. Elõbbi hegedû-, utóbbi orgona-
játékával varázsolta el a közönséget. A
koncert zárásaként édesanyjuknak
dedikálták saját szerzeményüket.

A Ház büszkesége, a drezdai
Jemlich cég által 1989-ben készített
orgona - amelyet Lehotka Gábor szó-
laltatott meg elsõként -, fõszerepet ját-
szott a szeptembertõl a Zenemûvé-
szeti Egyetem orgona szakán tanuló
Lozsányi Soma és orgonamûvész
édesapja, Lozsányi Tamás hangverse-
nyén. Utóbbi elõadásában varázsosan
szóltak a westminsteri katedrális ha-
rangjai, majd zárásként közösen ad-
ták elõ Mozart A-dúr zongoraverseny-
ét az ország egyik legjobb orgonáján,
ahol más neves mûvészek is készíte-
nek CD-felvételeket. A magyar zenei
élet kiválóságai játszottak itt más
hangszereken is. Fellépett már itt Ko-
csis Zoltán, Jandó Jenõ, Lantos István,
Szenthelyi Miklós, és sok más híres
elõadómûvész.

A nagyszerû Yamaha versenyzon-
gora szerephez jutott a zeneiskola
egykori növendékeinek, Lang
Ottíliának (szoprán) és Karácsonyiné
Müller Beátának (mezzoszoprán) dal-
estjén is. Az énekmûvészeket Dobai
Tamásné kísérte zongorán.

Az elkövetkezõ 25 évben - a közel-
gõ felújításnak köszönhetõen - még
jobban kiteljesedhet a Mûvészetek
Háza. Igazi, a XXI. század kihívásainak
megfelelõ mûvészeti intézménnyé
válhat, és remélhetõleg egyre többen
látogatják majd a koncerteket és a ki-
állításokat, de legalább hasonló szám-
ban, mint eddig.

Az egykori Zsinagóga épülete ma a kultúra, a mûvészetek otthona

A Ház kezde-
tektől lehetősé-
get adott fiatal
zenészeknek,
művésznöven-
dékeknek.

”
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Harmadik tanévét kezdi meg a
Talent School of English, Angol Te-
hetséggondozó Nyelviskola Szek-
szárdon a Művelődési Központ
épületében. Az oktatási stúdiót
két tapasztalt angoltanár, Vörös
Judit és Kovácsné Tóth Erika veze-
ti. 

Az elmúlt tanév sikereire építve az isko-
la a 2009-2010-es tanévben is folytatja a
kommunikatív szemléletû, célorientált
nyelvoktatást.

- Milyen sikereket mondhat magáé-
nak az iskola?- kérdeztük az alapí-
tóktól.

-  Rengeteg kisiskolás és felsõ tagoza-
tos diákunk van. A nálunk megszerzett
angol nyelvi tudás biztos esélyt ad arra,
hogy tanulmányaik végére nyelvvizsgát
tegyenek.  Az elmúlt tanévben a nyolca-
dikos diákok sikeresen teljesítették is
ezt a célt. Közép- és fõiskolás tanítvá-
nyaink letették a közép- illetve felsõfo-
kú nyelvvizsgát, valamint az emelt szin-
tû érettségit az azt megcélzó kurzusok
elvégzése után. A felnõtt tanfolyamok
résztvevõi céljaik sokszínûsége mellett

is elégedettek velünk. A kora esti órák-
ban folyó társalgási kurzus kifejezetten
sikeresnek bizonyult a körükben.

- Miben rejlik az iskola újszerûsége? 
- Tehetséggondozó programunkban

felmérjük a hallgatók tudását. Lehetõség
van csoportváltásra, gyorsabb vagy mér-
sékeltebb tempójú haladásra. Hagyomá-
nyos típusú képzéseket is indítunk az ala-
pozótól a haladó szintig, valamint nyelv-
vizsga- és érettségi elõkészítõ tanfolyamo-
kat. Új lehetõséként kínáljuk a mini-cso-
portos (maximum 5 fõ) nyelvvizsga és
érettségi felkészítéseket, amelyek na-
gyobb esélyt adhatnak az alaposabb
nyelvelsajátításra.  Az oktatási folyamat-
ban rendszeresen használunk multimédi-
ás taneszközöket. A jelenlegi tanévben pe-
dig bevezetjük a digitális tananyagokat is. 

- Mikor kezdõdik az oktatás?
- Az oktatás szeptember végén indul. 5-

8 fõs csoportokban hatékony és élveze-
tes tanulási környezetben várjuk a tanul-
ni vágyókat a Mûvelõdési Központ elsõ
emeleti termeiben. A tanulók a tanórák
elõtt vagy után adódó várakozási idõt a

társalgóban tölthetik, kulturált és bizton-
ságos körülmények között.  

- Hol és mikor lehet beiratkozni?
- Az elsõ beiratkozás szeptember 8-án

16-18 óráig lesz a mûvelõdési ház emeleti
termeiben. A további beiratkozásokra
szeptember 24-ig, keddi és csütörtöki
napokon, 16-18 óráig nyílik lehetõség. 

Aki szeptember 10-ig jelentkezik, és
befizeti a teljes kurzust, tizenöt száza-

lék kedvezményt kap a tandíjból. A tan-
díjat igény szerint kamatmentes részle-
tekben is lehet fizetni. 

Szeretettel várjuk régi és új tanítvá-
nyainkat! Érdeklõdni és jelentkezni le-
het a 06-70/9311-899 illetve a 06-
30/4545-086-es telefonszámon, vala-
mint e-mailen a judith.v@freemail.hu
vagy a totheri@freemail.hu címen. 

“Központban az angol"
www.talentschool.atw.hu

Válaszd az igényes, minõségi nyelvoktatást!
Kovácsné Tóth Erika
Iskolák: 
- Janus Pannoni-
us Tudomány-
egyetem, Pécs
(angol nyelv és
irodalom szakos
középiskolai ta-
nár)
- Budapesti Mûszaki Egyetem
(Közoktatási vezet)
Munkahely:
I. Béla Gimnázium, Szekszárd
Tevékenységek: 
- Szaktanácsadó, 
- közoktatási szakértõ 
- érettségi elnök, emelt és közép-
szintû vizsgáztató és nyelvvizsgáz-
tató
Elérhetõségei: Tel: 06-30/4545-
086, e-mail: totheri@freemail.hu

Vörös Judit
Iskolák: 
- ELTE Pszicholó-
giai Kar (pedagó-
gus szakvizsga)
- Pécsi Tudomány-
egyetem (angol
nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanár)
Munkahely: Szent László Közép-
iskola, Szekszárd
Tevékenységek: 
- Oktatási Hivatal szakértõjeként
tankönyveket, digitális tananyago-
kat bírál el
- Megyei szaktanácsadó (Eötvös
Pedagógiai Szolgáltató)
- Vizsgáztat az emelt és közép szin-
tû érettségin
Elérhetõségei: Tel.: 06-70/9311-
899, e-mail: judith.v@freemail.hu

Tûzvigyázók
Tisztelgõ antológia Babits születésének 125. évfordulója után

n Kéttucatnyi szerzõ tiszteleg Babits
Mihály elõtt egy-egy írásával az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár és a Fekete Sas
Kiadó megjelentette vékony, ám fajsú-
lyos válogatásban. A kötet lírai és epi-
kai szövegeit összetartó erõ a minõség
és a 126 éve született költõ emlékének
ápolása - erre utal már a Babits Isten
gyertyája címû versébõl vett cím is: En-
gem nem tudtak eloltani.

