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ORSZÁGOS MEGHÍVÁSOS
FALLABDA-VERSENY LESZ
SZEKSZÁRDON

GYANÚS BANKJEGYEK MIATT
LETT GYANÚSÍTOTT 7. OLDAL 12. OLDAL

A remekművek a szomszédból
cím nem túlzás, hiszen a Művé-
szetek Házában szombattól lát-
ható különleges kiállítás anyagát
– a legnagyobb magyar festők
műveit – szekszárdi, illetve Tolna
megyei műgyűjtők tárják a nagy-
közönség elé.

Elkényeztettek bennünket az el-
múlt egy évben a nagy magyar festõk
kiállításaival. Tavaly novemberben
Munkácsy Mihály, idén tavasszal Szé-
kely Bertalan, az õsszel pedig Szõnyi
István alkotásai érkeztek városunkba.
Ezúttal – az imént említett nagyságok
mellett – Mednyánszky, Rippl Rónai,

Czóbel, Barabás, Csók István galériák-
ban ritkán, vagy soha nem látott mû-
veiben gyönyörködhetünk, hiszen
azokat tulajdonosuk erre az alkalomra
„akasztotta le a nappali faláról”.

Egyedi, talán megismételhetetlen
tárlat vár ránk. A világért ki ne
hagyják! Írásunk a 3. oldalon.

Remekmûvek a szomszédból
Egyedülálló kiállítás nyílt szombaton a Mûvészetek Házában

HÚSZ ÉVE MENT EL:
THÉSZ LÁSZLÓRA
EMLÉKEZÜNK

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

6. OLDAL

Matókné Kapási Julianna, Vékony Péter, Horváth István és Baky Péter a kiállítás egyik festményével
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Szekszárd környékén 50-60 kilo-
méternyi mezőgazdasági út szeli
át a dombokat, völgyeket. Több-
ségük termésköves, melyeket a
nagyobb esőzések erősen meg-
rongáltak.

M. I.

Az elmúlt tíz évben kevés pénz jutott
a Szekszárdot övezõ öt vízgyûjtõterü-
let és a hozzájuk tartozó szurdikok, völ-
gyek útjainak, vízlevezetõinek felújítá-
sára, fenntartására. Most bejegyzés
elõtt áll az a nonprofit kft., amelynek
segítségével fejleszthetik az utakat. A
Szekszárdi Meliorációs Nkft. tulajdo-
nosa 80 százalékban a szekszárdi hegy-
község, 20 százalékban pedig a város
önkormányzata. Megalakítását másfél
éve kezdeményezte Kõvári László, a
megyei agrárkamara alelnöke és dr.
Horváth Kálmán szekszárdi önkor-
mányzati képviselõ.

– A Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal (MVH) már tavaly május-
ban meghirdette a pályázatot, me-
lyen utak, vízlevezetõk felújítására le-
hetett uniós támogatást kérni –
mondta dr. Horváth Kálmán. –
Ugyanakkor tavaly azért nem tudott
a város pályázni, mert az önkormány-
zatok ebben nem vehettek részt. így
merült fel, hogy kell egy nonprofit
vállalkozás. Az események e hónap-
ban felgyorsultak, amire szükség is
volt, hiszen november végéig lehet a
pályázatot beadni. 

– Utoljára a kilencvenes évek köze-
pén volt állami pénz arra, hogy a
szurdikokat, a völgyeket átszelõ uta-
kat felújítsák – mondta Szeleczki Jó-
zsef, a szekszárdi polgármesteri hiva-
tal irodavezetõje. – Az öt vízgyûjtõ te-

rület – a Tót, a Csatári és a Séd völgy,
a Parászta, illetve a Palánki hegy – út-
jai és a hozzájuk tartozó mellékutak
közel hatvan kilométert tesznek ki. A
legelhanyagoltabb állapotban az elsõ
kettõ útjai vannak, bár mindegyik te-
rületen vannak rosszabb szakaszok. A
termésköves utak egy idõ után, ha a
karbantartás elmaradt, kikopnak, pél-
dául a Kerékhegyen vagy a Lisztes
völgyben.

