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BRÁVÓ, BRAVÓ.
VELÜNK ÉNEKELT
SZIKORA ROBI

BIZÁNCI EREDETŰ
LENNE LEHEL
KÜRTJE?

MÉSZÁROS PINCÉSZET:
2008 AZ ÁTTÖRÉS ÉVE 7. OLDAL4. OLDAL

A virágosok már a hét elején óriási kínálattal várták a vevõket

Gát István:

Halottak napján
A temetõ, virágos erdõ,

Ma mécsvilág a napsugár,
Zarándokol sok ember,

Mert bõ termést gyûjtött a halál.
Áldoz halottainál,

Sok özvegy, árva, bús kesergõ,
S bánaton enyhülést kínál,

A sóhaj, mely a szívbõl fel jõ.
Halottat idéz, s újra él,

Ki utolsónak ment, s az elsõ,
Kit rég takar szemfedél.

Megtépázott fákról a szél,
Zörgõ levéllel földet ellep,
De viszontlátásban remél,

Minden lélek a sírok mellett.
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Örök emlékezés
Szabó Lõrinc

Mert sehol se vagy 
Mert sehol se vagy, mindenütt kereslek,
nap, rét, tó, felhõ, száz táj a ruhád,

mindig mutat valahol a világ,
s mindig elkap, bár keresõ szememnek

tévedései is hozzád vezetnek
úgyhogy fény - árnyak, tündérciterák
villantják hangod, a szemed, a szád,

csöndes játékait a képzeletnek:
látlak s nem látlak, drága nevedet 
csengi csendülõ szívembe szíved,

de percenkint újra elvesztelek:
csillagokig nyílok szét s hallgatózom,
üldözõd, én, mégis, mint akit ólom 

húz le, sírodba, magamba csukódom.

Alsóváros föltárja
gyökereit

■ Szekszárd mitõl és kitõl Szekszárd?
– ami markánsan megkülönbözteti
más városoktól vetõdhet fel az itt élõ-
ben, vagy az innét elszármazóban. Sej-
teni lehet, de megválaszolni nem köny-
nyû - még azoknak sem, akik életük je-
lentõs részét már leélték itt. 

Nagy Janka Teodórát, a néprajzzal
tudományos elmélyültséggel és hal-
latlan nagy empátiával foglalkozó fõ-
iskolai oktatót már akkor megérintet-
te a téma, amikor a felfedezés erejétõl
hajtva felettébb izgalmas családtörté-
neteket mutatott be évekkel ezelõtt a
Szekszárdi Vasárnapban, amit férjé-
vel, Szabó Géza ismert régésszel kö-
zösen készítettek. Ezekben több eset-
ben alsóvárosi történeteken keresz-
tül markánsan megjelent a máig élõ
szekszárdiság. Az új generációk is
fontosnak érzik a múlt, az elmúlt év-
századok valamilyen emlékének ren-
dezését, rendszerezését. Az Alsó Váro-
si Katolikus Egyesület kezdeménye-
zésével a PTE Ilyés Gyula fõiskolai ka-
ra máris megkapta a felkérést a
többéves gyûjtõmunkára. Ennek el-
sõdleges hozadéka az az összegyûj-
tött 300 fénykép, amit a hallgatók
Nagy Janka Teodóra irányításával ösz-
szeggyûjtöttek, ami  a katolikus egye-
sület legutóbbi összejövetelén le is ve-
títtettek.

Folytatás a 6. oldalon.
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Beleédesedni a jóba
Bagdy Emõke elõadása az életerõ-gerjesztõkrõl

A Léleképítő sorozat októberi
előadását hétfőn dr. Bagdy Emő-
kétől hallhatta a Babits színház-
termében a lelkes teltház. A pszi-
chológus az életerő-gerjesztőkről
és azok fontosságáról beszélt. Az
est házigazdája, dr. Tóth Csaba
elmondta: a rendezvénysorozat
hamarosan csatlakozik a Babits-
év eseményeihez, és természete-
sen az előadások is tovább sor-
jáznak.

Kosztolányi Péter

Jól felépített és informatív elõadásá-
ban dr. Bagdy Emõke rámutatott,
hogy feszültséggel telt napjaink so-
rán testi-lelki egyensúlyunk megõr-
zéséhez fontos volna, hogy három-
szor annyi „jó stresszt” halmozzunk
fel, mint amennyi „rossz", ún. dis-
tressz ér bennünket. Ezzel fokozzuk
szervezetünk örömhormon-termelé-
sét és elõsegítjük az immunrendszer
védekezõképességének fennmaradá-
sát. Mindezt biológiai úton segítik
elõ az életerõ-gerjesztõk, vagyis a vi-
talitásgenerátorok.
Négy ilyen forrásról tett említést az elõ-
adó: ezek az optimizmus, a lelki derû,

a hit, remény és szeretet hármasa, illet-
ve a társas intelligencia. Az optimiz-
mus, emelte ki a pszichológus, fegye-
lem kérdése is, annak képessége, hogy
„fölé tudjunk nevetni a problémák-
nak”, a jóba pedig bele tudjunk éde-
sedni. A nevetés oldja a feszültséget és
segít, hogy legyen kedvünk élni. Nem
csak az érzés válthat ki mosolyt, hang-
súlyozta Bagdy Emõke, hanem a „mo-
solyra indított ajkak” is átéltté tehetik
az elõhívott érzelmi tartalmakat.
A hit, remény és szeretet hármasról
szólva az elõadó leszögezte, hogy
ezek alapja a bizalom, amelyet alap-
vetõ kapcsolatainkban találhatunk
meg. Fontosnak nevezte, hogy le-
gyen jövõképünk, „feszítsünk ma-

gunk elé egy fonalat”, amely az öt il-
letve tíz év múlva leendõ önmagunk
felé vezet bennünket. Ennek a fonal-
nak azt is érintenie kell, akin a jövõ-
ben segíteni akarunk. Társas kapcso-
latainkban meg kell szabadulnunk a
gyûlölettõl és ápolnunk kell az altru-
izmust, nyomatékosította Bagdy
Emõke hozzátéve: minden, ami spiri-
tuális, ami felülemel a személyesen,
egészségmegõrzõ hatású.

ZUG PROGRAM
NOVEMBER

FILM KLUB *

04. A vad R.: Benedek László
06. Dühöngõ ifjúság R.: Tony

Richardson
11. Bob Dylan életei R.: Todd

Haynes
13. Az alkimista és a szûz

R.: Kamondi Zoltán
18. Világok arca - Baraka

R.: Ron Fricke
20. Apocalypto R.: Mel Gibson
25. Passió R.: Mel Gibson
27. Napfivér, holdnõvér R.: Franco

Zeffirelli
JAZZ KLUB *

05. Victor Feldman
12. Coleman Hawkins,  Ben Webster
19. Shelly Manne, Stan Getz, Zoot Sims
26. Roy Eldridge, Pete Brown, 

Jo Jones
ROCK - BLUES KLUB *

14. Alice Cooper
21. ZZ Top
22. Ozzy Osbourne
29. Bob Marley
30. Monsters of Metal
KONCERTEK

01. Borz-alom
07. Auróra
08. E.V.M.
15. Chaos of Disorder
A koncertek kivételével a programok
ingyenesek!!!

Névjegy
Prof. dr. Bagdy Emõke, pszichológus,
tanszékvezetõ egyetemi tanár.
Született: Tiszafüred, 1941.
Szakterület: klinikai pszichológia
2000-tõl a Károli Gáspár Református
Egyetem intézetvezetõje
Tudományos címek és fokozatok:
1972: Bölcsészdoktori cím. ELTE,
BTK, pszichológia, Budapest
1982: A pszichológiai tudomány kan-
didátusa. MTA Budapest
1995: Habilitáció. KLTE, Debrecen.
Fontosabb díjak:
„Magyar Orvostovábbképzésért”
Érem, 1999.
Pro Caritate, 2001.
Ranschburg Pál-emlékérem, 2002.

Prof. dr. Bagdy Emõke



Sokak civil adományából rekonst-
ruálják a szekszárdi vasútállomás
egykori híres festményeit.

Gyimóthy Levente

Az egykor szebb idõket megélt Tol-
nahús Rt. ipari bejáratának sorompói
felé közelít autónk. Az elõttünk gördü-
lõ kocsit Rühl Gizella, a Víz'p'art köz-
alapítvány elnöknõje vezeti, akitõl az
elõzetes egyeztetések szerint már tud-
ható, az óriási gyártelep mely egysége
felé tartunk, s fõleg: milyen célból…
Amikor belépünk az egyik kihaltnak
látszó helyiségbe egy vaskapun át,
megdöbbenve tapasztaljuk: oly sokak
vágyott álmából úgy tûnik, tényleg va-
lóság kerekedhet ki a közeljövõben:
Tóth Gábor végzõs, pécsi mûvészeti
karos festõmûvész keze munkája és
reprodukciója nyomán ugyanis hama-
rosan elkészül eredeti méretben, a ko-
rábban Szabó Dezsõ által megfestett,
s a vasútállomás várótermébõl 1982-
ben, a vizesedés miatt szerencsétlen
módon eltávolított három képe közül
a Sárközi vasárnap, vagy más néven
Sárközi délután címû festménykom-
pozíció.

Rengetegen adományoztak kisebb-
nagyobb összegeket, s igen sokan
megmozdultak, miután 2006-ban be-
indult a civil kezdeményezés a faliké-
pek újrafestésének létrehívásáért – tá-
jékoztatta lapunkat Rühl Gizella a
közalapítvány részérõl. Mint azt el-
mondta, hihetetlen érzés volt számá-
ra, mennyien érezték szívügyüknek
az alkotások rekonstruálását, hogy a
három csodaszép kép, a Sárközi vasár-
nap, a Szekszárdi vásár és a Szekszárdi
szüret újra láthatóvá váljon. Ez meg-
mutatkozik az összegyûlt pénzmeny-
nyiségben is, hiszen  adományok te-
kintetében immáron elérték a hétmil-
lió forintot! Mivel a Babits
mûvházban az ,,Agóra program” átala-
kításai következtében nem kerülhet-
nek be a képek, s a MÁV-tól sem kap-
tak még érdemleges információt a
festmények eredeti helyükön történõ
elhelyezésének ügyében, így fordul-
tak a decsi faluházhoz, akik örömmel
fogadják be – ebben a méretükben –
az elkészülõ képeket. A decsiek letét-
be vették a festményeket, s csupán ki-
állítandó egységekként kezelik majd a
három mûvet, mivel az alapítvánnyal
úgy egyeztek meg: ha bármikor visz-
szakerülhet a vasútra az esküvõt ábrá-
zoló ,,Sárközi vasárnap” – vagy akár a
három kép együttesen –, akkor visz-
szaszállíthatják õket Szekszárdra. Az
elnöknõ hozzátette: a kuratórium jú-
niusban hozta meg a döntést: szerzõ-
dést kötnek a festõmûvész-hallgató-
val. Júliusban kezdõdött meg a kép
alapozása, s a táblák összeszerelése, s a
végleges festés és pontosítás a napok-

ban indul meg – tájékoztatott immár
maga a mûvész. Tóth Gábor elmond-
ta: az eredeti kép szekkó volt, vagyis
száraz vakolatra, közvetlenül a falra
festett kompozíció, a most készülõ
festmény viszont hat darab táblára he-
lyezett, ún. pannó, ami már faburko-
latra, táblákra készített alkotásként
próbálja majd visszaadni az eredeti
kép hatását. 

Az 1888-ban Siklóson született és
1971-ben Szekszárdon elhunyt fes-
tõnk, Szabó Dezsõ egyébként a Kép-
zõmûvészeti Fõiskolán tanult, olyan
mesterek keze alatt, mint Ferenczy
Károly, vagy a müncheni Frank von
Stuck. Már 1911-ben kiállított a Mû-
csarnokban, 1937-ben pedig megfes-
tette élete egyik fõ mûvét, a három
részbõl álló realisztikus, – vagyis lát-
vány után dolgozó – szekszárdi váró-
termi festményeit. 2006. március 8-
ára a Wosinsky Mór Megyei Múzeum-
tól Gaál Attila, valamint a Víz'p'art ala-
pítvány részérõl Rühl Gizella a festõ-
mûvész halálának 35. évfordulójára
nagyszabású emlékkiállítást szerve-

zett, melyet közadakozó bolhapiac,
majd a festmények megvalósítására
kiírt pályázatok elbírálása követett. A
kép, mely jelenlegi fázisában is látha-
tóan kellemes benyomást tett a meg-
jelentekre, várhatóan november vé-
gére készülhet el. Aztán – egyelõre –
a decsi faluházban válik láthatóvá a
nagyközönség számára. Az adomá-
nyozók a képek elhelyezése körüli bi-
zonytalanság miatt – Rühl Gizella el-
mondása szerint – felháborodásuk-
nak adtak hangot, ugyanakkor a
probléma ellenére az ügy mellett áll-
nak, és továbbra is támogatnak min-
dennemû kezdeményezést, ami a Sza-
bó Dezsõ-képek rekonstruálását és
elhelyezését hosszú távra biztosítaná.
Lapunk legfrissebb értesülése alap-
ján a MÁV hosszas tárgyalás után be-
lement, hogy az újraalkotott festmé-
nyek a szekszárdi vasútállomás váró-
termének elõcsarnokában – eredeti
helyüktõl karnyújtásnyira – egy Sza-
bó Dezsõ emlékszoba kialakításának
keretében kerüljenek végsõ elhe-
lyezésre…
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Gyújtsunk gyertyát
november 4-én este
n Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata november 4-én, ked-
den, 19 órakor csendes megemléke-
zést tart az 1956-os forradalom em-
lékmûvénél a Szent István téren, ahol
gyertyagyújtással tisztelegnek a for-
radalom hõseinek emléke elõtt. A
megemlékezésre szeretettel várják a
város lakosságát és intézményeit is.
Tisztelettel kérik mindazokat, akik
otthoni környezetükben szeretnének
kegyelettel megemlékezni a forrada-
lom hõseirõl, helyezzenek el ablakuk-
ba egy szál égõ gyertyát, vagy mécsest.