Városunk képviseletében Dicsõ
Zsolt, Gacsályi József és Kis Pál István
közöl egy-egy verset, s „a manap mel-
lénk ül”, míg „botorkálunk / a honnan
felõl a semmibe” és mindannyiunk
„borzas feje körül hulló haj az idõ”. A
tér, a könyv tere pedig Farkas Árpád
által nyílik meg, rádöbbenünk, hogy
„ki fog ölremenni / szisszenõ igazért”
és „fogunk mi még kissé babitsmi-
hályni”. Tesz errõl a késõbbiekben
mások mellett Kányádi Sándor és Rá-
ba György is.

Nem minden szöveg új a megjelen-
tek közül: Lator Lászlótól a huszonhat
év elõtti Ahogy leghívebb mesterünk
tanítja, Tóth Krisztinától a 2005-ös
Szép versekben publikált Hála-válto-
zat került be méltán ebbe a kötetbe is.
Újraközlik Juhász Ferenc Babits! Ba-

bits! címû megnyitószövegét is, ame-
lyet a publikum a Babits-ház  tavalyi
megnyitója alkalmával hallhatott,
majd az ÉS decemberközépi számá-
ban olvashatott is.

Parti Nagy Lajos, Lackfi János, Za-
lán Tibor, Tamás Menyhért, Kornis
Mihály, Podmaniczky Szilárd, Géczi
János, Kukorelly Endre, Kiss Bene-
dek, Vathy Zsuzsa, Móser Zoltán és
Szkárosi Endre - további, eddig nem
említett nevek a szerzõk névsorából,

és persze a Vass Tiboré is, aki jól tud-
ja, hogy mindennapjaink elfoglaltsága
csupán „gyónás a csethal gyomrá-
ban”, melynek során nem a valóságot
írjuk, „pedig mindig azt, / vagy leg-
alábbis másképp”.

Annál is kevésbé van lehetõség az
aktuális igazságról írni rögtön, hogy
adósságok, tartozások, restanciák,
megírandók sorakoznak elõttünk,
amint azt Szõcs Géza szögezi le írása cí-
mében. A kötet szövegeit egyébiránt
Jankovics József kitûnõ bevezetõje is
egy gyöngysorrá fûzi, rámutatva, hogy
Babits személyiségének és életmûvé-
nek megértéséhez „csak az ilyen dialó-
gusokkal juthatunk közelebb.” Életmû-
rõl és személyiségrõl beszélünk, mikor
a köztudat színpadán huszadik századi
irodalmunk világító csillagai közül szá-
mosan "együtt hevernek ottan, nem
kelnek föl, kialudtak, mint gyertyabél
elhamvadának!" (Ézs 43,17) Nem úgy
Babits, akit - Adyval szólva, hiszen az õ
1914-es versébõl való eredetileg a gon-
dolat - „nem tudtak eloltani / Száz életet
oltó fuvalmak.”

E kötet, borítóján Baky Péter fest-
ményével, maga is óvja a lángot.

Kosztolányi Péter

Pótfelvételik
a Garay iskola
művészeti szakaira
A Garay János Általános Iskola
Mûvészeti Tagozata pótfelvételt
hirdet a 2009/2010-es tanévre, a
következõ tagozatokra.

Zenemûvészet
A felvételi vizsga ideje és helye:
szeptember 1. és 2., 14-18 óráig,
Liszt Ferenc Zeneiskola (Széche-
nyi u. 38. ).
Érdeklõdni lehet: Ágostonné Béres
Kornélia tagintézmény vezetõnél
(tel.: 30/758-31-72, 74/511-028).

Képzõmûvészet, dráma,
néptánc, moderntánc,
társastánc
A mûvészeti felvételi vizsgák ideje
és helye: szeptember 1. és 2., 16-
18 óráig. Néptánc: Babits Mihály
Mûvelõdési Ház (Szent István tér
10.). Képzõmûvészet, dráma, mo-
dern és társastánc: Garay János
Általános Iskola (Zrínyi u. 78.).
Érdeklõdni lehet: Huszárikné Bö-
röcz Zsófia mûvészeti igazgatóhe-
lyettesnél (tel.: 30/233-90-86,
74/511-028).
További részletek az iskola honlap-
ján: www.garaysuli.hu.
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Az utolsó gondtalan szünidõ
Krómer Balázs és Bence a jövõ tervezésérõl, az ikerlétrõl és a meghatározó õszinteségrõl

Előző beszélgetőpartnerem,
Hosszú László javaslatára két jó-
arcú, jó kiállású, ráadásul jól ta-
nuló - szerintük „csak elég jól” -
18 esztendős fiatalemberrel,
Krómer Balázzsal és Krómer Ben-
cével találkoztam. Az ikrek nem
különböznek kortársaik többsé-
gétől: jövőjüket illető elképzelé-
sük nagyjából összeállt, nem ve-
tik meg a hangulatos bulikat, ki-
rándulásokat, de a jó könyveket
sem, az adódó helyzetek nem
hozzák őket zavarba, viselkedé-
sük kifogástalan, amúgy pedig
kedves vagányok.

V. Horváth Mária

(A válaszadókat nevük feltüntetésé-
vel jelzem, csak akkor nem, ha abszo-
lút elkerülhetõ.)
- Nem egypetéjûek, úgyhogy nem
élhetnek iker-stiklikkel.

BENCE: - Legfeljebb annyira, mint
az imént, a bemutatkozáskor. Fordít-
va mondtuk a keresztnevünket...
Amúgy mindössze tíz perc korkü-
lönbség van köztünk - az én javamra.

- Megjegyzem: Bence a csíkos pó-
lós. Ez a nyári szünet utolsó hétvé-
géje. Milyen érzések kísérik a fiú-
kat a Garay gimnázium utolsó esz-
tendejébe, a negyedik osztályba?

BENCE: - Egyik szemünk sír… De
már szívesen találkoznánk az osztály-
társakkal, viszont érettségi elõtt ál-
lunk, hát nem lesz könnyû ez az év,
de már a tavalyit is nagyon komolyan
kellett venni. A lényeg: úgy érezzük,
rövid volt a nyár, ami feltehetõen az
utolsó gondtalan szünidõnket jelen-
tette. Igaz, sok programunk volt: Bala-
tonon nyaraltunk a családdal, ahova a
barátokkal is leruccantunk, sõt apá-
val részt vettünk a Balaton-átúszáson
is. Én már hatodszor. Bõ hetet töltöt-
tünk Horvátországban, szuper volt az
iskola szervezte kenus Tisza-túra, és
több jól sikerült fesztiválon és buli-
ban is részt vettünk.

- Említették a családot. Van testvé-
rük?

- Igen, Réka 15 éves, féltestvérünk,
Máté pedig három.

- Anyuka orvos?
- Nem, közgazdászként doktorált.

Apu pedig gépészmérnök.

- A mostani találkozóra autóval
jöttek. Ki vezetett?

BALÁZS: - Bence. Õ már tavaly
megszerezte a jogosítványt, én meg
idén, ugyanis az elmúlt évben a va-
dászvizsgát tettem le. Rangsorolni
kell a dolgokat. Ezzel a tanulásra és a

nyelvvizsgákra utaltam. Mindket-
tõnknek megvan az angol középfo-
kúja, ehhez jön Bencének az olasz kö-
zépfokú is, én pedig második nyelv-
ként a németet tanulom. Úgy terve-
zem, hogy tavasszal leteszem német-
bõl az emelt színtû érettségit, amiért
sikeresség esetén közép-színtû nyelv-
vizsgát adnak.

- Min nevettek ilyen jót?
BALÁZS: - Hogy ez jó lehetõség az

ingyen nyelvvizsgára. Bencének ta-
vasszal így lett meg az olasz vizsgája.

- Hosszú László arról informált,
hogy szeretik a sportot, különösen
idõsebb testvér.

BENCE: - Igaz, különösen a focit
kultiválom. Szívesen játszom, illetve
játszunk az osztályok közti ifjúsági
házibajnokságon, de óriási élményt
jelentett az olasz foci-túra, amire apu-
kám vitt el.  