Akár 200 millió forintot
is nyerhetnek

Dr. Horváth Kálmán szerint a most
pályázható összeg 200 millió forint
körül van, melybe akár 4-5 szurdik
felújítása is belefér. A 15 százalék ön-
erõ és 15 százalék önkormányzati tá-

mogatás mellé jönne a pályázható
uniós összeg. A Szekszárdi Melioráci-
ós Nkft. segítségével elsõként a Szücs
szurdikot szeretnék rendbe tenni, itt
már elkészültek a tervek, részben ma-
gánszemélyek segítségével, akik az
önerõre is vállalták a kötelezettséget. 

– A legfontosabb feladatunk, hogy
a tulajdonosok megértsék, az õ támo-
gatásuk is szükséges ahhoz, hogy az
utakat, vízlevezetõket rendbe tudjuk
hozni – mondta dr. Horváth Kálmán.
– Nagyobb esõzéseknél ne öntse el a
környéken lakók pincéjét, lakását, ud-
varát a víz, szüret idején le tudja hoz-
ni a Kerékhegyrõl a szõlõt a felvásárló
vagy a borász, illetve a tulajdonos
minden évszakban, nap mint nap
könnyen el tudjon jutni a tanyájához.

Szurdikra költenék a pénzt
Több mint tíz éve nem volt támogatási lehetõség útfelújításra, építésre

Wind József Bagó völgyi tanyája elõtt söpröget. Erre egyelõre 
földes út vezet

Megkönnyítették
a támogatások
igénybevételét 

Módosította a csatornázási támo-
gatás megszerzésének feltételeit a
megyeszékhely közgyûlése leg-
utóbbi ülésén. Eddig az elnyert
összeget a csatorna elkészülte
után, utólag fizette ki a polgár-
mesteri hivatal. Az egyik könnyí-
tés, hogy a vissza nem térítendõ
támogatást egyenesen a Szekszár-
di Víz- és Csatornamûnek utalják,
tekintettel arra, hogy a kivitele-
zést kizárólag az önkormányzati
cég végezheti.

Ehhez mindössze háromoldalú
megállapodás szükséges. Ily mó-
don a pályázónak csak az önerõt
kell finanszíroznia. A tapasztala-
tok ugyanis azt bizonyítják, hogy
döntõen a szociálisan rászorulók
pályáznak a támogatásra. Továb-
bi könnyítés, hogy a bekötésen
kívül a mûszaki tervdokumentá-
ció költségei is elszámolhatóak a
pályázatban, legfeljebb bruttó 20
ezer forintig 

Mint ismeretes, az önkor-
mányzat legfeljebb 150 ezer fo-
rint támogatással ösztönzi a
csatlakozásra azokat, akiknek az
ingatlana elõtt közcsatorna hú-
zódik, de még nincsenek arra
rákötve. Az idén eddig egy pá-
lyázó kapta meg a támogatást. 

A költségvetésben azonban er-
re célra 800 ezer forint szerepel.
Így az idei második fordulóban
lehetõség van több kivitelezés tá-
mogatására. A december 18-ig
benyújtott pályázatokról a gazda-
sági bizottság jövõ év február 15-
ig dönt. További információ a
74/504-104-es telefonon. I. I.

Százezer forintot
adtak a kórházi
alapítványnak 

Százezer forint támogatást adott a
közgyûlés legutóbbi ülésén a szociá-
lis és egészségügyi bizottság javaslatá-
ra a Tolna Megyei Gyulladásos Bélbe-
tegekért Alapítványnak. A 2003 óta
mûködõ alapítvány a megyei kórház
II. számú belgyógyászati osztályának
munkáját segíti.

Céljuk egy új számítógép vásárlá-
sa, mellyel nemcsak az osztályon dol-
gozók munkáját könnyítenék meg,
hanem az ott kezelt és ápolt betegek
kórházban töltött idejét is elviselhe-
tõbbé tehetnék. A téma azért került
a közgyûlés elé, mert az alapítványok
támogatása a testület kizárólagos ha-
tásköre.
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Dr. Tóth Lajosra emlékeztek tisztelõi
Nyolcvanéves lenne a szekszárdi ‘56-os Nemzeti Bizottság elnöke