A Polip Ifjúsági 
Iroda kérése

n A Mobilitás Országos Ifjúsági Szol-
gálat által 2008-ban is megrendezés-
re kerül az Európai Ifjúsági Hét no-
vember 3. és 9. között. Az idei prog-
ramsorozat kettõs célt szolgál, egy-
részt a fiatalokat kívánja megszólí-
tani, hogy felismerjék, a felmerülõ
problémáikra az európai Unió is ren-
delkezik válaszokkal, valamint hogy
felismerjék a részvételük fontosságát
az õket érintõ témákban, emellett pe-
dig a döntéshozók figyelmét is szeret-
nék ráirányítani, hogy a fiatalok
nem egy problémaforrás, hanem egy
kiaknázatlan erõforrás, és hogy lehe-
tetlen a megkerülése az õket is érintõ
kérdésekben. 
Az Európai Ifjúsági Hét egyik ki-
emelt országos programja egy figye-
lemfelkeltõ flash mob akció. Az or-
szág megyeszékhelyein és más nagy
városokban egy idõben hívják fel a
figyelmet arra, hogy õk is léteznek, és
a jövõ alakításában fontos szerep
hárul rájuk. November 5-én délután
5 óra 5 perckor egyszerre fog „meg-
fagyni” országszerte sok fiatal, lakó-
helyük egyik közterületén. Az akció
5 percen keresztül tart. Az akció lé-
nyege, hogy egyszerre hasson az ar-
ra járó utca emberére, valamint a
programról készült híradásokon ke-
resztül minél több felnõtt állampol-
gárra és döntéshozóra. Szekszárdon
az Európai Ifjúsági Hét keretében a
flash mob akció a Garay téren lesz,
ahova már délután 4 óra 50 percre
várják a fiatalokat.

Díjazták a mestervizsgák
szervezõjének munkáját

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke, Parragh László elnöki
aranyéremben részesítette Boros
Dezsõnét. A megyei kereskedelmi és
iparkamara nemrég nyugdíjba vo-
nult szakképzési fõmunkatársa 13
évig szervezte a mestervizsgákat.
Közremûködésével több mint ezer
mesterlevél talált gazdára.

HÍRSÁVTöbb mint hétmillió gyûlt össze
Közadakozásból készülõdik a „Sárközi Vasárnap”

A fotó a freskó lekaparása elõtt készült 1982-ben

Az elsõ idõben Decsen állítják ki a Sárközi délutánt
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Csajághy György népzenekutató,
történész tartott színvonalas elő-
adást legutóbb a  Parázsló Alapít-
vány előadássorozatának októbe-
ri meghívottjaként a plébánia kö-
zösségi házában. A téma: Lehel
vezér feltételezett rituális kürtjé-
nek kérdésköre a Jászberényben
őrzött „ereklyénk” díszeinek be-
ható elemzésén keresztül.

Gyimóthy Levente

Harcos, lovas nép nem lehetett meg a
honfoglalás idõszakában jelzõ-, s hadi-
kürt nélkül. E kürtök azonban nem
akármilyen szarvasmarha szarvából
készülhettek – kezdett bele izgalmas-
nak ígérkezõ elõadásába Csajághy
György. Finnugor származáselméle-
tünket, mint sokan mások, õ is kizárja,
s úgy gondolja: lovas múltunk feltétele-
zi, hogy csakis iráni, hun, szkíta, avar,
türk népek jöhetnek szóba e tekintet-
ben. A keleti népeknek – mint azt el-
mondta – különféle kürtjeik voltak:
Ázsiában elterjedt volt pld. a kagyló-
kürt, mely tritoncsiga vázából áll, s kul-
tikus hangszerként használták. A mi
jól ismert Lehel-kürtünk sem harci
kürtként, hanem elsõsorban rituális
ivókürtként funkcionált. Ezt a különle-
ges hangú kürttípust – mely tülök for-
májú – csak kifejezetten fontos szertar-
tások alkalmából használták, de rang-
jelzõ-eszközként is mûködött, mely tu-
datta, milyen fontos, magas tisztségû
személy a birtokosa. Taksony fejede-
lem fia, Árpád feltételezett dédunoká-
ja, Lehel vezér is ilyen magas pozíciót
képviselt. A ma is ismert, s neki tulajdo-

nított kürt körül széles vita bontako-
zott ki, mivel nem tudni, mikor s mi-
lyen módon került Jászberénybe. A dú-
san faragott palástú, két felrögzítõ
pánttal rendelkezõ ,,hivatalos” kürt
mellett ismert volt korábban egy Mun-
kácson, a Rákócziak által õrzött – Le-
helnek tulajdonított – értékes kürt is.
A hangszernek jelentõs szakirodalma
van: Michael Bonbardi osztrák profesz-
szor 1718-ban említi, 1788-ban pedig
Molnár Ferenc jászkun kapitány ír ró-
la egy tanulmányt. Utóbbi szerint az is-
mert kürt csorbája a 955-ös augsburgi
magyar vereségnél keletkezett: a mon-
da szerint Lehel kürtjével I. Konrád
császárt homlokon vágta, miután a csá-
szár megengedte, hogy utolsó kíván-
ságaként megszólaltassa azt. A történe-
tet Décsy Antal 18. század végén mûkö-

dött ügyvéd aztán kétségbe vonta, s
fiktív elbeszéléseket talált ki busásan
keresve meséin (jászok Szvatopluktól
ellopták Lehel kürtjét, stb.). Franz
Bock német történész 1860-ban – tel-
jesen irreálisan – nem kevesebbet állí-
tott, mint hogy bizánci cirkuszi jelenet
vésete látható a tárgyon, (ezt a nézetet
ma többen is vallják), s felvetõdtek
orosz (kijevi) eredetre utaló hipotézi-
sek  is! Legutóbb László Gyula profesz-
szor 1973-as tanulmányában a 10. szá-
zad közepére datálta keletkezését meg-
erõsítve a tárgy magyar származását. A
bizánci eredet teljesen kizárható, mivel
a kürtön látható faragványok a lovas-
szkíta népek rituális gondolkodásának
mibenlétére vezethetõk vissza. Egyéb
megtalált lovas kürtök (prágai, bécsi)
pedig mind a Kárpát-medence vonzás-

körzetének hatását tükrözik, a szár-
nyas-griffes, sávos díszítésû elosztásuk-
ban éppúgy, mint a mi jászberényi kür-
tünk. Kézai Simon (1283 – Magyarok
Krónikája) már ismerte a mondát, Kál-
di Márk Képes Krónikájának iniciálé-
ján (1358) pedig meg is jelenik –
hosszúkás öblösödõ mérete miatt sok
vitára adva okot… Ennek magyarázata,
hogy a kürt formája a jelenetben felna-
gyítva jobban érzékeltethetõvé válik,
mint ha normál méretben ábrázolta
volna a mûvész. Egy biztos, vallja
Csajághy, a négyes sávbeosztásban lát-
ható palmettás, oroszlántestû és -far-
kú, emberfejû alakok, melyek a kürtöt
díszítik, a görög/bizánci mûvészetben
ismeretlenek, annál inkább fellelhetõ-
ek a magyar népmûvészetben. A turul-
madár a csodaszarvas hátán, valamint
az azt megsebezni készülõ emberalak
– Bock német történész fikcióival el-
lentétben – egyáltalán nem lehet ,,cir-
kuszi látványosság”, sem a madár el
nem ragadhatta a szarvast, mivel õzt,
szarvast aligha alkalmazhattak cirku-
szi célra. Ellenben a faragványon a
Hunor-Magor legenda jelenetei tárul-
nak elénk, ha csak a szarvas agancsán
a perec alakú, végtelen csomó õsi, ke-
leti jelét nézzük, mely az örökkévalósá-
got, a termékenységet s a végtelensé-
get jelzi. A tárgyon a bevonuló ember-
alakok sem cirkuszi zenés attraktõrök,
hanem táltosok, melyek  kereszt vése-
tû (a régi magyar pénzeken, õsi keleti
sámándobokon, erdélyi tányérokon is
fellelhetõ  mintájú),  az élet végtelensé-
gét keresztben és négy pontban ábrá-
zoló korongokat tartanak kezükben –
mutatott rá Csajághy György történész
és népzenekutató.

Bizánci eredetû lenne Lehel kürtje?

László Gyula szerint a 10. század közepén készítették

18.00. óra : Márton napi újbor ökumenikus szentelése – Szekszárd – Béla tér
Belvárosi templom

18.30. óra : Bodri Borház – Munkácsy utca – Márton-napi kadarka újborok 
versenye – kérjük a kadarkatermelõket 3 palack 0,75 l.
kadarka bort nevezzenek a versenyre.

19.00 . óra: „2008 év Legjobb Kadarkája” borverseny eredményhirdetése, 
díjkiosztás

19.30. óra : Márton-napi finomságok – a termelõk újboraival 

Jelentkezési lehetõség: személyesen a részvételi költség befizetésével 
2500 Ft/fõ

Bodri Bortanya – Halásztanya – Szekszárd, csatári torok mindennap 
11-22 óra között.
Baka István- Ezerjó utca 

Jelentkezési határidõ: 2008. november 07.

Szeretettel várunk minden borszeretõ és bortisztelõ vendéget: 
Dicenty Dezsõ Kertbarát Kör

A húszéves Alisca Borrend

Márton-napi Újbor Ünnepe
A kadarka ünnepe programja

2008.november 11- kedd –Márton napja 
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Nemzettiprást soha többé
Ünnepi megemlékezést tartott Szekszárdon a POFOSZ Megyei Szervezete

Az érdem azoké, akik felnevelték
az 56-os ifjúságot! A szabadság
szeretete, az igazság tisztelete,
ami őket összekötötte – hangsú-
lyozta ünnepi beszédében Szek-
szárd polgármestere, Horváth
István a POFOSZ Tolna megyei
szervezetének meghitt rendezvé-
nyén a polgármesteri hivatal
dísztermében. 

Gyimóthy Levente

Soha többé ne történhessen meg nem-
zetünk eltiprása, mert akkor hiábavaló-
vá válna forradalmunk és szabadság-
harcunk eszménye. Ugyanakkor haza-
szeretettel, összefogással újra kezünk-
be vehetjük sorsunkat! – mutatott rá.
Szüleinknek, nagyszüleinknek köszö-
nettel tartozunk: ,,Isten áldja Önöket,
hogy felnevelték azt a fiatal generációt,
kik nem felejtik 56' dicsõségét. Önö-
ket, kikre a hit ereje mindvégig bátorí-
tóan hatott, s akik a diktatúra fojtoga-
tó erejében is erõsek maradtak!” – zár-
ta gondolatait a város vezetõje. Dr. De-
ák Gábor, a POFOSZ Országos Szövet-
ségének elnökségi tagja az 52 évvel ez-
elõtti 12 dicsõséges napra utalt, mely-
nek elõzményeit a magyar írók korabe-
li rendszerkritikájában, s a közgazda-
sági egyetem Petõfi Körében eltöltött
beszélgetésekben látja felbukkanni.
Véleménye szerint sajnálatos és gyalá-
zatos, hogy manapság egyre képtele-
nebb magyarázatok látnak napvilágot
– a jelenleg regnáló párt részérõl – 56
szellemiségével kapcsolatban: így pél-
dául azon kijelentés, miszerint ,,a forra-
dalmárok reformkommunisták vol-
tak”. Az októberi események elõzmé-
nyét az 1945 februárjában megkötött
Jaltai megállapodásban látja, melyben

a nagyhatalmak megegyeztek Európa
felosztásáról. 1956 forradalmi lángját a
magyar nép szabadságvágya és a szov-
jet elnyomás elleni küzdelem gyújtotta
meg – reagált a téves eszmékre Dr. De-
ák Gábor. – A szabadság akarása volt
mozgatóereje 56 októberének – tette
hozzá. Sokatmondóak az egykori orosz
elnök, Borisz Jelcin 1992. november
11-én elmondott gondolatai. Õ a ma-
gyarokat, mint a ,,rabságba döntés el-
len elõször felkelõ népet” említette.
,,Forradalmának eltiprása pedig lemos-
hatatlan szégyenfolt marad az orosz
nép lelkén” – idézte a néhai orosz ve-
zetõt a POFOSZ-elnökségi tag. Mint ar-
ra Deák rámutatott, a szovjetek már 56
nyarán készültek egy esetleges felke-
lés leverésére: a forradalom kitörése
elõtt 12 harckocsit vonultattak fel Kár-
pátalján, a korabeli kommunista hon-
védelmi miniszter, Bata István pedig
tervet dolgoztatott ki egy várható for-
radalmi megmozdulás esetére. 3000
harckocsi 60 ezer szovjet katonával,
2200 halott, 20 ezer sebesült, 229 Ká-

dár-rezsim általi halálos ítélet, valamint
több mint 15 ezer börtönre ítélt em-
ber, s még sok tízezer megbélyegzett
lett mérlege szabadságharcunk eltiprá-
sának. A helyzet azóta annyiban válto-
zott, hogy ,,1991 óta a tankok helyett
bejöttek a bankok, s a pénz diktatúrá-
ja telepedett ránk” – véli. Jelenünk leg-
hatásosabb fegyvere a szavazócédula,
melynek nyomán valódi szociális piac-
gazdaság és polgári demokrácia bonta-
kozhat ki – figyelmeztetett végezetül a
Politikai Foglyok elnökségének tagja.
Mindezek után Bárdos Sándor elõadó-
mûvésztõl a ,,Pesti srác dalát” hallgatták
meg az emlékezõk, majd a POFOSZ ré-
szérõl kitüntetések kerültek átadásra:
Töttõs Pál, a szervezet megyei elnöke
,,Hazáért” emlékkeresztet adományo-
zott Fetzer Lõrincnek és Bence Sán-
dornak. 56-os szobor plakettet vehe-
tett át Ferenczi Sándor, Spalicsek Atti-
la, valamint Móhi Lajos. Az elnök ki-
emelte: négy POFOSZ-tagot Sólyom
László köztársasági elnök is kitüntetett
nemzeti ünnepünkön. Mindezek után

a polgármesteri hivatal aulájában ko-
szorúzással folytatódott az emlékezés,
ahol Vitéz Túrós István nyugalmazott
õrnagy, a szervezet elnökségi tagja fej-
tette ki gondolatait. Az õrnagy lapunk-
nak nyilatkozva elmondta: a Gyur-
csány kormány nem az egykori forra-
dalmárok elképzelései szerint emléke-
zik meg 56-ról. Igyekszik megosztani a
magyar népet, melyet ennek okán 
könnyen félre lehet vezetni. Aki egysé-
gesen lép fel a jövõ sikere érdekében,
– véli Túrós István –, annak mindig si-
kere lesz, és jövõbe mutató állásfogla-
lást képvisel. Úgy gondolja, jelenleg má-
sodik korszakát éljük egy olyan hely-
zetnek, mely forradalom elõtti hangu-
latot teremtett országunkban. A fiatal-
ság elõbb-utóbb kezdeményezõje lesz
egyfajta változásnak. Minden jel arra
mutat: lassan lefelé tendál a jelenlévõk
uralma, s elkerülhetetlen, hogy más fel-
fogás szerinti – s nem egyoldalúan po-
litizáló emberek vezessék ki országun-
kat a mély gödörbõl! – figyelmeztetett
a nyugalmazott ötvenhatos õrnagy.