- Az érettségi vizsga elõtt komoly
döntést kell hozniuk, ami a tovább-
tanulást, tehát a pályaválasztást
illeti. 

BENCE: - A biztos döntést még
nem hoztam meg, de a mûszaki pá-
lya vonz. Budapesten szeretném
folytatni a tanulmányaimat, hogy
pontosan milyen karon, arra még
fél év gondolkodási idõm van. Két
évvel ezelõtt a kémia fakultációt is
ennek tükrében választottam. A bio-
lógiát leadtam, idén úgy erõsítek,
hogy felveszem a matematikát. Ér-
dekel a vegyészmérnökség is. 

Balázs: - Konkrétan még én sem tu-
dom, de elképzeléseim határozottak.
Gödöllõre, vagy Sopronba szeretnék
menni agrár- vagy erdõmérnökire. A
természet, a mezõgazdaság, az erdõ-
gazdálkodás, de különösen a vadgaz-
dálkodás áll az érdeklõdésem közép-
pontjában. Persze, még a fõvárosi le-
hetõségeket is kutatom…

- Nem lesz nagyon nehéz a dupla el-
válás? Egyrészt a családtól, más-
részt egymástól? 

BALÁZS: - Nem lesz könnyû, de a
válás egyszer úgyis bekövetkezik. Vi-
szont az egyetemi évek alatt rendsze-
resen hazajárunk, s találkozunk a csa-
láddal és egymással. Megjegyzem,
hogy a fõvárosi lehetõségeket is kuta-
tom Bence és az oda pályázó barátok
miatt is.

- Honnan eredeztethetõ a termé-
szet tisztelete, az erdõ és lakói
iránti nagyfokú érdeklõdés?

- Nagybátyám a Zombai Széchenyi
Zsigmond Vadásztársaság tagja. Elõ-
ször öt éve kísérhettem el vadászatra.
Óriási élmény volt a lesrõl figyelni az
õzek mozgását, hallgatni az erdõ kü-
lönös zajait… A horgászást is a hobbi-
jaim közé sorolom, éppen a termé-
szet gyönyörûsége és nyugalma
okán.  Nagyszüleinknek vannak föld-
jeik, ahol szívesen irányítanám a nö-
vénytermesztést. 

- Mikor töltik be a 18. évüket, ami-
kortól valóban vadászhat.

EGYSZERRRE: - Június 22-én volt a
szülinapunk, egy nappal késõbb pe-
dig a tanévzáró. Fõként az utóbbi
megünneplésére akartunk bulit szer-
vezni a tejipari vendégházában. Bará-
taink húzták a szájukat, hogy így nem
jó, meg úgy nem jó. Közben valaki
fölvetette, hogy 22-én tartanak
ugyanott egy összejövetelt, és segíte-
ni kellene a pakolásban. Amikor a Ka-
darka utcán mentünk, több évfo-
lyamtársunkat is láttuk. Barátaink kö-
dösítettek: miszerint õk is pakolni
mennek. Úgy tûnt, hogy a bartinások
Tamás barátunkat akarják meglepni.
Amikor beléptünk, a pincébõl sutto-
gás hallatszott, mi Tamást lökdöstük,
menjen õ elõre. Leérve elállt a léleg-
zetünk: legalább hatvanan vártak
bennünket, beleértve a szüleinket,

nagyszüleinket is. Szóval a mi szüle-
tésnapi ünnepségünket „cselezték”
össze. Rengeteg humoros ajándékot
kaptunk, s igazán nagyon jól sikerült
a meglepetés-buli.  

- Beszélgessünk egy kicsit az iker-
létrõl. Látom, nem öltözködnek
egyformán, személyiségük sem
hasonlít. Mi az azonos? Egyfor-
ma típusú lányokért lelkesednek,
vagy más tekintetben hajaznak
egymásra?

BENCE: - Néha jó ikernek lenni, né-
ha kevésbé. Díjazzuk, hogy mindent
tudunk egymásról, hogy szinte min-
dent megdumálunk, de nem úgy,
mint - gondolom - a lányok... Különö-
sebben nincs nõideálom, aki megtet-
szik, az megtetszik. Azért tetszik
meg, mert nyitott, szeret szórakozni,
de azért legyen benne tartás és nõies
visszafogottság.

BALÁZS: - Számomra a belsõ tulaj-
donságok a legfontosabbak. Nekem
inkább a visszafogottabb, kissé visz-
szahúzódó, és egyáltalán nem har-
sány lányok jönnek be. Mindkettõnk
nevében leszögezhetem, hogy a leg-
fontosabb tulajdonság - lányoknál és
fiúknál egyaránt - az õszinteség. A
kedvenc ételeinkben is különbö-
zünk: nálam a stíriai metélt van a top-
pon, Bence kedvence pedig a töltött
káposzta.

- Leszögezhetjük, hogy szép kis-
lányért, jó étekért nem lesz párbaj
önök között.

- Az biztos, hogy nem. És másért
sem!

- Várom javaslatukat.
- Kigondoltuk: beszélgessen Tóth

Gáborral, akit mi „Svájci Gáborként”
emlegetünk. Ötvenhatos disszidens-
ként Svájcban élt, és bõ tíz évvel ez-
elõtt tért végleg haza. Nagyon jó tör-
ténetei vannak, öröm hallgatni.

Krómer Bence (balról) és Krómer Balázs: különbözõ pályára készülnek

FO
T

Ó
: K

IS
S 

A
LB

E
R

T



Minden korra jellemzõk a saját
kívánságai. Baj-e vagy pusz-
ta érdekesség, hogy ezek a

mi korunkig érnek: ki-ki eldöntheti.
Eleink a nagyvendéglõt nem kis ál-

dozattal 120 éve, 1889. augusztus 26-
án 73125 forintért vették meg árveré-
sen. Négy év múlva jelentõs költséggel
a leghíresebb honi szecessziós épí-
tész, Lechner Ödön tervei szerint
Szekszárd Szállót varázsoltak belõle.
Tették ezt annak reményében, hogy
az ide szép számmal sereglõ borkeres-
kedõk itt majd kényelmesen ellaknak.
A sors úgy hozta, hogy a filoxéra meg
a jégverések megtépázták borvidé-
künket, és ez az idõszak lett a szõlõter-
mesztés mélypontja. Így aztán az évrõl
évre bérbe adott szálló teherré vált.

Húsz év múlva, 1909. augusztus 8-án
a Tolnavármegye vezércikke már azt ír-
ta: „Városi költségvetésünk állandó se-
bét képezi a Szekszárd Szálló, melynek
bérjövedelme nemcsak nem fedezi a
költségeket, hanem igen tetemes, több
ezer korona évi hiányt okoz, melyet
másból, mint pótadóból fedezni nem
lehet.” Megoldásként a szálló „vagy be-
szüntettetik, és az épület - megfelelõ be-
ruházással - nagyobb szabású bérházzá
alakíttatik át, vagy eladatik”. Közel negy-
ven év múltán az utóbbi furcsán való-
sult meg: a megyei vendéglátó-ipari vál-
lalat kapta az épületet ajándékba. Aztán
a rendszerváltáskor (hiszen gonosz do-
log lett volna visszakövetelnünk) - már
korántsem fillérekért - eladta a mai tu-
lajdonosnak. Eleink, akik mai áron szá-
molva csecsemõtõl aggastyánig a vétel-
be és felújításba 100 000 forintot adtak,
kicsit drága látványosságnak gondol-
nák - hiszen az és nem egyéb. Viszont a
kívánság teljesült: ez a seb már nincs a
költségvetésen.