Barátai, tisztelõi és Szekszárd város ön-
kormányzatának képviselõi tiszteleg-
tek csütörtökön dr. Tóth Lajos emléke
elõtt. A POFOSZ és más civil szerveze-
tek tagjai az újvárosi temetõben he-
lyezték el az emlékezés virágait dr.
Tóth Lajos, az 1956-os forradalom és
szabadságharc szekszárdi Nemzeti Bi-
zottságának elnöke sírján, aki 28 éve-
sen állt a változást akarók csoportjá-
nak élére. A megtorlás után 8 év bör-
tönre ítélt, amnesztiával 1961-ben sza-
badult jogász és társai nevét a jövõnek
megörzõ, a városháza aulájában talál-
ható márványtáblán dr. Haag Éva al-
polgármester és Töttös Pál, az Nemze-
ti Bizottság egyetlen élõ tagja helye-
zett el koszorút. Dr. Tóth Lajos sírja az újvárosi temetõben
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Jubileumi hangverseny
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Re-
formátus Együttes december 11-én,
pénteken – Kodály Zoltán születésé-
nek 127. évfordulóján – 19.30 órától
tartja a Magyar Kórusok Napja X.
Jubileumi Hangversenyét a Garay
János Gimnázium dísztermében.
Nyitó áhítatot mond Rácz József, a
református egyházmegye esperese.
A házigazda Gárdonyi kórus mel-
lett az esten fellép továbbá a Garay
gimnázium leánykara, Pécsi Refor-
mátus Kollégium Vegyeskara, a
Paksi Városi Vegyeskar, a bonyhádi
Seven Club Singers és a dombóvári
Kapos Kórus.

Nyílt napot tart az APEH
December 8-án és 10-én reggel 9 és
délelõtt 11 óra között Szekszárdon,
az Arany János utcai székházának
ügyfélszolgálatán nyílt napot tart
az APEH. Ekkor ismertetik a helyi
iparûzési adó új szabályozását és a
hozzá kapcsolódó gyakorlati teen-
dõket. Ugyanis 2010. január elsejé-
vel a helyi iparûzési adóval (HIPA)
kapcsolatos valamennyi adókötele-
zettség kezelése és ellenõrzése az
APEH hatáskörébe kerül.

Remekmûvek, magángyûjtemények
Czóbel-, Mednyánszky- és Rippl Rónai-alkotások a Mûvészetek Házában
A sajtó képviselőinek szerdán mu-
tatták be a „Remekművek – Ma-
gángyűjtemények” című fest-
ménykiállítást, amit november 28-
án délelőtt nyitottak meg a Művé-
szetek Házában.

V.H.M. 

A tárlat különlegessége, hogy mind az
ötven alkotás szekszárdi, illetve Tolna
megyei magángyûjtõk tulajdona, akik
önzetlenül bocsátották festményeiket
két hónapra a ház rendelkezésére,
egyben a nagyközönség örömére.

A sajtótájékoztatón a kiállítás fõ-
védnöke, Horváth István polgár-
mester köszönetet mondott a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Háznak, a
Mûvészetek Házának, az ART-Cash
Kft-nek, valamint a „féltve õrzött
kincseiket” közszemlére bocsátó
mûgyûjtõknek a kezdeményezé-
sért, a fantasztikus kiállításért, ame-
lyen a látható festmények eszmei ér-
téke meghaladja a 200 millió forin-
tot. A polgármester rámutatott: az
elmúlt bõ esztendõ gazdag és ered-
ményes idõszaka volt a Mûvészetek
Házának (tavaly november 26-án
nyílt a Munkácsy kiállítás, amit Szé-
kely Bertalan alkotásainak bemuta-
tása követett), amitõl e mostani tár-
lat nyújtotta élmények okán is jó ér-

zéssel vehetünk ideiglenesen bú-
csút a felújítás idejére.

Baky Péter festõmûvész, a Mûvé-
szetek Háza igazgatója egy vallomás-
sal indított. Mint mondta, amikor
1993-ban e falak között megkezdte
munkáját, titkos vágya volt egy ilyen
kiállítás megszervezése. Csakhogy
akkoriban szinte lehetetlen volt kap-
csolatot teremteni a mûgyûjtõkkel.
Igen szerencsésnek ítélte a mûke-
reskedelemmel is foglalkozó Vékony
Péterrel, az Art-Cash Kft. ügyvezetõ-
jével való találkozást, hiszen az õ ré-
vén sikerült kapcsolatba kerülniük a
városban, illetve a megyében élõ
mûgyûjtõkkel. 