Horváth István polgármester: szüleinknek, nagyszüleinknek köszönettel tartozunk...

Folytatás az 1. oldalról
■ – Több mint négyszáz interjút gyûj-
töttünk össze, és 23 interjút készítet-
tünk – avatott be a munkába Nagy Jan-
ka Teodóra. – Emellett még olyan ok-
leveleket, szerzõdéseket, elismeréseket
láthattunk és olvastunk, amelyek
mind-mind hozzájárulhatnak az alsó-
városi közösség értékeinek a megõrzé-
séhez, az arculatának a kirajzolásához.
Egy közösség addig valódi közösség,
míg az integritását megõrzi. Az, hogy
megszûnve vagy elveszítve a tárgyi kör-
nyezetet, de az integritást még is meg-
próbálják újrateremteni – ez számom-
ra egy izgalmas dolog. A gazdálkodás
szerteágazozó tevékenységének be-
mutatása mellett a népkultúra egyes
területeit akarjuk feltárni. Nemcsak

tárgyiasult formában, hanem a nyelv-
ben megõrzött kifejezések, a szókincs,
a szólások, a ragadványneveken keresz-
tül. Felettébb érdekelnek bennünket
az igaz történetek, az anekdoták, köz-
mondások, az itt használt kifjezések, a
mindennapi élet, az emberi élet fordu-
lóihoz kapcsolódó szokások. Felmerül
az érdeklõdés a régi, alsóvárosi gyer-
mekévek után is.

Az egyesület tervei szerint az idei
Szent László-napokon egy fotókiál-
lítást mutatnának be, azt követõen
pedig – egybeesve a Szent János és
Szent Pál kápolna 2010-re tervezett
avatásával – egy gazdagon illusztrált
kiadvány is készülne a szekszárdiság
szimbólumának tekinthetõ Alsóvá-
rosról. B. Gy.

Alsóváros föltárja gyökereit

Múlt vasárnap este Johann
Sebastian Bach három kantátája
csendült fel a bonyhádi evangéli-
kus templomban. 

A már hagyományossá vált egyházze-
nei áhítatra (ez volt hetedik ilyen kon-
cert) hamar megteltek a padsorok. A
hangverseny fellépõi voltak: Jani Gab-
riella (szoprán), Laczák Boglárka (alt),
Honinger László (tenor), Klézli János
(baszzus), Lozsányi Tamás (conti-
nuo), a Mûegyetemi Zenekar tagjai-
ból alakult kamarazenekar (koncert-
mester: Bolyky Zoltán), valamint a
Szekszárdi Madrigálkórus, vezényelt:
Jobbágy Valér.

A 131. számú kantáta (Aus der Tiefen
rufe ich, Herr, zu dir) valószínûleg
Bach legkorábbi fennmaradt kantátá-
ja 1707-1708-ból, a kötheni orgonista-
éveibõl, mely talán egy bûnbánati is-
tentiszteletre készült a várost elpusztí-
tó tûzvész után.
A 17. számú (Wer Dank opfert, der
preiset mich) Isten mindent átfogó jó-
ságáról, valamint az Istennel szembeni
kötelezõ hálaadásról szól. A kantátában
több bibliai idézet is található.
A 78. számú kantáta a Jesu, der du
meine Seele… Jézus, ki bûnös lel-
kemet… kezdetû éneket dolgozza
fel; 1724. szeptember 10-én mutat-
ták be. L. O.

Bach kantátái a bonyhádi
evangélikus templomban



Második kurzusát tartja a Senior
Táncklub, ami zászlajára a követ-
kező jelszót tűzte: „a tánc pozitív
életminőség-változás.” 
A klub megálmodója és a kurzus
szervezője Kaponya Györgyné 
Rózsika, aki az indulásról, a meg-
élt élményekről mesélt. 

Sas Erzsébet 

– Mi adta az ötletet, s kikkel sike-
rült megvalósítani a táncklubot?

– Amikor nyugdíjba mentem, sok-
szor gondoltam arra, hogy mennyi „fia-
talos” nyugdíjasnak lesz hirtelen sok
szabadideje, – munkahely és munka-
társak nélkül – s a hirtelen jött „szabad-
sággal” nem tudnak mit kezdeni. Sokat
hallgattam rádiót, többek között azt,
hogy más városokban, Budapesten
több helyen is, alakultak társastáncklu-
bok, az idõsebb korosztálynak, ame-
lyek jól mûködnek. Beszélgettem isme-
rõsökkel, – dédelgettem magamban a
klub megalakításának gondolatát, – s
miután a megkérdezettek jó ötletnek
tartották, szervezkedni kezdtem. Mind-
ez az idén tavasszal történt. Elõször
megkerestem a Gaál Lászó tánctanárt
és feleségét, és õk örömmel fogadták az
ötletemet, ahogy Csikós Mihályné Ma-
rika is a mûvelõdési házból. Elhatároz-
tuk, hogy létrehozzuk a klubot. A mû-
velõdési ház vezetõje Matókné Kapási
Julianna is támogatta a kezdeményezé-
sünket, miszerint a házban az idõsebb
korosztálynak is lesz külön táncklubja. 

– A szervezés nehéz volt, vagy ép-
pen ellenkezõleg?

- Az ötletet tett követte, szóróla-
pokat osztogattunk, hirdettünk az
újságokban, ismerõsöknek szól-
tunk, s az elsõ kurzus, amely 4 alka-
lomból állt, 40 fõvel elindult. Vala-
mennyien meg egyeztünk abban,
hogy nemcsak fizikálisan, hanem
mentálisan is jót tesz a tánc, sõt
idõsebb korban pedig különösen
fontos, a mozgás, a társaság, a ké-

szülõdés, a szabadidõ élményekben
gazdag eltöltése. 
– Milyen táncokat tanultak a klub-
tagok, s milyen zenére táncoltak?

– Rendkívül jó hangulatban tanul-
tuk meg az igazi keringõt, a foxot és
a csacsacsát. Három alkalommal gép-
zenére tanultunk táncolni, s kurzus
zárásaként a negyedik alkalommal
élõzenére össztáncot tartottunk a
GHB Zenekar jóvoltából, ahová a
mûvelõdési házban mûködõ vala-

mennyi klubot meghívtuk vendég-
ségbe. 

– Folytatás?
– A nyári szünet után októberben új-

ra indítottuk a klubot, ismét négy alka-
lommal találkozunk. Miután igény me-
rült fel a kötetlen táncolásra is, így elha-
tároztuk, hogy egy alkalommal táncot
tanulunk, két alkalommal gépi zenére
táncolunk, s egy alkalommal élõ zenére
meghívott vendégekkel táncolunk. No-
vember 13-án, az össztáncunkon a
Szekszárd városában jól ismert és köz-
kedvelt Kovács József fog játszani. 

– Kik jelentkeztek a táncklubba és
miután a folytatás már biztos, bõ-
vülhet még a klub?

– Jó hírünk terjedését jelenti, hogy a
senior korosztály mellett fiatal házas-
pár is jelentkezett, hogy szívesen jön-
nének. A szekszárdiak mellett pedig
tagjaink között tudhatunk Zombáról,
Bátszékrõl, Tolnáról, Decsrõl is táncol-
ni szeretõ embereket. Bár nem va-
gyunk magányosok klubja, sajnos az a
tendencia, ami náluk van, nálunk is je-
lentkezett, kevés a férfi. A férfiak – idõ-
sebb korban különösen – nehezen
mozdulnak ki otthonról, szeretném
biztatni õket, hogy a tánc semmire
nem kötelez, kiváló mozgáslehetõség
kellemes zene mellett, jó társaságban.
A jelenlegi tagok az õszi kurzuson
újabb táncokkal ismerkedhetnek meg,
s sok – sok olyan vidám élménnyel,
amelyre minden idõsebb embernek
nagy szüksége van.
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„Úgy táncolnék Veled….”

Tánctábor az õszi szünetben
Tartalmas, izgalmas és mozgalmas
őszi szünete volt a Garay János Ál-
talános és Sportiskola és Alapfokú
Művészeti Oktatási Intézmény
azon tanulóinak, akik a Gemenc
TáncSport Egyesület tagjai is egy-
ben, s akik ötnapos tánctáborban
vettek részt a palánki kollégium-
ban. Oktatójuk Orbán Ferenc, aki-
vel próba közben beszélgettünk.

– Mikor alakult az egyesület, kik a
tagjai, hol és mennyit próbálnak,
milyen táncokat tanulnak, eddig
milyen eredményeket értek el?

– Szekszárdi székhellyel alakultunk
2006-ban, hetente négy próbát tar-
tunk, s az egyesületi tagok között a 11
évestõl a 17 éves korig járnak fiúk és
lányok. Angol keringõt, tangót, bécsi
keringõt, quickstepet, csacsacsát,
szambát, rumbát és jive-ot tanulunk.
Az ország sok városában megméret-
tettük már magunkat, így bronz,

ezüst és arany minõsítéssel is tértünk
már haza. 

– Az õszi tábor meghirdetése - a sok
jelentkezõt nézve – jó ötlet volt…

– Nyári tábort már többet tartot-
tunk, ez az elsõ, amely a gyerekek kí-
vánságára az õszi szünetben jött létre.
A kollégium helyszíne – próbaterem,
szállás, étkezés – minden szempont-
ból ideális, a szülõk örömmel enged-
ték el a fiatalokat, hiszen ezzel a tábor-
ral számukra megoldott a kérdés,
hogy mit csinál a gyerek az õszi szü-
netben…Itt hasznosan töltik el az idõt,
tanulnak, táncolnak, ugyanakkor tár-
saságban vannak, mozognak, tehát az
iskolában való sok ülés, valamint az
otthoni számítógépezés helyett aktí-
van pihennek a szünetben. Miután ez
a gyerekek ötlete volt, s ennek mi pe-
dagógusok nagyon örültünk – felesé-
gemmel, Évával tartjuk a táncórákat –
ezért mi is szerettünk volna ezt viszo-
nozni. Ezért meghívtuk László Csaba

aktív versenyzõt, többszörös magyar
bajnokot, tánctanárt, aki vendégta-
nárként tart órát, s ez nagy meglepe-
tés volt a gyerekeknek. 

A fiatalok megszakítva a táncolást
éppen pihentek a társalgóban, ezért
kicsit beszélgettünk a táncról. Töb-
ben elmondták, miért kezdtek el tán-
colni, s miért fontos számukra a tánc.
Véleményüket egy csokorba kötöt-
tem: Imádok táncolni. Kosaraztam
hat évig, s miután abbahagytam, a
táncot választottam mozgásnak. Ki-
kapcsolódást, lelki feltöltõdést jelent
számomra a tánc. Fontos számomra a
társaság, a ruha, a zene, a harmónia, a
mozgás. Sportoltam, de ez nem olyan
monoton, mint a sport. Lehet csajoz-
ni is, és minden lány szereti, ha egy fiú
tud táncolni. Beszélgetésünk után
megszavaztuk a kedvenc táncukat, a
standard táncok közül a quickstep vit-
te a pálmát, a latin táncoknál pedig a
rumba nagy fölénnyel gyõzött.

Sas Erzsébet 

Kaponya Györgyné Rózsika szervezi az összejöveteleket

Szívesen lejtik táncot
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Bordeaux-i aranyérmes szekszárdi borászok 5.

Mészáros pincészet: 2008 az áttörés éve
Szerénységénél csak az nagyobb,
amit az agráriumról, a borászat-
ról tud az immáron rangos városi
kitüntetéssel elismert, kétszeres
párizsi ezüstérmes, aztán a Bor-
deaux-i aranyérmes szekszárdi
borászatvezető, Mészáros Pál.
Sokak kedvenc „Palija”.

Bálint György

Akinek keresztény-konzervatív érték-
rendje mellett megvan az az empati-
kus képessége, hogy a más világnéze-
tûekkel, más életvitelt követõ embe-
rekkel is szót értsen, mi több: remek
kapcsolatot is létesítsen velük. Per-
sze esze ágában sincs nyugodt, kon-
szenzusteremtõ erõként politikai
kûzdõtérre lépni. Erre ma már – ha
lenne is ilyen szándéka – ideje semmi-
képpen sem. Az egykori állami gazda-
ságok szakszolgálatának tanácsadója,
majd igazgatóhelyettese, a Minerág
kutatólaboratórium létrehozója
2002. óta a szõlészetre és a borászat-
ra koncentráló, tipikus családi gazda-
ságának megalapozására, felfuttatá-
sára fordítja azt a szellemi tõkét, ami
neki megadatott, majd felsõfokú ag-
rártanulmányai során tovább pallé-
rozott.