A lapnak ugyanez a száma tudatta
azt is: „az ország nagyobb városai az-
zal a tervvel foglalkoznak, hogy zöld-
ségtermelõ telepeket rendeznek be”,
így az árat mérséklik, s emellett „a
munkás elem állandó keresethez jut-

na, s meg is tanulhatná e jövedel-
mezõ foglalkozást”. Óhajtandó,
hogy ilyen hatósági vezetés és ke-
zelés mellett itt is létesüljön, mert
„minden lehetõ eszközt meg kell
ragadnunk, hogy a szekszárdi pi-
ac drágaságát mérsékeljük és a
nép keresõ képességét fokoz-
zuk”. Száz év alatt lett, majd nem
lett városi kertészet - persze csak
virágoknak - s ma ide összponto-
sítja a másutt munkát nem kapó
nép „a jövedelmezõ foglalkozást”.
S persze, ha zöldséget sokat halla-
ni, azért a boltban meg a piacon
drága maradt …

Három hét múlva, 1909. au-
gusztus 29-én a Tolnavármegye
újabb ötlettel állt elõ. „Addig ír-
tunk a Szekszárdon felállítandó
hatósági mészárszékrõl, míg az
minden nagyobb elõkészület nél-
kül felállíttatott - Faddon. És külö-
nös, hogy mihelyt ez megnyílt, a
hús ára ott tetemesen leszállt… Mi
lehet az oka, hogy Szekszárdon
kétszer oly drága a hús ára, mint
Agárdon vagy Õcsényben? A ha-
tóságnak érdemes volna ezzel a
rejtéllyel egy kicsit foglalkozni…”
Ez ügyben igen jól állunk: sokáig
volt hatósági húsbolt a Béla téren,

az üzletet utoljára megvevõ cég erejé-
bõl már csak százéves fák kivágására
futotta. Ellenben a hatóság idestova
két évtizede üldözi (gondolom: papí-
ron) a húsipari kombinátot becsõdöl-
tetõ Sch(w)indlert.

Hamarosan a kertészettõl vásárol-
nak botot, hogy azzal üthessék a
nyomát.

Lanius ExcubitorSzekszárdi kívánalmak
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ÓDON DERÛ 238.

Ódon időben

AUGUSZTUS 31-ÉN

130 éve, 1879-ben Csuthy Zsig-
mond: Wilhelm, a szegzárdi eré-
nyes apát címû történelmi rajzát
kezdte meg a Tolnamegyei Közlöny.
SZEPTEMBER 1-JÉN

75 éve, 1934-ben elhunyt Kálmán
Károly tankönyvíró tanítónk. Dr. Fá-
bián Ármin orvos kozmetikai villany-
gépére kért szabadalmat.
SZEPTEMBER 2-ÁN

130 éve, 1879-ben ünnepélyesen
megnyílt a gemenci gõzhajóállomás.
95 éve, 1914-ben született Homoki
Nagy István filmrendezõ, a Gemenc
vadvilágának megörökítõje.
SZEPTEMBER 3-ÁN

130 éve, 1879-ben elhunyt
Dunaszentgyörgy jelese, Csapó Vil-
mos, az ozorai diadal hadvezére,
akit hölgyeink verssel, cserkoszorú-
val tiszteltek meg.
SZEPTEMBER 4-ÉN

130 éve, 1879-ben született
Szigeth Gábor egyetemi magánta-
nárunk. 100 éve, 1909-ben levél-
ben invitálták ide Ady Endrét.
SZEPTEMBER 5-ÉN

620 éve, 1389-ben a szekszárdi
apátság jelenti a királynak: Töttös
László birtokán hatalmaskodtak.
SZEPTEMBER 6-ÁN

210 éve, 1799-ben Kitaibel Pál
Szekszárdon növénytani kutatást
végzett.

Hála az új kenyérért

Jézus azt mondta nekik: "Én va-
gyok az élet kenyere: aki énhozzám
jön, nem éhezik meg, és aki énben-
nem hisz, nem szomjazik meg so-
ha." (Jn 6,35)

Urunk, Istenünk! Köszönjük az új ke-
nyeret, mindennapi táplálékunkat és
teremtõ, megváltó, megszentelõ ke-
gyelmed beszédes jelét. 
Áldott légy Urunk, hogy adtad a vetés
idejét - amely minden évben eszünk-
be juttatja emberi szívek jó földjét ke-
resõ szavadat, amely minden évben
tanít türelemmel várni a munka gyü-
mölcsére.
Köszönjünk az érlelõ-élteltõ napfényt
- jóságod jelét, melyet felhozol jókra
és gonoszokra egyaránt.
Köszönjük az esõt - az égi harmatot,
elcsüggedt, szunnyadó lelkeket frissí-
tõ Szentlélek erejét.

Köszönjük az aratás idejét - az idõk
végességének, az eljövendõ ítélet-
nek józanságot hirdetõ üzenetét.
Köszönjük a gabona cséplésének, õr-
lésének idejét - az élethez szükséges
szenvedés fájdalmasan szép jelét.
Köszönjük a kemencék izzó tüzét - a
lelki próbák áldásának szimbólumát.

Köszönjük az elkészült kenyeret, a
"mindennapit", amely testünket élteti,
de legfõképp az Élet Kenyerét - Té-
ged, Urunk Jézus Krisztus, aki most
is a te követésedre és örökök életre
hívogatsz mindnyájunkat. Ámen. 

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

E V A N G É L I U M

Hírböngészõ eleink 
(Miklósi Ödön rajza)

Máriát dicsérni,
hívek jöjjetek!

Közeledik Kisboldogasszony ünnepe,
ezért szeretném felhívni figyelmüket
a szekszárdi Remete kápolna idei bú-
csújára.

Szeptember 5-én, szombaton a Bel-
városi templomban déltõl Szentség-
imádási órákat tartunk 16 óráig, majd
17 órakor gyalogos menetben, imád-
kozva-énekelve megyünk a Remete
kápolnához. A Búcsúnyitó szentmise
18 órakor kezdõdik, azt követõen -
várhatóan 19 és 20 óra között - a
medjugorjei Szentségimádás lesz,
majd Keresztúti ájtatossággal zárul az
esti program.

Szeptember 6-án, vasárnap 10 óra-
kor közös Rózsafûzérimádságot tar-
tunk a Rózsafûzértársulat vezetésé-
vel, majd 10.30-kor ünnepi, szabadté-
ri püspöki szentmise lesz, amelyet Bí-
ró László püspök úr celebrál majd. A
szentmise után szentségi körmenet.
Mindenkit szeretettel várunk!

Bacsmai László plébános



JEGYZET

„Tudsz-e már örülni 
a szenvedéseidnek?”

112009. augusztus 30. MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2009. szeptember 1-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Augusztus 16-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Nagy hulló csillagok futása széles fénysávot hagyott” (Tóth
Árpád: Csillagász). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Saffert Erzsébet, Bartina u. 13. és dr. Tóth
Jánosné, Decs, Ady E. u. 6. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

A z egyik legrégebbi kairói temetõben az egyik
sírhely homlokzatára van írva ez a kérdés. Ter-

mészetesen nem magyarul (miért?!, magyarul is le-
hetne!!), hanem óegyiptomi képírásjelekkel, alsó-
egyiptomi nyelvjárásban, amit én még nem sajátí-
tottam el teljesen anyanyelvi szinten a hathónapos vi-
rágkötõi/kosárfonói 50 éven felüliek átképzésére in-
dított és a régiós munkaügyi központ által kiemelten
támogatott (külföldi munkavállalást elõsegítõ) tanfo-
lyamon. Ámde a szakképzett idegenvezetõk amióta
az idegenvezetés mint szakma létezik, mind szó sze-
rint ezt szajkózzák. Én azért nem tenném tûzbe a ke-
zem érte, ahogy orosz nyelvtanárból óegyiptomi
nyelvtanárrá átképzett tanfolyami nyelvtanárunk
szokta mondogatni. De nem is ez a lényeg, hanem az,
hogy a turisták 99,99 %-át egyáltalán nem érdekli az,
hogy mi van a kõbe vésve. Unottan, fásultan, kiszik-
kadt torokkal egykedvûen veszik tudomásul a rette-
netesen tikkasztó melegben az idegenvezetõ által áhi-
tattal kiejtett szavakat, de a szavakból összeálló mon-
dat értelme már sehogyan sem fér bele a fejükbe, ame-
lyeket most teljes terjedelmében egy korsó pincehideg
sör képzete tölt ki.