– Csodálatos, hogy ezen mûvek
túlnyomó többségének alkotója a
magyar festészet jeles képviselõje, a
múlttól egészen napjainkig – fogal-
mazott Baky Péter. – Szívet melenge-
tõ számomra, hogy mint festõmû-
vész, oly sok fiatalabb és idõsebb
kortárs mûvész alkotásait is itt látha-
tom, illetve tudhatom magántulaj-
donban, mert az egy kicsit remény-
teljessé teszi a magyar képzõmûvé-
szet jövõjét.– Baky Péter szerint a ki-
állított anyag igazán vegyes, ám
szakmailag igen erõs.

Vékony Péter egy gyönyörû, nagy-
méretû képpel érkezett. Szõnyi Ist-
ván 1919-1924 között készült Nyár

címû alkotását hozta magával szin-
tén egy magángyûjtõ jóvoltából. Az
ügyvezetõ elmondta: a kiállításon
közel húsz gyûjtõ tulajdonában levõ
festmények láthatóak. Hozzátette,
akadtak olyan gyûjtõk is, akik hírét
véve a tárlatnak, maguk jelentkez-
tek, hogy szeretett remekmûveikkel
gazdagítsák a kiállítást.

A tárlat egyik különlegességének
számít egy XVII. századi spanyol fes-
tõ alkotása, a Tanító angyal, ami egy-
koron II. Ferdinánd gyûjteményét
gazdagította. S hogy kiket lehet ki-
emelni a sorból? Mindenkit. Mun-
kácsyt, Czóbelt, Barabást, Csók Ist-
vánt, Székely Bertalant, Mednyánsz-
kyt, Rippl Rónait... És a kortársak kö-
zül például Hencze Tamást, vagy
Mauer Dórát.

– Egy ilyen kiállításból kiemelni
senkit nem szabad – mondta Baky
Péter. – Ez a tárlat így, a képek, ko-
rok, stílusok kavalkádjával kerek
egész, így nyújt maradandó élményt.

A tájékoztatót tartók valamennyi-
en köszönetet mondtak a támoga-
tóknak, akik áldozatvállalásukkal
hozzájárultak a kiállítás létrejötté-
hez, és ahhoz is, hogy a felnõtt belé-
põ mindössze 900 forint, a nyugdí-
jasok és a diákok pedig 400 forin-
tért tekinthetik meg az egyedülálló
tárlatot.

Droghasználókat
szûrtek a RÉV-nél

Tizenkilenc ember vett részt a RÉV
Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálatnál in-
gyenes anonim HIV-, valamint hepati-
tis B és C szûrõvizsgálaton. Az ered-
ményeket január közepére ígérik.

Az Országos Epidemiológiai Köz-
pont programja az intravénás drog-
használókat célozza meg, akik a kö-
zös tû- és fecskendõhasználat miatt
a kiemelten veszélyeztetett csoport-
ba tartoznak. A RÉV elsõ körben az
ismert felhasználókat hívta a vizsgá-
latra, most pedig szerdáig bárki je-
lentkezhet, aki intravénás drogok-
kal él, és szeretne tisztában lenni ál-
lapotával.

Mint azt Kálóczi Andrea, a RÉV ve-
zetõje elmondta, ez a harmadik év,
hogy a szervezet részt vesz ilyen vizs-
gálatban, eddig szerencsére még
nem lett egy pozitív eredmény sem.
Ennek ellenére folyamatosan oda kell
figyelni, mert egy fertõzött felhaszná-
ló megjelenése is lavinát indíthat el. 

A szakember azt is elmondta, a be-
tegségek terjedésének azonban nem-
csak ezek vagy a szexuális együttlét,
hanem több közösen használt eszköz,
például a drog felszippantására hasz-
nált holmi is lehet az útja. H. É.

Negyvenkét éve élõ kapcsolat
Emléktáblát avattak a Bezons parkban

nNégyfõs delegáció érkezett múlt pén-
teken városunkba Marcel Prigent, a be-
zonsi testvérvárosi bizottság elnöke
vezetésével. A francia vendégek elõbb
a következõ két esztendõ programját
egyeztették a házigazdákkal, majd részt
vettek a Szekszárd-Bezons Baráti Tár-
saság közgyûlésén, illetve a Szent Ist-
ván Házban rendezett vacsorán.