Nem tolakszik a nyilvánosságért,
a hegyközségi elnöki funkciójáról
is a teljes embert kívánó elfoglalt-
ság miatt mondott le. Tõsgyökeres
szekszárdi úriember a Bordeaux-i
aranyérmesekrõl készült cikksoro-
zatunk okán újfent megszólítatott
Mészáros gazda, aki míves borházá-
ban számos nem szakmai rendez-
vénynek is otthont ad. A 2008-as év
igazi áttörés a pincészet számára a
borversenyek tekintetében: meg-
annyi rangos elismerés után elõ-
ször sikerült ugyanis bevenni az
ágazat Mekkáját, Franciaországot.
Érett már ez nagyon, mert produk-
tuma alapján õ is a szûkebben vett
szekszárdi borászelithez tartozik,
akik már az ezredforduló utáni
csúcsévjáratokkal bevették Bor-
deaux-t. Ami csak kicsit késett, de
bekövetkezett 2008-ban.

Francia 
hódítás

Kezdõdött a sikerszéria két párizsi
ezüsttel, amire a borász legalább annyi-
ra büszke, mint a bordeaux-i aranyra.
Vajon miért?

– Részint, mert a borversenyek
nagy nemzetközi szaktekintélyei
szerint Párizs a marketingszempont-
ból talán jobban hangzó Bordeaux
fölé nõtt – adta a magyarázatot Mé-
száros Pál, aki számára nagyon is ért-
hetõ dolog miatt zárta szívébe a

francia fõvárost: – A három magyar
vörös ezüstbõl kettõt a mi borunk, a
merops cuvée és a cabernet franc
nyert el. 

Utóbbiról megtudjuk, hogy Hidas-
petre dél-keleti fekvésû lankáiról szár-
mazik, a termés dûlõszelektált. Nem
csak tõkénként terméskorlátozott, ha-
nem fürtleválasztással szüretelt, és
hordóválogatás után házasították a
borokat. Ez még a fajtával világuralmi
szerepüket fenntartó franciákból álló
zsûrinek is adhatott valami pluszt: a
náluk nem jellemzõ gyümölcsös üde-
séget, frissességet.

Összhangban 
a természettel

Ez rendben, de mi az a merops
cuvée Mészáros módra. A szakma-
beli már sejt valamit, mert érzi a két
cabernet, no és a merlot, de miért is
kapta ezt a nevet eme remek házasí-
tás? Nem könnyû alapos helyisme-
ret, és némi bennfentesség, no meg
latinismeret nélkül megfejteni a fel-
adványt. Márpedig Párizs bevétele
után ez a cuvée hozta a bordeaux-i
aranyat.

– A merops a gyurgyalag madár la-
tin neve, amely a löszfalon fészkel,
megeszi a rovarokat, bogarakat, mé-
heket, ezért itt nem is permetezünk
rovarölõ szerekkel – mondja az im-
máron negyven hektáron gazdálko-
dó borász kifejezve azt is, hogy mek-
kora hangsúlyt fektet a környezetvé-
delemre. – Az úgynevezett Malom-
oldalból való a 2006-os évjárat,
amely meghozta az újabb sikert a
pincészet számára.

– Mit kell tudnunk róla?

– Cabernet sauvignon, cabernet
franc és merlot házasítása után készí-
tett borról van szó. A terméskorláto-
zott mennyiség fürtválogatás után ke-
rült reduktív technológia alkalmazásá-
val feldolgozásra. A házasítás elõtt egy
évig mindegyik fajta külön érett egy-
egy barrique hordóban. Ezekbõl a díj-
nyertes borokból még van nagyobb
mennyiségben.

– A dicsõség a presztízs okán fon-
tos, vagy már érzi materiális értelem-
ben is a sikereket?

– A marketinget már nagyon segí-
tette. Azzal, hogy a címkén feltüntet-
hetjük, hogy a legnagyobb világverse-
nyeken lett arany- vagy éppen ezüst-
érmes a bor. Ez teremtette meg annak
a lehetõségét, hogy a szintén remek-
nek mondható 2006 utáni évjáratok-
ból külföldi szállításokról tárgyaljunk.
Fontos lesz, hogy ezeket a mintákat is
majd megversenyeztessük, ha eljön
annak az ideje.

Szenvedélyes 
kadarka-kutatás

Mészáros Pálra sosem ragadt le sa-
ját kisebb-nagyobb dolgai intézésénél.
Tizenkét éven át a szekszárdi hegy-
község elnöke volt, most is alelnöke.
Az újat, a jobbat, a magasabb minõsé-
get keresõ mérnökként van szerepe –
nem is kicsi – a szekszárdi történelmi
borvidék kilencvenes évekbeli gyors,
országos kibontakoztatásában. Saját
példáján keresztül, ahogy eljutott a 74-
es, családtagonkénti 100 négyszög-
öles engedélyezett telepítéstõl a mai
40 hektárig, aminek a jövõt megala-
pozó megduplázására készül. A nagy
világfajták mellett a szekszárdi

hungaricumokra (kékfrankos, kadar-
ka) nem csak a szavak szintjén kon-
centrál, hanem a telepítései is igazol-
ják elkötelezettséget. Bikavérében
legalább ötven százalékban ez a két
fajta dominál. Nagy érdeklõdéssel kö-
zelít a szekszárdi borvidéknek a pécsi
kutatóintézettel közösen elkezdett
kadarka-kísérletéhez, melynek jegyé-
ben a Heimann-birtokon harminc ré-
gi kadarka klónt ültettek át, hogy a
gazdák ráleljenek arra az igazán tüzes,
a rothadásnak ellenálló, és minden év-
ben minõséget adó kadarkára, amely
kuriózummá teheti a szekszárdi
csúcsborokat. Maga is keresi szõlé-
szettel foglalkozók õsök kadarkáit
több száz évre visszanyúlva.

– A filoxéra pusztítása után más lett
ennél a fajtánál a bogyó húsa, leve,
vastagsága, szárazanyag-tartalma. Más
volt ez a fajta az 1800-as években. Nos,
ide visszanyúlva, ezekkel a klónokkal
nemesítjük az új ültetvényeket. A
munkába bevontuk a pécsi kutató- és
az Országos Borminõsítõ Intézetet,
már zajlanak az összehasonlító elem-
zések.

Beszélünk még a Bodzási kékfran-
kosról, amely kezdi begyûjteni a ran-
gos elismeréseket, amely beépül a
Mészáros-féle bikavérbe. Aztán arról,
hogy neki van a legnagyobb pinot
noir ültetvénye, mert lát fantáziát a
fajtában. Szót ejtünk még arról, hogy
fia, Mészáros Péter személyében meg-
van az utód, aki elõbb-utóbb birtokol-
ja azt az apai szintû komplexitást, ami-
vel ezt a gazdaságot tovább viszi,
amely már ma is 15-20 embernek ad
munkát a családtagokon kívül. Min-
den szót áthat a mély történelmi gyö-
kerekre visszanyúló szekszárdiság. A
hitelt érdemlõ feljegyzések szerint
már a törökvész utáni idõkben van-
nak az õsök megtelepedésére utaló je-
lek. Jóllehet, valamelyik Mészáros a
mai, családi tulajdonba került borház-
ban, annak 70 m-es, kétágú pincéjé-
ben is megfordult valamikor az 1700-
as években...

Mészáros Pál, fiával Mészáros Péterrel

HELYESBÍTÉS
Október 26-i
számunk 7. ol-
dalán, a kisis-
kolák meg-
mentésérõl
szóló írásunk-
ban – szeren-
csétlen mó-
don – nem dr.
Puskás Imre
neve szerepelt
a megyei közgyûlés elnökét ábrá-
zoló fotó alatt, amiért az érintettek
és olvasóink elnézését kérjük!

Dr. Puskás Imre
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Szükséges-e a rendszeres szemvizsgá-
lat, vagy sem? - kérdeztük dr. Varga Klá-
ra szakorvos-kontaktológust.

– Mindenkinek szükséges a szem-
vizsgálat. Vannak veszélyeztetettebb
emberek, akiknek az átlagnál fonto-
sabb, hogy rendszeres – évenkénti –
szûrõvizsgálaton vegyenek részt.

– Például, akik sokat dolgoznak
monitor elõtt?

– Esetükben egy aprónak tûnõ fény-
törési hibát is ki kell javítani, mert el-
lenkezõ esetben egy idõ után fejfájást,
a szem égését, kivörösödését okozhat-
ja. Leggyakrabban még normál fénytö-
rés esetén is nedvesítõ cseppre, úgy-
nevezett mûkönnyre van szükségük a
monitor elõtt dolgozóknak.

– Mi a helyzet az idõsebbekkel?
– Bizonyos életkor felett – ezt

nagyjából negyven évre teszi az or-
vostudomány – olyan változások kö-
vetkeznek be, melyek miatt úgy tûn-
het, hogy „nem elég hosszú a ka-
runk”. Az olvasnivalót egyre mesz-
szebb kell tartanunk magunktól,
hogy a betûk élesek maradjanak.
Elõbb-utóbb mindenkinek szüksége
lesz látáskorrekcióra, szemüvegre.
Dioptriánk helyes bemérését bíz-

zuk szakemberre, soha ne vásárol-
junk kész olvasó szemüveget, mert
azok ronthatnak látásunkon!

– A fiataloknak miért kell ellenõriz-
tetniük látásukat, még akkor is, ha
úgy érzik, szemüveg vagy kontakt-
lencse nélkül is jól látnak?

– A fiatalok a nagyfokú alkalmazko-
dó képességüknek köszönhetõen a
nem elégséges dioptria ellenére is
sokszor jól látnak, de ez olyan meg-
erõltetõ a számukra, hogy a nap végé-
re kifejezett fáradtságot, szem- illetve
fejfájást okozhat.

– Kiknek ajánlott még a vizsgálat?
– Fontos az ellenõrzés azoknak is,

akik magas vérnyomással, vagy cukor-
betegséggel küszködnek, hiszen ezek
a betegségek olyan elváltozásokat
okoznak a szemfenékben, amely ke-
zelés nélkül súlyos látásromláshoz,
végsõ esetben vaksághoz vezethet-
nek. (x)

A rendszeres látásellenõrzés fontossága

Brávó Bravó!

Velük énekelt Szikora Robi
A címbéli zenekart az utóbbi idő-
ben keveset láthatjuk, hallhatjuk
Szekszárdon. Többen érdeklődtek
róluk, így rajongóiknak most sike-
reikről mesél az együttes vezetője
Szakács Róbert. Jó szívvel tesz-
szük közzé, mint mindent, ami vá-
rosunk jó hírét viszi az országban,
mert pozitív visszajelzésekre min-
den területen szükségünk van.

Sas Erzsébet 

– Alig látni a Bravó zenekart az
utóbbi években, merre zenéltek?

– Járjuk az országot, Soprontól Deb-
recenig. Sokat szerepelünk Budapes-
ten, egyik törzshelyünk a Polus Palace,
ahol évek óta szilveszterkor zenélünk,
s ahol sok híres sztárral ismerkedtünk
meg. Többek között Edwin Marton és
Gesztesi Károly is odajár, s nagy meg-
tiszteltetés volt számunkra, hogy – állí-
tólag más zenekarral még nem tette –
Szikora Róbert együtt énekelte velünk
számainkat. Ezek azok a fellépések,
amelyek miatt kevesebb itthoni fellé-
pést tudunk vállalni. 
– Sokat utaztok mesélted, s ennek
köszönhetõ, – ahogy mondani szo-
kás, – jó helyen voltatok jókor…

– Semmiképpen sem szeretnék egy
nagyképûnek látszó képet festeni ma-
gunkról. Már csak azért sem, mert a ze-
nekar tagjai mind szerény emberek an-
nak ellenére, hogy kiváló hangszertu-
dással bírnak, Oberritter Ferenc szaxo-
fonon játszik, Krutki Gábor billenyûs,
jómagam pedig gitározom és énekelek.
Vállalunk lakodalmakat, bálokat, s min-
dent, amire felkérnek, s idõnk van elfo-
gadni, hat éve járjuk az országot. Ami-
kor Miskolc és Lillafüred után Debre-
cenben zenéltünk, s azt hittük, hogy an-
nál messzebbre már el sem mehetünk
Szekszárdról, akkor érkezett egy felké-
rés, a Norvégiai Magyarok Baráti Köré-
tõl. Meghívtak bennünket Oslóba négy
napra, hogy játsszunk egy hagyomá-
nyos Katalin-napi bálon. A felkérésben
azt írták, hogy egy rendezvényen láttak-
hallottak bennünket, s már akkor elha-
tározták, hogy a következõ táncos ren-
dezvényükre minket hívnak meg. 
– Járjátok az országot, miközben
sokat vagytok a fõvárosban is…

– Ha száz fellépést veszünk alapul,
akkor abból hetvenszer vagyunk szer-
te az országban és harminc alkalom-
mal Budapesten, s örömmel mondha-
tom, hogy a legnívósabb éttermek-
ben, szórakozóhelyeken valamint sok

olyan esküvõn lépünk fel, ahol az
egyik fél külföldi.  Repertoárunk na-
gyon sokszínû, a világ régi és jelenlegi
slágereit nívós helyen angolul énekel-
ni számunkra kihívás, amelynek ed-
dig még mindig sikerült megfelelni. 
– Kedvenc helyetek, kedvenc törté-
netetek? 

– Amint már említettem a Polus
Palace-ban, a világ egyik legnagyobb
szoftvergyártó cég, alkalmazottainak
partiján, több alkalommal játszottunk
nagy sikerrel örökzöld dzsessz slágere-
ket. Ehhez a kedvenc élményünkhöz
tartozik még az is, hogy ezen alkalmak-
kor szekszárdi vörösborokat szolgáltak
fel. Szekszárdi zenekar, szekszárdi bo-
rok, akár ez is lehetett volna ezeknek az
estéknek a szlogenje. Mindenesetre
számunkra nagyon emlékezetes volt.
Amire büszkék lehetnek valóban a
szekszárdi borászok az az, hogy bár-
merre járunk az országban, s elmond-
juk, hogy honnan jöttünk, azonnal a
bor lesz a téma, s nagyon jól ismerik
nem csak a borokat, de a borászokat is.
Természetes, hogy ezeken a helyeken,
némi hendikeppel indulunk az esté-
nek, viszont mi is igyekszünk, hogy a
hír fordítva is igaz legyen. Jó szekszárdi
borhoz, jó szekszárdi zenekar illik.