P edig ezen az elsõ hallásra/látásra érthetetlen-
nek, kissé mazochistának tûnõ kérdésen ér-

demes egy kicsit eltûnõdni. Úgy 60 éves korom tá-
jékán megemlítettem egyik kedves és bohém termé-
szetû orvos ismerõsömnek, hogy reggelente egyre
gyakrabban érzek kellemetlen szívtájéki szúró fáj-
dalmakat ébredésem után, meg a lábam is, a vál-
lam is szokott fájni, talán az izületeim, de a legros-
szabb... Ismerõsöm közbevágott: - Figyelj csak, te
agyalágyult! Ha egy reggel arra ébredsz, semmid se
fáj, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem élsz. Er-
rõl ennyit... A lényeg az, hogy az életünk egy szép
és nagyon de nagyon kiváltságos ajándék. Igaz,
hogy csak egyszer élünk, de gondoljanak bele, hogy
milyen megszámlálhatatlanul sokan egyszer sem
élnek. Petesejt kevés van, viszont az ondósejtek
annyian vannak, akár az oroszok... Szóval, az élet
önmagában annyira felbecsülhetetlenül hatalmas
érték, amiért bármilyen halálos kínszenvedés is
csak értéken aluli fizetség. Sajnos, mint minden vi-
tathatatlanul igazságnak/felismerésnek, ennek az
elgondolkodtató kérdésnek is az a hibája, hogy túl
késõn értjük meg. Akkor se mi, hanem mások. Azt
hiszik, a kérdést a halottak vésték a sziklába?

Bálint György Lajos



KÉZILABDA. Valamennyi ellenfelét
(PEAC, Tolna, Kozármisleny) legyõzve
lett tornagyõztes az UKSE Szekszárd
nõi kézilabda csapata a Kozármisleny-
ben az elmúlt hétvégén megrendezett
Hidrostop Kupa nyári felkészülési tor-
nán. A legjobb játékosnak Horváth Sz-
imonettát, a szekszárdiak irányítóját
választották.

KÉZILABDA. A második helyen zárta
a két NB I/B-s és két NB II-es nõi együt-
test felvonultató FEGO Kupa felkészü-
lési tornát a rendezõ Fekete Gólyák csa-
pata. Az NB II-be megyebajnokként
most felkerült szekszárdiak az UKSE-

Márker és a Tököl gárdáit legyõzve vé-
geztek a Szentendre mögött. A külön-
díjakból a Gólyák kettõt is otthon tar-
tottak: a legjobb kapusnak Bognárné
Schell Gabriellát választották, míg a
gólkirálynõi címet 20 találatával Né-
met Judit érdemelte ki.

LABDARÚGÁS. Az elsõ fordulóban el-
ért 2-0-ás mohácsi gyõzelem után az el-
sõ otthoni mérkõzésen megyei rang-
adó várt a Szekszárdi UFC-re az NB III
Dráva-csoportjában. A vendég Dom-
bóvár együttese azóta, hogy id. Dárdai
Pál átvette, meghatározó csapattá vált
a harmadik vonalban. A találkozó 1-1-

es döntetlennel zárult, de a mérkõzés
krónikájához hozzátartozik, hogy az
UFC Pulcz kiállítása miatt nyolcvan
percen át emberhátrányban, tíz em-
berrel futballozott. A szekszárdi csapat
gólját Deli Dániel szerezte.

SPECIÁLIS SPORT. A tavalyi rendez-
vény sikerén felbuzdulva a Tolna Me-
gyei Fogyatékosok Sportszövetsége
idén is megrendezi a szekszárdi sport-
csarnokban a Speciális Sportolók
Sport-és Szabadidõs Napját. A fogyaték-
kal élõk négy nagy csoportjába - moz-
gáskorlátozott, siket, látássérült és ér-
telmi fejlõdésben akadályozott - tartozó
általános iskolás korú gyerekek eddig is
részvettek különbözõ regionális, orszá-
gos versenyeken. Szeptember 19-én
szombaton 10 órától azonban a megye

huszonhét tagszervezetének, intézmé-
nyének tagjai a sporttal erõsíthetik tár-
sadalmi integrációjukat. A közel ötszáz
résztvevõ az integrált sportnapon - az
ép emberek is kipróbálhatják a sporto-
lást a fogyatékkal élõkkel - akadályver-
senyektõl kezdve a mozgásélmény fog-
lalkozásokon át egészen a kispályás lab-
darúgásig bezárólag különbözõ ügyes-
ségi versenyszámokban mérheti össze
ügyességét, rátermettségét. A jó han-
gulatról a dombóvári kötélugró cso-
port, a paksi cselgáncsozók és az Iber-
ican tánccsoport gondoskodik. A verse-
nyek mellett tollaslabda, bocsa és spin-
ning bemutatókat élvezhetnek majd a
résztvevõk. A szervezõk örömmel fo-
gadnak adományokat (sportszer, édes-
ség, ajándéktárgy), ezzel is javítva a fo-
gyatékkal élõk életminõségét.
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A „játszani is engedd” jegyében
A házigazda UKSE nem tört ezúttal fõszerepre a Radenska Kupa kézilabdatornán

Aki UKSE-győzelmet akart látni a
szekszárdiak hagyományos nyári
felkészülési tornáján, az idén is
több mint félszáz csapatot fölvo-
nultató Radenska Kupán, annak
Tolnára kellett utaznia. A szek-
szárdi sportcsarnok finálés me-
nükártyáján szereplő döntősök
között ugyanis ezúttal nem volt
szekszárdi. 

Bálint György

No csak, változnak az idõk, morfondí-
roztam a csarnokba belépve, aztán rög-
tön beugrott: ez egy felkészülési tor-
na, ahol az eredményességnek nincs
jelentõsége. A régi beidegzõdés azon-
ban ott munkál bennünk: miért nem
döntõs több korosztályban a házigaz-
da, amikor ez szinte megszokott volt...

Részint persze azért, mert ott, ahol
egy Vasas, egy Dunaferr, egy Pécs vagy
egy Spartacus, no meg több erõs hor-
vát csapat is megfordul, ott megeshet,
hogy a hazai kedvencek olykor-olykor
kiszorulnak a fináléból. Másrészt pe-
dig tudomásul kell venni, hogy éppen
a korcsoportváltások, nagy játékos-
mozgások idejét éli az UKSE: nem rit-
kán 15-20 új gyerek kerül át egy-egy
edzõhöz: Az ismerkedés, az alapozás
idõszakát élik ilyenkor a csapatok, ha
valamikor, akkor most tényleg nem az
eredmény az elsõdleges.

- Arra az elhatározásra jutott a szak-
mai stáb, hogy lehetõleg mindenki-
nek minden meccsen játéklehetõsé-
get adunk. Ezt pedig csak úgy lehet,
hogy egy-egy korosztályban két szek-
szárdi csapat is indult, megközelítõleg
azonos képességû együttesek - mond-
ja Rácz Adrián, az UKSE fiatal trénere.
Csatlakozott hozzá az ügyvezetõ el-
nök, a tornán trénerként is ténykedõ
Varga Jenõ: - Annak nem sok értelmét
láttam volna a képzés, a gyerekek ér-

deke szempontjából, ha a hõn óhaj-
tott sikerek fölösleges hajhászása mi-
att öt-hat gyerek végigüli a meccseket
a kispadon, egy csapatnyi játékos pe-
dig a lelátóra kényszerül.