A Szekszárd és Bezons közötti test-
vérvárosi kapcsolat megteremtõje,
Császár József egykori városi tanács-

elnök tiszteletére szombaton emlék-
táblát – Szatmári Juhos László
alkotása – avattak a Bezons parkban.
Mint azt dr. Fisi Istvánné, a Szekszárd-
Bezons Baráti Társaság elnöke beszé-
dében elmondta: a kapcsolat meg-
kötése 42 esztendõvel ezelõtt igazi
kuriózumnak számított. Szekszárd
volt az elsõ magyar város, amelynek
„nyugati” partnervárosa lett.

A megyeszékhely küldöttsége jövõ-
re viszonozza a látogatást.

Miklós napján
nyit a mûjégpálya

Idén is csúszkálhatunk a városi sport-
csarnok mögötti mûjégpályán, ame-
lyet ezúttal a Szekszárdi Víz- és Csa-
tornamû Kft. üzemeltet majd. A cég
munkatársai már befejezték a 800
négyzetméteres pálya építését, szer-
dán állítják fel a sátrat, s még aznap
hozzálátnak a jég készítéséhez. A pá-
lya már +10 fokban is üzemeltethetõ,
hiszen a csövekben keringõ hûtõfo-
lyadék -10 fokos.

A tervek szerint vasárnapra sikerül
olyan jó minõségû jeget produkálni,
amelyet december 6-án, Mikuláskor
bárki ingyen ki is próbálhat. A belé-
põjegyek ára nem változik: ezúttal is
600 Ft-ért csúszkálhatunk, míg a kísé-
rõjegy 300 Ft-ba kerül majd.

Decemberi zöld-járatok
Az Alisca Terra Kft. meghosszab-

bítja a zöldhulladékok összeszedésé-
nek idõszakát. Zöld-járat indul Szek-
szárdon december 1-jén, 3-án és 9-én.

Mikulás az uszodában
A szekszárdi uszoda elõterében is

találkozhatnak a gyerekek a Mikulás-
sal december 6-án, délelõtt 9-12 óráig.
A gyerekeknek ezen a napon ingye-
nes a belépõ, a felnõttek pedig diák
jeggyel mehetnek az uszodába, ahol a
tanmedencében ügyességi verseny is
lesz. Szeretettel és ajándékkal várnak
mindenkit.

A bezonsi delegáció szekszárdi vendéglátóikkal a városházán



Itthon és külföldön is
képek hirdetik tehetségét

BAKY PÉTER 1950-ben született Budapesten. A fõvá-
rosi Képzõmûvészeti Gimnáziumban érettségizett
1969-ben, majd 1977-ben a Magyar Képzõmûvészeti
Fõiskola festõ szakán diplomázott. 1986-tól tanítani
kezdett a szekszárdi Illyés Gyula fõiskolán. Jelenleg a
szekszárdi Mûvészetek Háza igazgatója és a ferencvá-
rosi Pincegaléria mûvészeti vezetõje. Tagja a Magyar
Képzõmûvészek Szövetségének, a Magyar Alkotómû-
vészek Országos Egyesületének, a Magyar Grafikus-
mûvészek Szövetségének, a Magyar Festõk Társasá-
gának és a Magyar Vízfestõk Társaságának. 1979 óta
közel 40 önálló kiállítása volt, számos kollektív orszá-
gos és külföldi tárlaton vett részt. A szekszárdi Kolping
Iskolában látható a Keresztút címû, 15 képbõl álló alko-
tása, a városházán pedig a Millenniumi Pannó. Mun-
kásságáért 2000-ben megkapta a Pro Urbe Szek-
szárd Díjat, 2002-ben a Babits Mihály-díjat, 2003-ban
pedig A Tolna megyei mûvészetért plakettet.
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A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, illetve annak Tolna megyei szervezete a közelmúltban ötödször tartott Prima Díjátadó
ünnepséget. Kiemelkedő közéleti tevékenységéért Csőglei István kapta a Prima Díjat, a Magyar Képzőművészet kategóriában Baky Péter lett
Prima díjas. Az Év vállalkozója megyei oklevelet 2009-ben – másodmagával – Rábóczki Péter, a Sió-Trans Kft. ügyvezetője vehette át.