Rendõrök figyelnek 
a temetõk körül
Várhatóan már pénteken délután megnö-
vekszik a forgalom a temetõk körül, de a
legtöbben szombaton és vasárnap ko-
szorúznak. Sõt még hétfõn is sokan láto-
gatnak elhunyt szeretteik sírjához. Dr.
Varga Péter, Szekszárd rendõrkapitánya
arról tájékoztatta lapunkat, hogy a koráb-
bi esztendõkhöz hasonlóan Mindenszen-
tekkor és halottak napján a sírkertek kör-
nyékén megerõsítik a rendõri szolgálatot.
A rendõri ellenõrzési célja, hogy biztosít-
sák, illetve fenntartsák a forgalom folya-
matosságát a fennakadások elkerülése
érdekében. Ezekben a napokban nem
a büntetések kiszabása a fontos, hanem
a dugók kialakulásának megelõzése. S
persze, a tilosban és a szabálytalanul
parkolókat figyelmeztetik a rendõrök.
Varga doktor kéri az állampolgárokat,
hogy óvatosan közlekedjenek - nem
csupán Szekszárdon, hanem ország-
szerte - saját és közlekedõ társaik biz-
tonsága érdekében. Külön kérte a kapi-
tány, hogy az autótulajdonosok és utasa-
ik figyeljenek az értékeikre. Ne hagyják
jármûvükben látható helyen táskáikat,
egyéb holmijukat, mert ezekben a na-
pokban a „kocsikra vadászók” is feltûn-
nek a temetõk környékén, s egy óvatlan
pillanatban feltörik az autót a vélhetõen
sokat érõ holmikért… Sõt, arra is felhív-
ja a figyelmet a rendõrkapitány, hogy a
táskákat, kabátokat senki ne hagyja
még addig se õrizetlenül a sírkövön,
amíg elmegy egy kanna vízért. - hm -

EGYPERCES KRIMI
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Elmenni, de békességet, szép emléket hagyni...

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Halottak napja
alkalmából az elmúlással kapcsolatos beszélgetésünk Csontos Zol-
tán sírkőkészítővel és Vicze Lászlóné Dr. Koleszár Olga közjegyzővel,
azzal az apropóval készült, hogy mindannyian elmegyünk egyszer, s
azt szeretnénk, ha szeretteink jó szívvel, közös életünk szép emlékei-
vel gondolnának ránk. 

Egy férfi:
Csontos 
Zoltán

Egy nõ: Vincze
Lászlóné Dr.

Koleszár Olga
– Temetõkben dolgozni, szomorú és
nehéz. Ahogy fizikálisan sem könnyû
a sírkõfaragás, ami a szakmája…

– Több szakmát tanultam Budapes-
ten, s e mellett döntöttem. Apósom Péter
Sándor õcsényi lakos, sírkõ- mûkõ-
készítõ, így együtt dolgozunk. Azóta bele-
szerettem a kõfaragásba, hisz kreatív
munka. Munkám során akkor rendülök
meg, amikor egy elhunyt gyermek szüle-
ivel tárgyalok. 

– Vannak kívánságok?
– A megrendelõk elképzeléseit legjobb

tudásom szerint megoldom. Szívesen
veszem, ha kikérik a véleményemet. 

– Mi alapján választanak egy-egy sír-
követ?

–Változó. Pénzfüggõ, de ízlés kérdése is,
vannak, akik a legdrágábbat, a legnagyob-
bat rendelik meg, talán ezeknél a hozzátar-
tozóknál motiváció az elhunyt iránti szere-
tet, tisztelet, de lehet ez lelkiismeret-furda-
lás is. Ezekben az eseteken tapasztaljuk azt,
hogy felállítják a drága síremléket, aztán
egész évben ki sem mennek a temetõbe. 

– Mennyien rendelik meg a síremlé-
küket még életükben?

– Sokan ezt morbidnak tartják, pedig
sok idõs ember vagy kevésbé idõs csinál-
tatja meg még életében sírkövét. Ennek
több oka lehet. Vannak, akik azért, mert
tudják, hogy a gyermekeik nem fogják
nekik megcsináltatni, illetve vannak, akik
éppen a gyermekeik iránti szeretetbõl, –
nem akarnak gondot, utánajárást hagyni
rájuk – csináltatják, s vannak, akik szeret-
nék még életükben látni, hogy milyen
lesz a végsõ otthonuk. 

– Az urnás temetés ma már nagyon
elterjedt, milyen arányban jelenik
meg az urnára, a családi sírboltra, il-
letve a sírkõállításra igény?

– A városokban ma már 50 – 50 % az ur-
nás és a földbetemetés aránya, családi sírbol-
tot városban és falun egyformán csináltat-
nak, ami a különbség, hogy falun ritka még
az urnás temetés, ott inkább a földbeteme-
tés, ezáltal a síremlékek rendelése a több. 

– Halottak napja lesz… Mi a tapasz-
talata az ezt megelõzõ idõszakban?

– Már hetekkel elõbb sok hozzátarto-
zó jön rá, hogy milyen rossz állapotban
van szerette sírja, illetve egyáltalán nincs
síremlék – s nem azért mert nem akarták
megcsináltatni, csak halogatták – a halot-
tak napját viszont szeretnék úgy várni,
hogy meglegyen. Nekünk ez egy nagy ki-
hívás, hiszen ilyenkor már az idõjárás
sem a legideálisabb – bár az idén nem pa-
naszkodhatunk – korán sötétedik, dél-
elõtt sokáig pára köd lepi a temetõt. 

– Egyre több nemes anyagból készült
síremléket lehet látni a temetõkben…

– A mûkõbõl is szép síremléket lehet
készíteni, sajnos nem idõtálló. A már-
ványt, sõt még inkább a gránitot köny-
nyebben fel lehet újítani az évtizedek
múlásával, mert sokáig megtartja formá-
ját minõségét.

– Már említette, hogy mint mindent
ezt a szakmát is meg lehet szokni, vi-
szont a tárgyalás a hozzátartozók-
kal, a sírkõ megtervezése, nem be-
szélve a beépítésérõl nem könnyû fel-
adat. Mikor és mivel piheni ki ma-
gát? Van hobbija?

– A családom az egyetlen hobbim. A fe-
leségem köztisztviselõ, jelenleg gyesen
van, tanul s mellette könyveli a vállalkozá-
sunkat, egyébként az õcsényi önkormány-
zatnál dolgozik. Alina lányunk 3 éves, Blan-
ka 3 hónapos. A szabadidõnk minden pil-
lanatában azon munkálkodunk, hogy a
családunknak egy kis házat építsünk. 

– Az emberek még a gyász idején
kénytelenek az örökséggel és a vég-
rendelettel foglalkozni.

– A jelenlegi és az elmúlt idõszakot ösz-
szehasonlítva alig változott a végrendele-
tek száma. Talán egy-két százalékkal nõtt
az utóbbi években, pedig a világ sokat
változott, egyre bonyolódnak a családi
kapcsolatok, ami bizonyos esetekben in-
dokolttá tenné a végintézkedést. Hogy
mikor milyen végintézkedés a legmegfe-
lelõbb egy adott helyzetben, azt az összes
körülmény ismeretében és figyelembe-
vételével célszerû meghatározni. 

– Ki készítsen végrendeletet?
– Elsõsorban az, aki valamilyen formá-

ban el kíván térni a törvényes örökléstõl.
Ám gyakran a legkevésbé vitás hagyaték-
ban is célszerû lehet a végrendelkezés.
Sokszor elõfordul, hogy az örökhagyó és
az örökösök egyike az örökhagyó tulaj-
donát képezõ házban élt, amely ingatlan-
ba saját költségén beruházott. Persze az a
legjobb, ha megvannak a számlák a beru-
házásról, de ezek hiányában egy végin-
tézkedéssel ez a probléma orvosolható.
Számos olyan eset adodik elõ, ami
szintén megoldható itt nálunk.

–Ha valaki eldöntötte, hogy végrende-
let készít, idõben mikor tegye azt?

– Amikor valaki elhatározta, hogy vég-
rendelkezni fog és pontos elképzelése
van, ne halogassa az okirat elkészítését.
Nem feltétlenül jár együtt egy súlyos be-

tegség a szellemi állapot romlásával, de
sok esetben megindul a szellemi leépülés
is, és akkor már sokkal problémásabb
végintézkedést tenni, illetve bizonyos
esetekben már nincs is rá lehetõség. Fel-
hívnám a figyelmet – kissé tréfásan – a
végintézkedés nem betegség, abba még
senki nem halt bele, viszont csak életünk-
ben tehetjük meg. Egy jó tanács, a jövõ-
ben végintézkedni szándékozóknak, ha
valamivel nincsenek tisztában, fordulja-
nak szakemberhez, adott esetben a vég-
intézkedésük érvényessége múlhat rajta.

– A házassági vagyonjogi szerzõdés
emelkedett az utóbbi idõben?

– A régi nyilvántartásokból és okira-
tokból megállapítható, hogy 1945. elõtt
nagyon gyakran kötöttek házassági va-
gyonjogi szerzõdést, nem csak abban az
esetben, ha jelentõs volt az eltérés a felek
anyagi helyzetében, vagy külön vagyon-
nal rendelkeztek házasságkötéskor. Ké-
sõbb évtizedekig alig fordult elõ, hogy a
házas felek ilyen okiratot kívántak készí-
teni. Ma már újra felfutóban van ezeknek
a szerzõdéseknek a száma, ha nem is lát-
ványosan, viszont a szemléletváltozás vala-
mint a nyugati minták követése érezhetõ.
Bármilyen okirati formát választanak is –
akár ügyvédnél, akár közjegyzõnél készít-
tetik – sok késõbbi vitának vehetik elejét
és egy esetleg hosszadalmas, költséges pe-
reskedést, elmérgesedett viszonyt elke-
rülhetnek vele, ezért mindenki számára
kívánatos lenne, fõleg ha gyermekeik is
vannak. A felek bármikor készíthetnek
házassági vagyonjogi szerzõdést, házas-
ságkötés elõtt, vagy akár azt követõen is. 

– A sok munkát, és fõként a lelki
megterhelést hogy piheni ki?

– A nem túl sok szabadidõmben olyan
elfoglaltságot próbálok keresni, ami távol
áll az íróasztalhoz és a fenti események-
hez kötõdõ munkától. A kirándulások, a
természet szeretete, de a fûnyírás is pi-
hentet. 

–Egy közjegyzõnek, aki ennyi tapaszta-
lattal rendelkezik, mi az arc poeticája?

– Az ügyfelek érdekében, a jogszabályok
betartásával kell jól, és gyorsan befejezni az
ügyeket, megoldani a problémákat. Erre
törekszem valóban három évtizede.A szakemberek véleményét kérve könnyebb a nehéz pillanatokban
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Amint elhangzék a gyászhír,
hogy Kont költõje, az Árpá-
dok, Szent László ihletett szer-

zõje kiadta nemes lelkét s családja szük-
ségnek, ínségnek van kitéve, a nemzet
magáévá fogadá az árva családot, s ve-
télkedve küldé Pestre minden vidék
azon szíves adományokat, melyek ösz-
szegével biztosítva lõn az özvegy sze-
rény tisztességes háztartása, gyerme-
keinek illõ nevelése. Többet ér ez, mint
a világ minden aranya ezüstje, s fénye-
sebben tündöklenek azon könnyek,
melyeket Garay halála fakasztott, kelet
legékesebb gyöngyeinél – így emléke-
zett a Vasárnapi Ujság 1855. augusz-
tus 26-án a szûk két esztendeje jobblét-
re szenderült költõrõl. Igen tanulságos
síremlékének története is, melyet szin-
tén itt találunk.

Garayról el lehet mondani, hogy a
midõn meghalt, akkor kezde élni. Már
temetéskor oly általános bánat volt az
egész nagy sokaságon elterülve, a mi-
nõt csak azon férfiak végtisztességé-
nél lehet feltalálni, kik érdemesek reá,
hogy egy nemzet öltsön érettök bána-
tos gyászt. 1853. nov. 5-e volt a gyá-
szos nap, mely egészen elválasztá a
halhatatlan szellemet a roskatag, por-
hadó testtõl. 

„A pesti új temetõben, ékes sírkõ
jelöli a sírt, mely szeretett
Garaynknak nyughelyül szolgál. A
szép hamuszín márványból készült
másfél ölnyi magas lobor (pyramis),
talapzata göröngyös szikla, tetejét lant
ékesíti. Elöl ezen felirat olvasható
aranybetûkkel: „Garay János hamvai-
nak – tisztelõi”, alább egy fülkében
négy zöld kötetû könyv van igen
természethíven márványból kifarag-
va, melyek a költõ munkáit ábrázol-
ják. Hátul születésének és halálának
éve, napja.

E szépen kifaragott hideg kõszál is
egyik tanúsága s tanúja a forró tiszte-
letnek, melyben Garayt halála után
nemzete részesíti. Legelõször Ceglé-

den tartaték Simonffy Kálmán indít-
ványára, hangverseny és táncmulat-
ság e sírkõ felemelésére, majd másfe-
lõl is érkeztek küldemények legna-
gyobb részt Császár Ferenchez e cél-
ra. Midõn 100 és néhány forint együtt
volt, Császár elment Gerenday szob-
rász hazánkfiához, közölte vele szán-
dékát s a csekély összeget.