A kicsik visszavágtak
a Mohácsnak

A döntésnek persze a szülõk is
örültek, mert láthatták a gyereket éles-
ben, több meccsen is kellõen ráhan-
golódva az évadra. Persze Rácz József,
az 1999-es korosztály edzõje nem volt
dilemmában a bõség zavarától. A gye-
rekek igazolt hiányzása okán a három
kapussal együtt is csak 11 játékosa
volt, de az UKSE-piramis aljának ígére-
tes korosztálya így is szállította a gyõ-
zelmet. Már szivacslabdában az or-
szág legjobbjának számított a kis csa-
pat. Az már más kérdés, hogy a szek-
szárdi országos bajnoki döntõben -
begörcsölve a kötelezõ gyõzelemtõl -
a legfontosabb meccsen kikaptak az
elõtte legalább ötször legyõzött Moh-
ácstól. Most azonban már igazi kézi-

labdával játszanak, s a sors most úgy
hozta, hogy kétszer is találkoztak a ba-
ranyai riválissal. Elõbb 21-16-ra, aztán
a döntõben már kilenccel verték a
Mohácsot, kárpótolva magukat az em-
lített nyár eleji fiaskóért.

- Most nem engedtük, hogy a ke-
ménykedõ-birkózó stílusú ellenfe-
lünk ránk kényszerítse akaratát. Ettõl
kezdve pedig nem lehetett kérdés, ki
a jobb - mondja Rácz József. - Még mi-
elõtt nagyképûséggel vádolna valaki,
hadd mondjam el, hogy a döntõ há-
rom legjobbja szekszárdi játékos lett:
Pusztai Petra  kapus, Tornóczki Sára
mezõnyjátékos, és Máté Fanni, a leg-
jobb góllövõ. Mindennél többet
mond, hogy a mohácsi tréner is ezt a
három nevet adta le a finálé végén.

Az UKSE edzõi csapatát szakmai
igazgatóként összefogó tréner abbéli
örömének is hangot adott, hogy e
több iskolából verbuválódó korosz-
tály már több szülõi értekezleten is
túl van, hovatovább az iskolaigazga-
tók is támogatásukról biztosították a

klubot. Megvan a remény arra, hogy
ez a korosztály együtt maradva folya-
matosan fejlõdjön, és beírja magát -
esetleg nem csak a helyi - kézilabda
történetbe.

Nagy dolog magyarok
ellen nyerni

A legfiatalabb és a legidõsebb kor-
osztályban is jutott egy-egy érem a
szekszárdiaknak. A 2000-es születésû-
en a döntõben a Tamásival szemben
maradtak alul, míg a 93/94-es korosz-
tályban a harmadik hely jutott a ser-
dülõ válogatottakkal, Szekercés Lucá-
val és Samu Virággal, és a derékhaddal
felálló UKSE. Dicsérjük a gyõztest, az
utóbbi évek kimagaslóan legjobb hor-
vát csapatát, a Sesvetét. Nem okozott
nekik gondot a Bp. Spartacus legyõzé-
se sem, nagyon együtt van a gárda. A
horvát edzõnõ csupa boldogság...

- A magyar leány és nõi kézilabda
nekünk horvátoknak etalon. Tanulni
illik tõlük. Hát ezért olyan értékes en-
nek a csapatnak - egyébként elsõ kül-
földi - tornagyõzelme, amit magyar
csapatok ellen ért el.

Hogy a fiúktól igazán színes, érde-
kes ez a torna? Ez így igaz. Jelentjük:
megtört a szerb-horvát hegemónia a
legidõsebbeknél: a gyõztes Békéscsa-
ba és Pécs több nagy formátumú te-
hetséget is fölmutatott, és tényleg
színvonalas döntõt játszott egymással.
Kíváncsi lennék azért, hogy a
Zvezdával, vagy a Partizánnal mire
mennének? Mert azok a szép idõk saj-
nos elmúltak, amikor ilyen formátu-
mú gárdák is föltûntek a délszláv tob-
zódás közepette. Azért persze a kollé-
giumigazgatók hálát adnak az Isten-
nek...  Ja, a nosztalgia okán majd elfe-
lejtem: a magyar-magyar férfidöntõt a
hazai legjobbak közé tartozó Békés-
csaba nyerte nagyon is megérdemel-
ten a pécsiek ellen.

Rácz József és Jánossy Csaba csapata nem talált legyõzõre

Sportmix
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Új T-Partner üzlet Szekszárd belvárosában

■ T-Partner üzletünk november óta ki-
terjedt kínálattal és széleskörû szolgálta-
tásokkal várja kedves vásárlóit és ügyfe-
leit Szekszárd belvárosában, a Nyomda
mellett, a taxiállomásnál. A T-Home és a
T-Mobile termékeit kínáljuk, ráadásul a
T-Home kedvezményrendszerének kö-
szönhetõen minél több szolgáltatást
vesz igénybe, az ár annál kedvezõbb!
Üzleti ügyfeleinket kiemelten kezeljük.

A Nyomda mellett, a taxiállomásnál
található belvárosi T-Partner üzle-
tünkben egy helyen érheti el a T-
Mobile és T-Home szolgáltatásait.

A T-Home a tv és az internet mellé
telefonszolgáltatást is ajánl, kedvez-
ményrendszere pedig biztosítja,
hogy minél több szolgáltatást vásárol,
annál kedvezõbb áron kapja meg
azokat. Minden, ezzel kapcsolatos
ügyintézéshez csupán üzletünket
kell felkeresnie, egyetlen szolgáltató
elégíti ki az összes igényét! Legújabb
ajánlatunk a T-Home Sat TV szolgálta-
tás, amelynek bekötési idõpontja

akár az üzletben egyeztethetõ. Üzle-
tünkben ezen felül mobiltelefon-tar-
tozékok széles választékát kínáljuk,
egyedi igényeit pedig megrendelés-
sel elégítjük ki.

Cégeket és intézményeket elõre
egyeztetett idõpontban akár soron kí-
vül, vagy a telephelyükön is kiszolgá-
lunk. Az üzleti ügyfelek kiemelt keze-
lése mellett magánszemély érdeklõ-
dõink számára egyedi kívánságaik
alapján a számukra legmegfelelõbb
szolgáltatáscsomagot állítjuk össze.

Belvárosi T-Partner üzletünkben a
következõ ajánlatokkal várjuk Önt:

- T-Home, T-Mobile termékek és
szolgáltatások értékesítése, ügyfél-
szolgálat és szerviz

- T-Mobile: elõfizetéses és kártyás
készülékek értékesítése, mobilinter-
net laptop-pal vagy anélkül

- T-Home: telefon-Internet-tv együtt
kedvezményesen, internet mellé lap-
top részletre is

- Mobiltelefon tartozékok értékesí-
tése, igény szerinti beszerzése

- T-Home, T-Mobile számlabefize-
tés, Domino egyenleg feltöltés

- Sat TV megrendelés, a szerelés idõ-
pontjának egyeztetése az üzletben

- Cégeket akár soron kívül, elõre
egyeztetett idõpontban is kiszolgá-
lunk

- Kedvezményes csomagajánlatok
üzleti ügyfeleknek és magánszemé-
lyeknek
Telcomore Kft. - T-Partner Üzlet

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 42.

Tel: (74) 511 300. Fax: (74) 511 301
Mobil: (30) 850 8899, E-mail: t-part-
ner.szekszard@t-online.hu.

Nyitva tartás: Hétfõ-Péntek 8.30-
17.00, Szombat 8.30-12.00 óráig.

A T-Partner üzlet a belvárosban, a taxiállomásnál várja ügyfeleit
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Szekszárdi Szüreti Napok - 2009. szeptember 17-20.
Szeptember 17. csütörtök

14.00-18.00 a Garay téren: "Szere-
tet lángja" - mûsor a segítséggel élõk
számára. Rendezõ: Tolna Megyei Sike-
tek és Nagyothallók Egyesülete.