Prima Díjjal ismerték el munkásságukat
A VOSZ megyei szervezete gáláján az Év vállalkozója oklevél is gazdára talált

Pista bácsi példaképnek
számít a tűzoltók körében

CSÕGLEI ISTVÁN 1930-ban született Kajmádpusztán.
Tûzoltói szolgálatát 1951-ben Zala megyében kezdte,
de huszonöt évesen már szekszárdi parancsnok volt.
Tolna megyében több helyen is szolgált, megyei pa-
rancsnokhelyettesként ment nyugdíjba. Harminchárom
esztendõs szolgálata alatt számtalan nagy tûz oltásában
vett részt. A legemlékezetesebbek közé az ötvenes
évek közepén a szekszárdi régi kórház esete tartozik,
itt újszülötteket, gyermekeket kellett biztonságba he-
lyezni. A nyugállományú tûzoltó ezredes a Tolna Megyei
Tûzoltó Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke és Tolna
város Önkéntes Tûzoltó Egyesületének elnöke. Neve
fogalommá vált a szakmában, és sok fiatal a mai napig
példaként tekint rá. Pista bácsi nevéhez számtalan tûz-
oltósággal kapcsolatos helytörténeti munka fûzõdik, a
tûzoltók krónikásaként már több mint egy tucat „tüzes”
könyvet írt. Lelkes vezetésével mûködik a bonyhádi tûz-
oltó-múzeum is.

A sportot is támogatja
a szépen fejlődő cég

RÁBÓCZKI PÉTER 1959-ben született Fad-
don. A palánki középiskolai tanulmányok
után Mohácson szerzett technikusi kép-
zettséget. 1990 óta egyéni vállalkozó,
1991 óta tulajdonosa és ügyvezetõje a Sió-
Trans Kft.-nek. Cége belföldi és nemzetkö-
zi fuvarozással és szállítmányozással foglal-
kozik, s a nehéz gazdasági helyzet ellenére
is folyamatos fejlõdést mutat. Ennek jó pél-
dája a megállás nélküli gépjármûpark- és
telephelybõvítés. A munka mellett szívesen
áldoz a sport támogatására is: többek kö-
zött a Sió-Trans Kft. támogatta a Radenska
Kupát, mely egy nemzetközi utánpótlás ké-
zilabda torna. Emellett fõ támogatója a
szekszárdi Utánpótlás Kézilabda Sport-
egyesületnek is. Szabadidejében is ked-
venc elfoglaltsága a sport.

Konferencia, kiállítás, kitüntetés 
Kocsis Erzsébet és Csizmaziáné Lovas Erzsébet kapta az Illyés-plakettet

Már ötödik alkalommal rendezte meg
a PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kara Peda-
gógusképzõ Intézete tudományos és
mûvészeti napját. A rendezvény kap-
csolódott az óvó- és tanítóképzés 50.
évfordulójához, valamint a Magyar Tu-
domány ünnepe programjához.

Ugyancsak hagyományos rendez-
vény a megemlékezés a kar névadójá-
ról. Ebbõl az alkalomból adják át min-
den évben az intézmény legmaga-
sabb elismerését, az Illyés-emlékpla-
kettet. Fusz György fõigazgató, egye-
temi tanár a plakett elsõ fokozatát ad-
ta át Kocsis Erzsébet fõiskolai do-
censnek, a hajdani tanszék egyik ala-
pítójának, aki – sok egyéb mellett –
részt vett a képzési tematikák kidol-
gozásában. Oktató munkáját a hallga-
tók szeretete és sikerei minõsítik. Az
Illyés-plakett II. fokozatában része-
sült Csiz-maziáné Lovas Erzsébet, a
gyakorló iskola történelemtanára. Az

iskola épületének átadása, 1986 óta
ott dolgozik, 1990-tõl vesz részt szak-
vezetõként a fõiskolai hallgatók kép-

zésében. Volt igazgatóhelyettes, szak-
tanácsadó, közéleti tevékenysége vá-
rosszerte elismert. I. I.