Gerenday pedig nem várta míg
több pénzt mutatnak neki, hanem
hozzá látott a munkához, s múlt hó-
napban fel is állítá a drága hamvak
fölött a szép emlékkövet, a takarék
pénztárba betett pénzt pedig

átengedé az özvegynek, hogy férjé-
nek még ki nem nyomatott munkái-
ra fordítaná azt. Ilyen a tiszta keblû
magyar polgár; nem sokat beszél, ha-
nem cselekszik. Hogy e hideg kõszál
tanúja is a Garay iránti tiszteletnek,
arról múlt hétfõn tulajdon szemeink-
kel gyõzõdénk meg, midõn
Obernyik temetésérõl oda mentünk
néhányan Garay sírjához, minden
ember, mint valami szent kép vagy
templom elõtt tisztelõ áhítattal süve-
get emelt a mint Garay sírkövére te-
kintve elolvasá a bele vésett halhatat-
lan nevet, és nem egy szem úszott

könnyekben, melyeket e tisztelet,
szeretet és a nagy veszteség fölötti bá-
nat sajtolt.” A Magyar életrajzi lexikon
Gerenday Antal szobrászról elmond-
ja: „1847-ben õ alapította hazánk leg-
nagyobb kõfaragótelepét Pesten, a
Kerepesi út végén. Díszítõszobrokat,
számos síremléket készített a múlt
század 50-es, 60-as éveiben”. A fõvá-
ros 1908-ban adományozott díszsír-
helyet Garaynak. Dr. Töttõs Gábor

Garay János sírköve

MESÉLÕ EMLÉKEINK 68.

Ódon időben
NOVEMBER 3-ÁN 

90 éve, 1918-ban megalakult a he-
lyi nemzetõrség.
NOVEMBER 4-ÉN

120 éve, 1888-ban Schneiderba-
uer József beszüntette kádárüzletét
és pálinkafõzõjét.
NOVEMBER 5-ÉN

155 éve, 1853-ban elhunyt Garay
János költõ, drámaíró, akadémikus.
135 éve, 1873-ban sajtónk megír-
ta: egy feleség férjét bezárta, ne-
hogy az önkéntes tûzoltóegyletnek
aláírjon. 90 éve, 1918-ban meghalt
Tihanyi Domonkos, volt tanfelügye-
lõ, pedagógiai szakíró.
NOVEMBER 6-ÁN

110 éve, 1898-ban a múzeumban
hatvan nõ kézimunka-kiállítása nyílt.
NOVEMBER 7-ÉN

160 éve, 1848-ban született
Kenézy Csatár, újságíró, író, költõ:
õ javasolta városunk mai névalakját,
és 115 éve, 1883-ban itt jelent meg
Regények dióhéjban címû kötete. 
November 8-án 685 éve, 1323-
ban beiktatták szekszárdi apátság
melletti birtokába Imre mestert.
NOVEMBER 9-ÉN

95 éve, 1913-ban 120 hallgatóval a
múzeum képtárában nyílt meg a
munkásgimnázium új évfolyama. 90
éve, 1918-ban elhunyt Fekete Mi-
hály, volt gõzmalom-tulajdonos.

" Memento mori! - Emlé-
kezz a halálra / a holtakra!

Bizonyára ismerõs ez a mondás,
meg is tesszük ezt minden évben,
az idén vasárnapra esik a halottak
napja. Ilyenkor a sírok mellett a ke-
resztény embernek eszébe kell,
hogy jusson a két fogalom az örök
élet és a test feltámadása. Ha nem
jut eszébe vagy csak legyint rá, ak-
kor az nagy baj. Az ilyen ember
nem is számít kereszténynek még
akkor sem, ha esetleg valamilyen
okból gyakorolja a vallását.

Az egyik országban körkérdést in-
téztek azokhoz a megkereszteltek-
hez, akik nem gyakorolják a vallá-
sukat, nem a hitük szerint élnek. A
kérdés így hangzik:Haláluk esetén
kívánnak-e egyházi szertartást és

miért? A legtöbb megkérdezett
igennel válaszolt és kb. Így indokol-
ta meg ezt az igényét: Csak a hívõ
embernek, csak az egyház papjá-
nak van hitbõl merített, vigasztaló
mondanivalója a megnyíló sírok
mellett. Õ meri kimondani, hogy a
halál nem végállomás, mert az élet
után ÉLET, az örök élet következik.

Nagyon fontos, hogy a földi életben
egymást segítsük nem csak a földi
boldogulásban, hanem az örök üd-
vösség útjára is segítsük egymást.
Szent Jeromos a Szentírás nagy tu-
dósa, hosszú idõn keresztül élt
Betlehemben, Jézus szülõvárosá-
ban. Amikor meghalt édesanyja így
írt barátjának: „Szomorúak va-
gyunk, mert eltávozott közülünk.

Örvendezünk, hogy hosszú ideig a
miénk volt, élvezhettük jóságát. Há-
lát adunk Istennek, mert õ ezután is
velünk marad.”
Hálát adunk Istennek, hogy az el-
hunytjaink a mieink voltak, és azért
fohászkodunk, hogy az örök szere-
tet országába jutva a mieink is ma-
radjanak. Ilyen értelemben igaz az
Írás szava, miszerint a szeretet erõ-
sebb a halálnál. Akit Isten nekünk
adott,azt többé nem veszi el tõlünk.
Velünk marad, nem csak az emlé-
kezés szobájában, hanem a földi
élettel határos szeretet országá-
ban.
Halottak napján elõszeretettel
idézzük a Makkabeusok második
könyvét a Szentírásból, mely sze-
rint: „Szent és üdvös dolog imád-

kozni a halottakért, hogy feloldo-
zást nyerjenek bûneiktõl.”/2 Makk
12,43-46/
Ezért imádkozunk, ezért mutatunk
be szentmisét, hogy számukra ki-
esdjük az üdvösséget Krisztus által,
mert õ meghalt értünk. Mi az, amit
mi haláluk után nekik adhatunk? Vi-
rágot, koszorút, égõ gyertyát, ez
mind szép, de csak szimbólum, a
szeretetünk jelképe. Az imádság és
a szentmise az, ami igazán nagy
ajándék számukra, olyan, mint egy
mocsárban fuldokló számára a ki-
nyújtott kéz. Ezért tiszta szívvel
mondjuk el a megszokott fohászt a
mai napon: 
Adj, Uram, örök nyugodalmat ne-
kik, és az örök világosság fényes-
kedjék nekik, nyugodjanak béké-
ben. Ámen.

Bacsmai László plébános

E V A N G É L I U M

Garay János síremléke (A Vasárnapi Ujság metszetén)
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Szeressük egymást, gyerekek!
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A rejtvény megfejtését 2008. november 11-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
OKTÓBER 19-EI REJTVÉNYÜNK HELYES MEGFEJTÉSE: „Most hazug koszorúk láncait ne tûrje” (Petõfi
koszorúi). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Auth Krisztina, Kerámia u. 87. és Lóki Adrienn, Bé-
ri B. Á. u. 47. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Tudjátok: „Az élet úgyis tovaszáll,/a sír magába zár”, de
mondhatom fennköltebben is: Látjátok, feleim, szeme-

tekkel, mik vagyunk, csak por és hamu vagyunk. Persze, a
kákán is csomót keresõk most is akadékoskodhatnak: ez
még nem elégséges ok arra, hogy szeressük egymást, és ez -
sajnos – így van szerintem is. Ne kívánjunk, ne várjunk el
embertársainktól olyasmiket, amire képtelenek. Például (a
teljesség igénye nélkül), szexuális téren az örök hûséget, úgy
általában: a törvények (a Tízparancsolat) betartását, és a
politikusoktól az igazmondást. (Egyébként is állandó,
folyamatos igazmondásra senki emberfiát a földön nem 
szabad kötelezni, mert ha mindenki mindenkor igazat
mondana, akkor abban a szent pillanatban örökre
megszûnne az emberek közötti párbeszéd.)

Ezek után jogosan vetheti fel bárki a kérdést: – Mi értelme
van olyasmire biztatni az embereket, ami eleve kudar-

cra van ítélve? „Szeressük egymást, gyerekek”... nevetséges. Ki
az a naív ember, aki még 19 év szabad, demokratikus jogál-
lamisági tapasztalatai után is komolyan hisz abban, hogy
bár parancsszóra képtelenség volt megváltoztatni bennün-
ket, de szép szóval szót lehet velünk érteni? Hiszen már az is
óriási eredmény volna, ha az értelmetlen, engesztelhetetlen
gyûlölködésnek sikerülne végetvetni. (A terrorizmusról,
rasszizmusról, gazdasági és pénzügyi válságokról már nem
is beszélve.) Én mindezen dolgok ellenére mégis makacsul ar-
ra biztatok mindenkit (magamat is!), hogy erõltessük meg
már végre egy kicsit magunkat, és próbáljuk meg egy pici-
vel, igazán csak egy „hangyányival” jobban tolerálni egymás
öröklött rossz beidegzõdéseit, tévedéseit, hibáit. Hiszen mi
sem vagyunk teljesen tökéletesek (talán még én sem), a jót
igyekezzünk meglátni sorstársainkban, vagy pusztán em-
bertársainkban fajra, nemre, vallásra, pártállásra, stb., stb.-
re való tekintet nélkül. (A hosszúra nyúlt prédikáció miatt a
mai perselyezés elmarad.)

Végezetül nem árt megemlítenem, ha mi, emberek erre
genetikailag képtelenek vagyunk, akkor az evolúcióra

hárul a probléma megoldása, és elõbb-utóbb még az Isten
is gondolkodóba eshet, hogy érdemes-e érdemtelenekre
pazarolni végtelen jóságát és szeretetét. (Az Úr útjai
kifürkészhetetlenek.) Egyébként azon is érdemes pár percig
elgondolkodni, ha mi, emberek képtelenek vagyunk a nor-
mális együttélésre egymással, akkor kikkel akarunk együtt-
élni boldog harmóniában? A legközelebbi rokonainkkal, a
csimpánzokkal, gorillákkal, orángutánokkal? Jó gondolat,
csak – sajnos – ez is kivitelezhetetlen. Mi nemsokára 7 mil-
liárdan leszünk, õk meg együttvéve sincsenek még 40 ezren
sem. Bálint György Lajos
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Fejjel is játsszák 
a kosárlabdát
Elküldte egyik amerikaiját a KSC

Kulissza
Gyerekek a sikerre vezetõ útig...

Több egyéni sportágban (csel-
gáncs, kerékpár, atlétika, aszta-
litenisz) föltűntek, és föl is tűn-
nek úgymond született tehetsé-
gek a szekszárdi sportban,
akikre okkal büszkék a felfede-
zők, s azok is, akik az első lépé-
seket megtették velük az első
átütő gyermek korosztálybeli 
sikerre vezető útig. 

Bálint György

De ott az aggodalom a trénerekben:
közelítve a serdülõ kor felé, megma-
rad-e ez a lelkesedés, a sportág irán-
ti alázat, no és a szülõk biztatása, al-
kalmasint anyagi áldozatvállalása?
Mert ez a hetvenes és a nyolcvanas
években nem volt annyira kérdés,
mint az új idõkben. Akkor, amikor
majd le kell mondani több minden
motiváló dologról a sportági érvé-
nyesülés okán. Esetleg vállalni még
napi egy iskolakezdés elõtti, reggel
korai edzést. A hétvége terhére –
amikor mások hétvégi kikapcsoló-
dásképpen uszodába járnak, kirán-
dulnak, este eljárnak szórakozni –
elutazni oda, ahol egy megfelelõ kva-
litású edzõpartner segítségével –
speciálisan is tud készülni a tehet-
ség. Úgy gürcölni szenvedni, hogy a
sportága ûzésének élvezeti értéke
sincs mindig jelen. Ma nehezen
megválaszolható kérdések ezek Sop-
rontól Nyíregyházáig, ott is, ahol a
jobbak az egyesületek tárgyi és anya-
gi feltételei, mint mifelénk

Érzek, nem is kicsi szkepszist e tekin-
tetben olyan sokat megért trénerek ar-
cában, mint Schneider Konrád, vagy
Szepesi József, akinek van már a kö-
zelmúltból ilyen irányú negatív tapasz-
talatuk: mintegy varázsütésre eltûnik a
nagy tehetség az egyesület, a kis klub
látókörébõl. Sokszor nincs is igazán
respektálható indok, magyarázat sem:
egyik napról a másikra nem jön a gye-
rek, noha nem fáj semmi, nem veszett
össze senkivel.
De ha nem tûnik el, és a serdülõ- és
ifikorba érve is megmarad a tehet-
ség, no nem csak létszámban, hanem
a korosztálya élvonalában is, akkor is
rághatja a körmét a helyi sportélet
fellendítést komolyan gondoló egye-
sületi vezetõ, sportügyekben illeté-
kes önkormányzati képviselõ, no és
szurkoló: sikerül-e megtartani õket?
A továbbtanulás objektív akadály, ez
ellen nehéz tenni, fõleg ha a sporto-
ló nem Pécsre kerül. De elõfordulhat
az a szituáció, hogy a srác vagy a le-
ányzó, a nagyobb egyesületek csábí-
tása esetén maradna vállalva az ingá-
zást, a nyûglõdést, mert kötõdik az
edzõjéhez, az öltözõjéhez, sok min-
den egyebekhez. Amikor a jövõ kerül
szóba a szekszárdi sport kapcsán, a
föltûnt tehetségek megmaradásának
feltételeirõl is beszélni, és persze ten-
ni kellene – egyéni sportágakban
könyebb ez, mint a fizetõsebb nép-
szerûbb labadajátékokban – háttér-
be szorítva az „úgy is elmennek in-
nen” amúgy papírformának tekint-
hetõ szlogent.

Valahogy nincs szerencséje a szek-
szárdi élvonalbeli női kosárlabdá-
nak a légiósokkal akkor sem, ha
az illető nem a Közép-Kelet Euró-
pából, hanem a kosárlabda
őshazajából, Amerikából érkezik. 