16.00 a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház üvegtermében: Sióagárd népmû-
vészete régen és ma kiállítás megnyi-
tója a Tolna Megyei Népmûvészeti
Egyesület alkotóinak munkáiból.

Megnyitja: Szabadi Mihály Csoko-
nai díjas koreográfus, közremûködik
a sióagárdi Fecske bábcsoport. A kiál-
lítás megtekinthetõ október 12-ig na-
ponta 10 és 18 óra között.

18.00 a Béla király téri buszforduló-
ban: a Borudvar tárja szélesre kapuját

18.30 Római Katolikus Közösségi
Házban: Sajtófotó kiállítás a Tolnai
Népújság fotóriportereinek tárlata.

20.00 a Béla király téri nagyszínpa-
don: Edda koncert - a Tarr Kft. támo-
gatásával.

Szeptember 18. péntek

10.00-14.00 a városháza díszter-
mében: V. Vásárok Világa Konferen-
cia - "In memoriam Dankó Imre"

14.00 az Obsitos Házban (Garay
tér): "Szõlõ, bor, drágakõ, asszony" - a
Mûhelykaland kézmûves csoport kiál-
lításának megnyitója. A tárlat látogat-
ható a rendezvény ideje alatt.

15.00 a Mûvészetek Házában:
Pálffy István "Egy kis hazai - Szekszárd
és vidéke" címû útikönyvét bemutatja
a szerzõ. Köszöntõt mond: Horváth
István, Szekszárd polgármestere.
Pálffy István a Szüreti Napok ünnepé-
lyes megnyitója (17 óra) után dedikál-
ja a könyvet a városháza melletti stan-
don, ahol megvásárolható lesz a tu-
risztikai kiadvány.

16.00, 17.00, 18.00 ÉS 19.00 Ró-
mai Katolikus Plébániahivatal Közös-
ségi termében: Borszeminárium. Je-
gyek kaphatók a helyszínen: 500 Ft.

16.00 a Béla király téren: Ifjúsági
Fúvós Zenekar koncert

17.00 a Béla király téri nagyszínpa-
don: a Szekszárdi Szüreti Napok Ün-
nepélyes megnyitója. Köszöntõt
mond Horváth István Szekszárd pol-
gármestere. Közremûködik: a Bartina
Néptánc Közhasznú Egyesület felnõtt
csoportja, a szarvasi Pálinkamuslin-
cák és a szekszárdi Muslinca férfikar 

17.30 koncertek a Garay téren: Ku-
tyával Õrzött terület, WU2,  Hippie
Track

17.30 a Béla király téri nagyszínpa-
don: Gyermektánc Gála, az Örökség
Országos Gyermektánc Fesztivál
résztvevõivel

19.00 a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház márványtermében: Boros címke
és grafikai kiállítás nyílik Forrai Fe-
renc munkáiból. A tárlat megtekint-
hetõ október 4-ig.

20.00 a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház színháztermében: a Duma szín-
ház humorestje. Fellépnek: Hadházi
László, Beliczai Balázs, Dombóvári Ist-
ván és Csenki Attila. Jegy: 2200 Ft,
kapható a színházi jegypénztárban
(H-P: 14-18 óráig) és a Tourinform
Irodában (Béla kir. tér 7.) 9-17 óráig 

20.30 a Garay téren: Táncház. Ze-
nél a Csurgó zenekar.

21.00 a Borudvarban: Pécsi Bordal-
nokok énekelnek.

22.00 a Borudvarban: Italdal-pár-
baj a szarvasi Pálinkamuslincák és a
szekszárdi Muslinca férfikar között

22.00 a Német Színházban: “Sze-
gény ember bõrpuskája" - Sebestyén
István székely mesemondó estje.
Jegy: 700 Ft.

22.00 a Garay téren: Utcabál a
Veracruz zenekarral.

Szeptember 19. szombat

10.00 a Béla király téren: Gyermek-
tánc, az Örökség Országos Gyermek-
tánc Fesztivál résztvevõinek mûsora.

10.00 a Garay téren: Mozgásmûvé-
szeti bemutatók.

11.00 a Mûvészetek Házában: VI.
Országos Színesnyomat Grafikai
Triennálé - "Digitális nyomatok" cím-
mel. Rendezõ: Magyar Grafikusmûvé-
szek Országos Szövetsége és a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza. 

A kiállítást megnyitja P. Szabó Ernõ
mûvészettörténész. Közremûködik.
Ágostonné Béres Kornélia fuvola, Lá-
nyi Péter zongora.

Megtekinthetõ: 2009. november 2-
ig, hétfõ kivételével munkanapokon
9.00-17.00 óráig

11.00 a Béla király téri nagyszínpa-
don: “Zene-bona, szana-szét" - a Hon-
véd Táncszínház produkciója gyer-
mekeknek

13.30-17.00 Véradás a Magyar Vö-
röskereszt Tolna Megyei szervezete
székházában (Dózsa Gy. u. 1.)

15.00 a Béla király tér-Bezerédj u.-
Széchenyi u.- Szt. László u.-Béla király
tér útvonalon: Szüreti felvonulás.

16.30 a Béla király téri nagyszínpa-
don: Borrendi avató.

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Római
Katolikus Plébániahivatal Közösségi
termében: Borszeminárium.

17.00 a Béla király téri nagyszínpa-
don: "Must jön a java" - szüreti mûsor.
Fellépnek a felvonulásban résztvevõ
néptánc együttesek, a Vivát Bacchus
énekegyüttes. Szüret Szépe 2009 vá-
lasztás.

17.00-18.30 a Béla király téren: Kis-
inasok Kézmûves Tanodája

17.00 a Garay téren: Harcmûvésze-
ti bemutatók

18.30 a Garay téren: a Tücsök Ze-
nés Színpad és vendégeinek közös
show mûsora.

18.30 a Német Színházban: "A cso-
da". A borteremtés misztériuma a vá-
ros borászainak és lelkes polgárainak
elõadásában Rendezte: Kis Pál István
Közremûködnek a Komjáthyak.

20.00 a Garay téren: Sheket világze-
nei együttes koncertje

20.00 a Mûvelõdési Ház színházter-
mében: "Ki népei vagytok?" - “A hely-
ség kalapácsa" a Honvéd Táncszínház
mûsora két részben. Jegy: 2600 Ft,
kapható a színházi jegypénztárban és
a Tourinform Irodában.

21.00 a Borudvarban: a szekszárdi
Muslincák énekelnek

22.00 a Béla király tér színpadon: a
Junior Stars Big Band koncertje. Kar-
nagy: Molnár Ákos

22.00 a Garay téren: Disco
23.00 a Borudvarban: a bogyiszlói

zenekar muzsikál

Szeptember 20. vasárnap

10.00 a Béla király téren: Alisca
Brass Band koncertje

10.00 a Garay téren: gyermekszín-
játszók mûsora.

15.00 a Béla király téren: No
Fashion koncert (Bon Jovi tribute

15.00 a Garay téren: Mozgásmûvé-
szeti csoportok elõadásai.

15.00-17.00 a Béla király téren: Kis-
inasok Kézmûves Tanodája.

16.00 a Béla király téren: A pécsi
Márkus színház "Mátyás király szár-
nyai" címû elõadása

16.00, 17.00 ÉS 18.00 Római Kato-
likus Plébániahivatal Közösségi ter-
mében: Borszeminárium.

16.40 a Béla király téri füves terüle-
ten: Art Contact mozgásszínház elõ-
adása

17.00 a Béla király téri füves terüle-
ten: A PAD Irodalmi Egyesület "PAD,
szüret, stb...” címû borbarát irodalmi
mûsora.