Csizmaziáné Lovas Erzsébet (balról) és Kocsis Erzsébet kapta idén
az Illyés-plakettet

HÍRSÁV

Rendõrségi felhívás
November 14-én 23 órakor a Tán-
csics utca 40. elõtt parkoló Ford
Fusionnak ütközött egy feltehetõen
szürke színû Fiat típusú személygép-
kocsi. A jelentõs kárt okozó jármû
vezetõje adatainak hátrahagyása
nélkül távozott a helyszínrõl. A Szek-
szárdi Rendõrkapitányság kéri azo-
kat, akik az üggyel kapcsolatban ér-
demi információval rendelkeznek,
hívják a 107-es telefonszámot.

Bûnmegelõzés.
A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
december 2-án, szerdán, 17 órakor
tartja a Szekszárdi Bûnmegelõzési
Szabadegyetem évzáró elõadását a
Hunyadi u. 4. fsz. nagyteremben.
Téma: az ÁNTSZ szerepe a biztonsá-
gos társadalom megteremtésében III
– Az egészségfejlesztés tartalmi ele-
mei. Elõadó: Laufer Éva ,az ÁNTSZ
Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistér-
ségi Intézetének egészségfejlesztõje.
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VÉGSÕ BÚCSÚ HUSEK REZSÕTÕL. Családtagjai, barátai és tisztelõi körében, katolikus szertartással helyezték örök nyu-
galomra Husek Rezsõ Babits- és Cziffra-díjas zongoramûvészt, Szekszárd város díszpolgárát kedden az alsóvárosi temetõ-
ben. A ravatal mellett tanítványa, Lányi Péter zongoramûvész, illetve Horváth István polgármester búcsúzott Rezsõ bácsi-
tól. A város elsõ embere beszédében kiemelte: „Husek Rezsõ, Rudi bácsi, a közösségért élt, alkotott, adott, értéket képvi-
selt, mércét állított. Nem kellett igazodnia semmihez. Tudta, hogy Õ maga a biztos pont, mert értékei, hite, meggyõzõdé-
se stabilak.” Husek Rezsõ januárban lett volna 89 éves.  Fotó: Gottvald Károly

Dobozba zárt
szeretet

Dobozba zárt szeretet címmel
hirdet akciót a látássérültek me-
gyei egyesülete. Mint azt Kovács
Lászlóné, a szervezet elnöke el-
mondta, az akcióval a megyében
élõ több mint 1500 vak-, alig látó
vagy gyengén látó embernek sze-
retnének szerény karácsonyi
ajándékot adni. Nem kell hozzá
más, mint egy cipõsdoboz és segí-
teni akarás.

A dobozba sok minden fér: ki-
nõtt, megunt ruhanemû, cipõ,
gyermekjáték, esetleg édesség,
tartós élelmiszer, tisztítószer. Egy
cipõsdoboznyi szeretettel sok
örömet lehet okozni azoknak,
akiknek más módon nem telik
ajándékra. Az akció részleteirõl az
egyesület székhelyén érdeklõd-
hetnek, vagy a honlapjukon tájé-
kozódhatnak azok, akik szeretné-
nek résztvenni benne. Az egyesü-
let címe: Szekszárd, Hunyadi utca
4., telefon: 74/512-355. E-mail:
szdvakok@gmail.com, honlap:
www.tolnamegyeivakok.hu.

n A Szent József Iskolaközpont idei tan-
évének második tárlatának anyagát Tö-
visháti Béla restaurátor-szobrász adta.

A szobrászt, a látogatókat, az iskola
tanulóit, pedagógusait Szabóné Var-
jas Ildikó igazgató és Rühl Gizella, a
Folio Art ügyvezetõje köszöntötte. A
mûsorban közremûködött tanulók
zenével, verssel köszöntötték az alko-
tót és a vendégeket. A restaurátor-
szobrászt dr. Balázs-Kovács Sándor
néprajzkutató többek között a követ-
kezõ gondolatokkal mutatta be:

– Tövisháti
Bélával másfél
évtizede dolgo-
zom együtt a me-
gyei múzeum-
ban. Munkássá-
gából annak sok-
rétûségét emel-
ném ki. Alkotása-
ira nemcsak a fi-

gurális ábrázolás, a szobrászat, de a
manuális ábrázolás teljes palettája jel-
lemzõ. Az egyházi témakörök mûvé-
szetének az alapját adják, s ebben az
Adventi idõszakban meghatározzák a
kiállítás hangulatát is. Munkássága jel-
lemzõje még a magyar kultúra nagy
alakjainak megmintázása is.