Bálint György

Persze olcsón jót kifogni, nem könnyû
hadmûvelet, márpedig a KSC nem tud
és nem is akar áldozni ötezer dolláros já-
tékosra. Ennek harmadából meríttek
menedzseri közvetítéssel a szekszárdi-
ak a tengerentúlról, s az irányító poszton
számításba vett Tamisa Agustinnak már
meg is köszönték, eddigi ténykedését, a
napokban szerzõdést bontottak vele.
– Nekünk nincs idõnk arra, hogy meg-
várjuk, amíg tényleg átáll az európai
kosárlabdára. Egy irányító esetében ez
legalább egy év. S ezen a poszton nem
bírja el a csapat. Különösen egy olyan
fiatal és rutintalan, mint a miénk, hogy
egy játkos annyit hibázzon, mint a ki-
csi amerikai, akivel kétségtelen, lendü-
letesebbek, gyorsabbak lettünk, de az
említettek miatt még hiába – jegyezte
meg Újhelyi Gábor, az Atoemrõmû
KSC Szekszárd  vezetõ edzõje
– Így jár, aki zsákbamacskát vesz, de
ne is csodálkozzon!
– Jók voltak a mutatói, ami alapján dön-
töttünk, de az tényleg csak a leigazolás
után derült ki: 2 évig nem játszott se-
hol, mielõtt most átjött Európába, azt
megelõzõen egyetemi csapatban sze-
repelt. Ez roppant hosszú idõ egy ru-
tintalan játékosnak, aki irányító posz-
ton szerepel, ráadásul egy más kosár-
labdaközegbe érkezik.
– Ráadásul egy olyan csapatba jön,
ahol kiemelt fizetés nélkül is húzóem-
bernek igazolták.
– Pontosan errõl van szó. Ez volt az el-
várás és nem az, hogy legyen a má-
sodik számú emberünk a posztján.
– A másik amerikai, bírja még a veze-

tõ edzõ, a szponzorok és a szurkolók
bizalmát. Azért termeli a pontokat Wil-
son, a színes bõrû amerikai. – Kétség-
telen, a mi szintünkön hasznos, hasz-
nálható játékos õ, aki amit tud, azt ké-
pes hozni a meccseken. De akkor len-
ne igazán értékes, ha az együttes csa-
patvédekezésben, és a támadásban is
láncszemként tudna illeszkedni, alá
dolgozva másoknak, kiszolgálva a töb-
bieket. Ez nagyon hiányzik még min-
dig nála, ehhez úgy látom, nincs meg
a megfelelõ játékinteligenciája, nehe-
zen tanulja azokat a taktikai elemeket,
amit az edzéseken tanulunk. Úgy meg-
határozó ember nem tud lenni, ahogy
azt a szurkolóink egy amerikai játékos-
tól remélik.
– Azért az csak földobja, hogy az õste-
hetségnek is nevezhetõ Jevtusenkót, a
minden klubnál hiányposzton, center-
ben nem csak a bajnokság végéig tud-
ja megtartani a klub.
– Igen örülök ennek, õ már igen fiata-
lon is remek dolgokra képes, roppant
sok van még benne, amit szeretnék ki-
hozni belõle, eredményességére már
most nagy szükségünk van
Újhelyi Gábor arca gondterheltebb-
nek tûnik, mint a bajnokság indulása-
kor. Pedig alapvetõen nincs gond,
mert azokat a meccseket, amelyek az
elvárásnak számító nyolcadik hely
szempontjából hozni kell, megnyerte
a KSC. De a képzõ edzõ hírében álló, a
csapattal sokat dolgozó, Szekszárdon
ennyi év után már magát igazán ott-
hon érzõ nagykõrösi trénernek azért
lehetnek álmatlan éjszakái, mert las-
sabban halad elõre ezzel a vadonatúj fi-
atal csapattal, mint azt gondolta. Nincs
egy Makszimovicsa vagy egy
Bukovszkija, mint az elmúlt években.
De van egy gyorsabb, harcosabb, len-
dületesebb, ha úgy tetszik modernebb
kosárlabdát játszó gárdája – igaz, még
túl a hibaküszöbön. Nem érzi még övé-
nek „újhelyisen” a csapatot.
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Egy évvel ezelõtt új útra lépett a Tolna
Megyei Önkormányzat a szakképzés in-
tegrálásával -- kezdte gondolatait dr. Pus-
kás Imre közgyûlési elnök a Térségi In-
tegrált Szakképzõ Központ (TISZK)
projektindító konferenciáján Tamási-
ban. A szakképzés megyei szinten tör-
ténõ szervezése új források bevonását
tette lehetõvé. Ennek eredménye az a
két sikeres pályázat, melynek révén kö-
zel másfél milliárd forint összegû fej-
lesztés kezdõdhet meg a Szent László
Szakképzõ Iskolában. Az elnök szerint
a TISZK akkor érheti el célját, ha a gaz-
daság elvárásaihoz igazodva magas
színvonalon fog mûködni, vagyis egy
jobb szakképzõ rendszer jön létre.

Vida Lajos fõigazgató úgy fogalma-
zott: a Szent László Középiskola a régió
szakképzésének királya. Ezt igazolja az
is, hogy a Dél-Dunántúlon csak a szek-
szárdi TISZK nyerte el mindkét kate-
góriában (TÁMOP, TIOP) a maximáli-
san megpályázható összeget. Ezzel
együtt sok feladat is hárul az iskola dol-
gozóira. A cél: meghatározó szerep be-
töltése a felnõttképzési szolgáltatások-
ban. Ezt azonban csak együttmûködés-
sel lehet elérni, amiben a fõigazgató

mind a pedagógusok, mind a partner-
szervezetek segítségére számít.

Jóföldi Gabriella, a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal osztályveze-
tõ-helyettese a TISZK felépítését is-
mertette, amely ún. holland modellre
épül, vagyis egy fenntartóval mûkö-
dik. A TISZK élén a Tolna Megyei Köz-
gyûlés által kinevezett fõigazgató áll,

akinek munkáját az igazgatótanács se-
gíti. Az igazgatótanács tagjai: fõigaz-
gató, fõigazgató-helyettes és a tagin-
tézmény-vezetõk (igazgatók). A
TISZK tevékenységét az ún. szakmai
tanácsadó testület felügyeli, amelybe
a fenntartón kívül tagokat delegálnak
a nagyobb gazdasági szervezetek és
az érdekképviseletek is.

A szakképzés királya
Hivatalosan is elindul a TISZK-projekt Tolna megyében

7100 Szekszárd, Szent István tér 26.
Tel/fax: 74/316-222
honlap: www.wmmm..hu
Nyitva: ápr. 1-tõl szept. 30-ig hétfõ kivé-
telével naponta 10-18 óráig, okt. 1-tõl
márc. 31-ig hétfõ kivételével 10-16 óráig.
Belépõdíj: felnõtt 500 Ft, nyugdíjas, di-
ák 300 Ft.
Ingyenes látogatási nap: szombat

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK:

• A tolnai táj évezredei az õskortól a
honfoglalásig

• Megelevenedett képek. Egy kisváros
a századfordulón

• Örökségünk. Tolna megye évszázadai
• Pincemúzeumi kiállítás: népi gyer-

mekjáték és fegyvergyûjtemény
(Csak elõre bejelentett csoportok lá-
togathatják!)

A felújított BABITS MIHÁLY EM-
LÉKMÚZEUM ünnepélyes megnyi-
tása a költõ születésének 125. évfor-
dulóján, 2008. november 26-án
(szerdán) 15 órakor lesz. Helyszíne:
Babits Mihály Emlékház (Szekszárd,
Babits u. 13.).

Múzeumi órák (diavetítéses elõadások
és /vagy tárlatvezetések a kiállítások-
ban):
• Az õskor
• A rómaiak Pannóniában
• A honfoglaló magyarság
• Szekszárd története
• A Sárköz története és néprajza
• Mesterek, népi kismesterségek

Egyéb filmvetítések, interaktív fog-
lalkozások általános és középiskolás
tanulók részére elsõsorban a történe-
lem, irodalom, rajz és mûvészettörté-
net, hon- és népismeret órák temati-
kájához kapcsolódva.

Bõvebb felvilágosítás valamint éves
programfüzet a múzeumban kérhetõ 

(Szekszárd, Szent István tér 26. Tel.:
74/316-222, 21-es mellék, Andrásné)
ÓVODÁS FOGLALKOZÁSOK

Minden hónap utolsó hetében 10
és 11 órakor kezdõdik elõzetes idõ-
pont egyeztetés alapján.
Novemberben: – Az Örökségünk. Tolna
megye évszázadai címû kiállítás
megtekintése, interaktív foglalatosságok
RÉGI ÉSSZEL – GYERMEKKÉZZEL KÉZ-

MÛVES SOROZAT

November 14-én, szerdán 10-16 óra
között karácsonyi készülõdés: adven-
ti naptár készítése. A foglalkozást
Andrásné Marton Zsuzsa múzeumpe-
dagógus és Gulyás Éva kézmûves ve-
zetik.
HONISMERETI SZAKKÖR TOLNA ME-

GYEI KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Minden hónap harmadik péntekén
8.12 óráig tart.

November 21.
8 órától: K. Németh András: Tolna

megye középkori templomai. 10 órá-
tól: Belvárosi séta. A szekszárdi ben-
cés apátság

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK KLUB

November 13. csütörtök, 15 óra
– Az egészséges életmód témakör-

ben Dr. Vastagh Oszkár osztályvezetõ
fõorvos Az idõskori szembetegségek
címmel tart elõadást a múzeum
könyvtárában.

November 25. kedd, 15 óra
– Klubdélután: A TKM Klub ren-

dezvényein készül fotók nézegetése
projektoros kivetítéssel, majd kávé-
zás, beszélgetés a múzeum folyosóga-
lériáján
MÚZEUMI ESTÉK ELÕADÁS SOROZAT

A 2008/09-es évben Pajzán históri-
ák címmel hirdetjük meg elõadás so-
rozatunkat, mely minden hónap utol-
só szerdáján kerül megrendezésre.

November 19. szerda, 15 óra: Dr.
Bebesi György: Nagy Katalin szerelmi
élete
BABITS MIHÁLY EMLÉKHÁZ

7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 13.
Tel.: 74/312-154
honlap: www.wmmm.hu

Ünnepélyes megnyitó: 2008. no-
vember 26-án (szerdán) 15 órakor!

Belépõdíj: felnõtt 500 Ft, nyugdíjas,
diák 300 Ft.

Ingyenes látogatási nap: szombat
Állandó kiállítások:
– A költõ relikviái szülõházában,

családjának egykori otthonában
– Dienes Valéria Emlékszoba

– Baka István Emlékszoba
Múzeumi óra:
Babits Mihály és Szekszárd

IRODALOM HÁZA – MÉSZÖLY MIKLÓS

MÚZEUM

7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 15.
Tel.: 74/410-783
honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: ápr. 1-tõl szept. 30-ig hétfõ ki-
vételével naponta 10-18 óráig, okt. 1-tõl
márc. 31-ig vasárnap és hétfõ kivételé-
vel 10-16 óráig.
Belépõdíj: felnõtt 500 Ft, nyugdíjas, di-
ák 300 Ft.
Ingyenes látogatási nap: szombat
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS:

– Mészöly Miklós emlékkiállítás
Múzeumi óra:
Mészöly Miklós és Szekszárd

MEGYEHÁZI KIÁLLÍTÁS

7100 Szekszárd, Béla tér 1. (Vármegye-
háza I. emelete)
Tel.: 74/419-667
honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: ápr. 1-tõl szept. 30-ig hétfõ ki-
vételével naponta 9-17 óráig, okt. 1-tõl
márc. 31-ig vasárnap és hétfõ kivételé-
vel 9-15 óráig. Belépõdíj: felnõtt 500,-
Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft.

Ingyenes látogatási nap: szombat
Állandó kiállítások:
• A régi megyeháza világa
• Mattioni Eszter festményei és

hímeskövei
• Liszt Ferenc emlékkiállítás
• Esze Tamás gyûjteménye

WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM

NOVEMBER 8-9-ÉN: 

29. Sípos Márton 
nemzetközi úszóverseny
n Változtattak a kiíráson, több még fi-
atalabb korosztály is elindulhat, az im-
máron 29. Sípos Márton úszóemlék-
versenyen a jövõ hétvégén szombaton
és vasárnap a szekszárdi városi uszo-
dában. 20 egyesület 200 versenyzõjére
lehet számítani az igen népes utánpót-
lás versenyen, amit nemzetközivé tesz
a Trnava, a Becse, a Zrinjanin és a Zen-
ta csapatának jelenléte Szlovákiából il-
letve Szerbiából. Népes küldöttséggel
jön az úszófellegvárnak számító Duna-
újváros, de ezúttal sem hiányozhatnak
az alföldi és a dunántúli klubok mellett
a házigazda Vízmû SE, a Dombóvári SI,
a Pécsi TÁSI valamint a Bajai SE úszói. 

A kétnapos viadal  során mindig az
átlagosnál nagyobb érdeklõdésnek szá-
mít: ki nyeri a névadó, az 1920-as évek
elején világcsúcsot úszó szekszárdi gaz-
datiszt, Sípos Márton számát, a 100 m-
es mellúszást. A címvédõ momentán, a
Pécsi TÁSI versenyzõje, Financsek Gá-
bor. Több tucatnyi versenyszámban
avatnak gyõztest, a Vízmû SE úszói kö-
zül a hazai medencében többen is
esélyesek a dobogóra , de Gyurkó Lász-
ló pedig a szakosztály elsõ számú ver-
senyzõje a gyorsúszószámokban a gyõ-
zelem elsõszámú várományosa. b. gy.