17.30 a Garay téren: All Stars kon-
cert

19.00 a Béla király téren: Rúzsa
Magdi koncert - a Tolnatej Zrt. támo-
gatásával

21.00 a Borudvarban: Magyarnóta
Kedvelõk Baráti Köre énekel

Kísérõrendezvények:

- VI. Színesnyomat Grafikai
Triennálé a Mûvészetek Házában.

- Örökség Országos Gyermektánc
Fesztivál szeptember 19-20. 

- V. Vásárok Világa Konferencia
- Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-

kus Társaskör 14. Szüreti rendezvé-
nyen a Szent István Házban

- A természetes életközösségek
konferencia Hollós László tiszteletére
- szeptember 17. 14.00 óra a PTE Illyés
Gyula Fõiskolai Kar fõépületében

- “Nulla Hulladék Program”
Az ország egyik legnagyobb civil

szervezetének, a Hulladék Munkaszö-
vetségnek (HuMuSz) a Nulla Hulla-
dék Programja látogat el a Szekszárdi
Szüreti Napokra információs standjá-
val és interaktív kiállításával a Házunk
Tája belsõ udvarban. Szervezõ: a Zöld-
társ Alapítvány és Szekszárd város

- Tolna megyei Speciális Sportolók
II. Sport és Szabadidõs Napja - szep-
tember 19., 10 óra a városi sportcsar-
nokban.

ÍZEK UTCÁJA a Megyeháza elõtti
parkolóban. A helyi éttermek specia-
litásairól és tájjellegû ételekrõl a Ven-
déglátók Kerekasztala Szekszárdért
Egyesület tagjai gondoskodnak:

- Aranykulacs Kisvendéglõ
- Húsvasaló Vendéglõ
- Stefán Ételbár
- Szász Sörözõ és Étterem
- Toscana Étterem és Kávézó
- Menta Kávézó és Koktélbár
(a Garay téren)

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
CSÜTÖRTÖKTÕL VASÁRNAPIG:

Béla téri buszfordulóban: Borudvar, szekszárdi borászok kitelepülései 
A Megyeháza elõtti parkolóban: Ízek Utcája
A Múzeum sarkától a Garay Gimnáziumig: vidámpark 
A Mûvelõdési Ház üvegtermében: népmûvészeti kiállítás
A Római Katolikus Közösségi Házban: sajtófotó kiállítás 
A Belvárosi Kávéházban: helyi képzõmûvészek kiállítása
A Mûvész Presszóban: Adorjáni Endre szobrászmûvész kiállítása 
A Belvárosi Galériában: "Ideje van a bornak és örömnek...” képzõmûvészeti
tárlat
PÉNTEKTÕL-VASÁRNAPIG:

Liszt Ferenc téren: Aautókiállítás
A Garay tér- Béla király tér- Bezerédj u. területein: Ipar- és népmûvészeti ki-
rakodóvásár
Béla király téri füves területen: Házunk Tája kiállítás és vásár, benne
Szombaton és vasárnap 14-18 óráig:
- "Zöld-sziget" Környezetvédelem és egészségnevelés program az ÁNTSZ In-
tézetével: számítógépes rizikómérés (szív-és érrendszeri betegségek), testzsír
és vérnyomás mérés, diétás és életmódtanácsok, tesztek, AIDS felvilágosítás
Magyar Vöröskereszt TM Szervezete: szûrések, allergia teszt, sebimitáció
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KÖZLEMÉNYEK

ÁRAMSZÜNET. Az E.ON Hungária
áramszolgáltató értesíti a lakosságot,
hogy korszerûsítési munkák miatt
szeptember 2-án, szerdán 8 órától
várhatóan 15 óráig az Óvoda u., Ker-
tész u., Szõlõ u., Fagyöngy u. (42-tõl
54-ig, és 41-tõl 65-ig) áramszünet
lesz. A szolgáltatás átmeneti szüne-
teltetése miatt kérjük megértését!

HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁS. A
Tolna Megyei Vöröskereszt az iskola-
kezdésre használtruha adományo-
zást tart augusztus 31-én, hétfõn 8
és 9 óra között a Dózsa Gy. u. 1.
szám alatt.

ÉLELMISZER ÁTVÉTEL. A Mentálhi-
giénés Mûhely Önkéntes Központ
Nyugdíjas tagozatánál megrendelt
zöldség és gyümölcs átvehetõ.
Hagyma: szeptember 5. (szombat)
7 órától; burgonya: szeptember 12.
(szombat) 7 órától; alma: szeptem-
ber 26. (szombat) 7 órától a Szent
István téren, a Gemenc parkolóban.
Az 1-100 sorszámig: 7-9 óráig, a
100-200 sorszámig: 9-11 óráig. A
sorszámokat hozzák magukkal!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

SZIRÁKI JÓZSEFNÉ
szül. Handli Erzsébet
hosszan tartó, súlyos

betegség után
51 éves korában elhunyt.

Gyászoló család

APRÓHIRDETÉS

SZÕLÕ. 1 hektár chardonnay szõlõ-
ültetvény és  mintegy 60 mázsa ter-
mése eladó! Érdeklõdni lehet a
06/20-9390-326-os telefonon.

Iskolakezdés
Felhívjuk a szekszárdi utazóközön-
ség figyelmét, hogy szeptember
2-tõl (kedd) kezdve az iskolai elõ-
adási napokra vonatkozó menet-
rend lép életbe a helyijáratú autó-
buszokon. A változás csak a 2, 2Y,
4, 4A, 8, 8A, 9, 9Y és 98-as vona-
lak egyes járatait érinti, a többi vo-
nalon (1, 2A, 3, 3A, 4Y, 5, 5Y, 6,
6Y, 7, 7A, 7B, 88, 89) a megszo-
kott munkanapi menetrend lesz ér-
vényben. Kérjük, az utazás meg-
kezdése elõtt tájékozódjanak, fi-
gyeljék a menetrendet!

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Szeptember 22. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület:

Szeptember 29. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Szeptember 22. (kedd) 16-18 óráig

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

V. sz. választókerület

Szeptember 29. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig

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

III. sz. választókerület

A hónap második csütörtökén 17-18

óráig, I. Béla Gimnázium és Informatikai

Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Kadarka óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

Augusztus 31-én, hétfõn 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ és harmadik keddjén

16-17 óráig. Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Szeptember 15. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Szeptember 7. (hétfõ) 17-18 óráig

Szeptember 21. (hétfõ) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap elsõ és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

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

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ, EDIT képviselő

A hónap elsõ és harmadik keddjén

16-18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon, polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

Tartson velünk egy tisztább városért!
Augusztus 24-én gyere-
kek társaságában zajlott
a Tartsay úti szemétgyûj-
tés. A Védnök Alapítvány
apró önkénteseinek köz-
remûködésével 300 liter
hulladékot sikerült össze-
gyûjtenünk. A gyerekek
szorgalmasan szedték
mások szemetét saját jö-
võjük érdekében. Gon-
doljunk az utánunk jövõ
generációra és hagyjunk
rendet magunk után,
bárhol is legyünk!

A következõ hulladék-
gyûjtõ akciónk augusztus 31-én, hét-
fõn 8 órától lesz, melynek során a Csa-
tári körforgalomtól a Kórházig sze-
dünk szemetet. Ha Ön sincs megelé-
gedve a Béri Balogh Ádám utca és kör-
nyéke tisztaságával, akkor számítunk
aktív részvételére! Önkénteseket vá-
runk a Kápolna téri buszmegálló fes-

tésére is. Szeretnénk, ha a környék a
szeptember 5-6-i Kisboldogasszony
búcsúra szép és rendezett lenne.

Info: Polgármesteri Hivatal: Páll La-
ura koordinátor (laura@szekszard.hu,
30/4948-028), Mentálhigiénés Mû-
hely Önkéntes Központ: Cser Henri-
etta (74/511-722, 20/365-8521).
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