NOVEMBER 4-ÉN kedden 14 órakor a
táncteremben Dr. Sudár Zsolt belgyó-
gyász fõorvos tart elõadást Gyógyító
növények a táplálkozásban címmel. A
belépés díjtalan.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata 

NOVEMBER 6-ÁN csütörtökön 18 óra-
kor a nagy érdeklõdésre való tekintet-
tel ÚJRA elõadásra kerül

a Búcsút int az õsz a nyárnak címû
nótaest a Magyarnóta Kedvelõk Bará-
ti Körének szólistáival és kórusával.
Kísér Kovács János és zenakara. Je-
gyek válthatók: munkanapokon 14-18
óráig a színházi jegypénztárban. Ára:
800 Ft 

NOVEMBER 7-ÉN PÉNTEKEN 20 ÓRAKOR
Bogyiszlói táncház
Muzsikál a Bogyiszlói Népizenekar. 
Vendégünk Mihalovics Zsolt, a bo-

gyiszlói népizenekar prímása, Orsós
Kiss János unokája Orsós Kiss János
életérõl. A táncházat Gémesi Zoltán és
párja vezeti

NOVEMBER 8-ÁN SZOMBATON 9-12-IG
JÁTÉKVÁR-LAK

Megy a hajó a Dunán címmel ba-
bás-mamás játékok, foglalkozások ki-
csiknek és nagyoknak

Lesz még rajzolda, sokféle társasjá-
ték, játszótér óriási építõkockákkal,
labdakuckóval! 

Belépõ: 1 éves kortól 300 Ft/fõ, fel-
nõtt kísérõknek 100 Ft/ fõ

Hozz magaddal váltócipõt, hogy ké-
nyelmesen játszhass!

NOVEMBER 13-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN 17-
19 ÓRA Senior Táncklub – Össztánc
Zenél: Kovács József Belépõdíj: 300 Ft

NOVEMBER 13-ÁN 16.30-KOR AZ
ÜVEGTEREMBEN

Botanika Art
Farkas Sándor fotókiállítása
Megnyitja: Dr. Kalotás Zsolt, a Ma-

gyar Természetfotósok Szövetségé-
nek elnöke

A kiállítás megtekinthetõ: novem-
ber 30-ig.

NOVEMBER 15-16. Szekszárdi Nép-
táncfesztivál amatõr felnõtt néptánc
együttesek részvételével

helyszín: Babits Mihály mûvelõdési
ház színházterme
NOV. 15-ÉN szombaton 13.30-kor és
18.30-kor verseny, programok, a nép-
tánc csoportok elõadásai, nov. 16-án
vasárnap 11 órakor Gála a díjaztott
együttesek részvételével. A belépés díj-
talan. 

NOVEMBER 17-ÉN 16 ÓRAKOR 
Várostörténeti klub. Õszi beszélge-

tés borkóstolóval egybekötve
A beszélgetést vezeti Bíró Gyula

klub elnök
Minden klubtagot sok szeretettel

várunk!

Egészséghét a Babitsban 2008. no-
vember 17-21. Témák a heti progra-
mokból:

Környezettudatos vásárlói szoká-
sok és élelmiszerbiztonság (adalék-
anyagok, „e” számok, táplálék kiegé-
szítõk) Gyermekeink jövõje, gyerme-
keink egészsége, Kerekasztal a kör-
nyezeti nevelésrõl Balesetvédelem, el-
sõsegélynyújtás, Egészséges táplálko-
zás, diétás tanácsadás, Beszélgetés a
kamaszok táplálkozási szokásairól, Az
AIDS-rõl fiataloknak, Az idõskor nem
betegség – nyugdíjasoknak a testi-lel-
ki egészségrõl, 

Együttmûködõ szervezetek:
ÁNTSZ Szekszárdi Szervezete, TM Vö-
röskereszt, Zöld Társ Környezetvédel-
mi Alapítvány 

NOVEMBER 18-ÁN kedden 19 órakor
Hegedûs Bérlet I. elõadása Molnár Fe-
renc: Az Üvegcipõ vígjáték a gyõri For-
rás színház elõadása Jegy: 2000 Ft

NOVEMBER 19-ÉN szerdán 19 órakor
Sárdy bérlet I. elõadása A mosoly or-
szága nagyoperett Csonka Zsuzsa Mû-
vészeti Társaság, Újpesti Színház pro-
dukciója. Jegy: 2000 Ft

NOVEMBER 21-ÉN pénteken 19 órakor
Szekszárd Junior Stars koncertje 
A belépés díjtalan. 

NOVEMBER 26-ÁN szerdán 19 órakor
Garay bérlet I. elõadása. Ingmar
Bergman: Jelenetek egy házasságból

Szereplõk: Détár Enikõ és Rékasi
Károly. Jegy: 2500 Ft

NOVEMBER 28-ÁN pénteken 18 órakor
Countrytól a Musicalig! 
A Szekszárdi Tücsök Zenés Szín-

pad szórakoztató évadzáró mûsora
a színházteremben

Közremûködnek az együttes gyer-
mekcsoportjának tagjai, valamint ze-
neszeretõ barátai

Belépõdíj: 500 Ft 
Jegyek a mûvelõdési házban vásá-

rolhatók munkanapokon 14-18 óra
között.

Elõzetes!

DECEMBER 2-ÁN kedden 19 órakor
Koncz Zsuzsa koncert Jegy: 2700 Ft 

DECEMBER 6-ÁN szombaton 8-13
óráig Gyermekruha- és Játékbörze a
Panoráma Mozi elõterében 

Használt, de jó állapotú ruhák, esz-
közök, játékok csere-beréje.

Információ és asztalfoglalás: Egléné
Fekete Zsuzsánál, 529-610/127 vagy
eglenezsuzsa@babitsmuvhaz.hu címen.

Mûvészetek Háza

NOVEMBER 4-ÉN, kedden 19.00 órakor
LISZT EMLÉKHANGVERSENY a

Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza és a 

Liszt Társaság Szekszárdi Csoportja
rendezésében

MÛSOR:
• Liszt: B A C H prelúdium és fúga,
• Lozsányi Soma orgona,
• Liszt: Tell Vilmos kápolnája,
• Barsi Balázs zongora,
• Liszt-Goethe: Über alles Gibfeln ist Ruh
• Brahms-Josef Wenzig: Von ewiger

Liebe
• Müller Beáta ének
• Lányi Péter zongora
• Liszt: Il Penseroso
• Spozalizio
• Grósz Zsuzsanna zongora
• Dupr?: g-moll prelúdium és fúga
• Lozsányi Tamás orgona
• Liszt: A Villa d'Este szökõkútjai
• Husek Rezsõ zongora
• Liszt-F. Saar: Alkony
• Brahms-Liliencron: Auf dem Kirch-

hoffe 
• Klézli János ének
• Lányi Péter zongora
• Brahms: g-moll prelúdium és fúga
• Deák László orgona
A mûsort ismerteti: Csötönyi László

Belépõjegy: 1000.- Ft.
Zenebarát bérlettel: 500.- Ft.

Ifjúsági hangversenysorozat 
I. elõadása

SZEKSZÁRDI KAMARAZENEKAR

2008. november 12-én, szerdán 12.30
órakor és 14.30 órakor
2008. november 13-án, csütörtökön
10.00, 12.30 és 14.30 órakor

Helyszín: Garay Gimnázium dísz-
terme

A Szekszárdi Kamarazenekar, Tol-
na Megye egyetlen vonós kamaraze-
nekara 1984-ben alakult, 1984 decem-
ber 21-én adta elsõ nyilvános koncert-
jét, a Tolna Megyei Mûvészetekért
Emlékplakett tulajdonosa, Nívódíjas
Kamarazenekar. A város kiemelt ama-
tõr mûvészeti együttesei közé tarto-
zik. Mindig a muzsika színvonalas
megszólaltatásával törekszik, a klasszi-
kus zenét kedvelõ közönség igényei-
nek kielégítésére. 

Tagjai zenei pályára készülõ fiata-
lok és lelkes amatõr zenészek (orvo-
sok, mûszaki értelmiségi, óvónõ,
pedagógus, stb.) valamint zeneisko-
lai tanárok, akik küldetéstudattal
muzsikálnak. Törekvésük a zeneiro-

dalom ritkán játszott vagy méltatla-
nul feledett gyöngyszemeinek fel-
kutatása és közkinccsé tétele. Fel-
adatuknak tartják a komolyzene
népszerûsítését, a zenei ismeretter-
jesztést és ízlésformálást. 

Évente visszatérõen játszanak a
megye szinte valamennyi városá-
ban, de a kisebb településein is, va-
lamint svájci, németországi turnén
szerepelnek. Fellépõi az október
23-i emlékkoncertnek, meghívott-
ként szereplõi a Veszprémi Kamara-
zenekari Fesztiválnak, a Mûvésze-
tek Völgye rendezvénysorozatnak.
Részt vesznek a megye Német Nem-
zetiségi Kisebbségi Önkormányza-
tának kulturális megmozdulásain,
többek között a Szekszárdi Pünkös-
di Fesztiválon, melynek szerves ré-
sze, a hazai és más uniós kamaraze-
nekarok, szólisták részvételével
megrendezésre kerülõ Kamaraze-
nekari Fesztivál. 

Fennállása alatt több mint 170
koncertet adott, 160 mû megszólalta-
tásával. Koncertjein jeles vendégmû-
vészek és karmesterek lépnek fel –
Csapó Éva, Dienes Gábor, Falvai Sán-
dor, Geiger György, Gyöngyösi Zol-
tán, Járdányi Gergely, Járdányi Zsó-
fia, Kovács Dénes, Kiss András,
Matúz István, Matúz Gergely,
Medveczky Ádám, Onczai Csaba, Ru-
ha István, Sebestyén János, Vermes
Mária, stb. – hogy a teljesség igénye
nélkül, csak a nevesebbeket említ-
sük. Mûködése alatt több rádiós köz-
vetítésen, TV felvételen szerepelt. Öt
önálló CD lemezt adott ki. 

Földesi Lajos hegedûmûvész – a
megye szülöttje, a Budapesti Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Fõiskola docen-
se – nagy szakértelemmel és mûvészi
elhivatottsággal irányítja a kamaraze-
nekar munkáját.

Mûsor:
Vivaldi: Négy évszak

Panoráma Mozi 

Október 30 és november 5 között
minden elõadásra kedvezményes,
450 Ft-os jegyár érvényes!

Nagyterem
okt. 30 – nov. 5-ig 16.30, 18.00

Immigrans – Jóska menni Amerika 
(-) magyar vígjáték 20.00 Para (16)
magyar vígjáték

nov 6–12. 14.00 (szombaton és va-
sárnap 16.00) A három rabló (-)
szinkr. német animációs film 

17.30 A házinyuszi (12) feliratos
amerikai vígjáték 

20.00 Sasszem (16) feliratos ameri-
kai film

Art terem
okt. 30-nov. 5-ig 17.00, 19.00 Zuha-

nás feliratos indiai film
nov 6-12.-ig 17.00, 19.00 Marió, a va-

rázsló (-) magyar-olasz film
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI

HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu
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KÖZLEMÉNYEK

GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEKRÕL.
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata novem-
ber 4-én (kedd)14 órakor a Babits mû-
velõdési ház földszinti termében elõ-
adást tart. Dr. Sudár Zsolt belgyógyász
fõorvos elõadásának címe: Gyógyító
növények a táplálkozásban.

ERÕSZAK, MÉDIA, FIATALOK CÍMMEL 
Dr. Virág György pszichológus az Or-
szágos Kriminológiai Intézet igazga-
tója, tart elõadást a Garay János Gim-
názium dísztermében 2008. novem-
ber 6-án, 16 órai kezdettel, amelyre
minden érdeklõdõt szeretettel vár a
Mentálhigiénés Mûhely.

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TE-
RÜLETI ÉRDEKSZÖVETSÉGE és a
Tolna megyei Vöröskereszt Területi
Alapszervezete értesíti tagjait, hogy
november 6-án, csütörtökön 7 és 10
óra között garantáltan idei õrlésû,
többfajta kiszerelésû, Kalocsa kör-
nyéki édes törtpaprika árusítást tart
2100 Ft/kg-os áron. Az igényeket
mind a két szervezetnél a hétfõi és
csütörtöki fogadóóra alatt lehet beje-
lenteni.

A „SEGÍTS RAJTAM!” HÁTRÁNYOS
HELYZETÛEKÉRT ALAPÍTVÁNY kura-
tóriuma ezúton mond köszönetet
azoknak, akik a 2007. évi adójuk
1%-át szervezetünknek ajánlották
fel. Az így kapott 48381 Ft-ot a hát-
rányos helyzetû fiatalok Útkeresõk
Klubjának és a kórházban fekvõ be-
teg gyerekek részére játszóházi fog-
lalkozásokat tartó Ágyszínház mû-
ködésére fordítottuk.

A TOLNA MEGYEI VESEBETEGE-
KÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 
köszönetet mond azoknak, akik 2007.
évi adójuk 1%-át szervezetünknek
ajánlották fel. Az így kapott 19698  Ft-
ot a heti háromszori, 4-5 órás kezelés-
re szoruló betegek részére biztosított
kábeltelevízióra fordítottuk.

HORVÁTH ISTVÁN POLGÁRMESTER
November 18. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület
November 25. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény
(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
November 18. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. emelet 36.
sz. iroda,
V. sz. választókerület
November 25. (kedd) 16-18 óráig
Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Kar Gyakorló 
Iskolája
Szekszárd, Rákóczi u. 1.
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 
14-15 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 40. sz.
iroda,
III. sz. választókerület
A hónap első csütörtöke 17-18
óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17-18
óráig
Kadarka utcai óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő

IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 
16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület
A hónap első szerdáján 
17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   
A hónap második hétfőjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület
A hónap első és harmadik kedd-
jén 16-17 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület
November 11.  (kedd) 17-18 óráig
5. Sz. Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület
November 3. (hétfő) 17-18 óráig
November 17. (hétfő) 17-18 óráig
5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 
17-18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, könyvtár-épület
HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap harmadik csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 tele-
fonon (17-19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első keddjén 
16.30-17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap utolsó keddjén 
17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és harmadik kedd-
jén 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 hétfőjén 
17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik keddjén 
17-18 óráig
Bejelentkezés: 30/2470-750
polgármesteri hivatal fsz. 4.
ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második szerdáján 
17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
NOVEMBERI FOGADÓÓRÁJA