– Istentõl kapott ajándék, hogy ami-
óta elõször ceruzát fogtam a kezem-
be, rajzolok – vallott magáról, pályájá-
ról Tövisháti Béla. – Tudatosan készül-
tem a szegedi mûvészeti gimnázium-

ba, ahol szobrász szakon végeztem.
Csodálatos érzés volt, hogy tudtam:
amit ott magamba szívok, kijelöli
majd az utat, amit járnom kell. Érzem
a Jóisten kegyelmét, hisz sosem kellett
eltávolodnom a pályától. Voltam az
ozorai vár régészeti feltárásán ásatási
technikus és rajzoló, sírkõfaragó, be-
tûvésnök, gipszszobrász, épület- és kõ-
szobrász. Terveztem és faragtam világ-
háborús emlékmûveket, restauráltam
megyei köztéri szobrokat, és megbíz-
tak emléktáblák elkészítésével is. Van-
nak alkotásaim templomokban, ter-
veztem és faragtam lépcsõkorlátot
klasszicista kastélyhoz. Budapesten el-
végeztem az általános tárgyrestaurá-
tor szakot. A szobrászat és a restaurá-
lás jól megférnek bennem egymás
mellett, segítik, és olykor kiegészítik
egymást. Utóbbi egyfajta szellemisé-
get közvetít, mely nevelõ alázattal en-
gedi, hogy a mûtárgyhoz nyúljak. Re-
mélni szeretném, hogy így is folytató-
dik az idõm végéig.

A kiállítás végén az iskola kórusá-
nak mûsorát hallgathatták a résztve-
võk, majd Decsi-Kiss János, a kiállítás-
sorozat szerkesztõje köszöntötte az
alkotót, és köszönetet mondott, hogy
a rendkívül szerény, ám annál tehet-
ségesebb – magát „csak” restaurátor-
szobrásznak tituláló – Tövisháti Béla
alkotó életének sokrétû világába be-
pillantást nyerhetett a kiállításra láto-
gató közönség. Sas Erzsébet

n Hatalmas érdeklõdés
kísérte a Szekszárd-
környéki Foltvarró Egye-
sület hagyományos kará-
csony elõtti kiállításának
megnyitóját november
23-án a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház üvegter-
mében. A foltvarrók itt
mutatják be az idén ké-
szült legszebb munkái-
kat. Jórészt modern, de
egyben a hagyományos
motívumkincsbõl is táp-
lálkozó darabokat csodál-
hat meg a közönség de-
cember 12-ig.

Karácsonyi faliképek, dísztárgyak
fogadják a látogatókat. A Betlehem
csillaga motívumot gazdagította fe-
nyõfa mintával Jantner Jánosné, míg a
kitömött, gyöngyökkel díszített textil
karácsonyfa Takács Istvánné munká-
ja. A legfontosabbaknak, a gyerekek-
nek készült Mikulás, angyalka bábúk,
kitömött csillag, és kiscsizma, takarók,
díszpárnák, faliképek következnek,
majd a mûvészi munkák, amelyek vi-
rágoskerteket idéznek, geometrikus
vagy lírai kompozíciókká alakulnak.

A szekszárdi egyesület vezetõje,
Acélosné Solymár Magdolna, foltvarró
céhmester változatos foltmunkái hol a
vízfesték elmosódottságára emlékez-
tetnek, hol elhajlott négyzetekbõl kap-
csolódnak egybe, vagy elegáns nõi ké-
zitáskává alakulnak. Szíjjártó Istvánné

álomszerû képei mellett Endrõdi
Istvánné a klasszikus „nagymama
virágoskertje” motívumból kibomló
munkái egészen hagyományosnak
tûnnek, pedig tele vannak sok finom
újítással. A díszítõelemek mellett
érdemes figyelni a részletekre is, a
gépi tûzés szép rajzán kívül mesteri
kézi tûzést, töméssel domborúvá tett
mintákat is megcsodálhatunk.

Különlegesek a Guruló orsó mun-
kák, amelyeken három foltvarró dol-
gozik egymás után. Az elsõ elkészíti a
középsõ négyzetet, a következõ kere-
tezi ezt, az utolsó befejezi a szegéllyel.
Õk gyakran nem is ismerik egymást,
csak továbbküldik a megkezdett mun-
kát akár egy másik városba, másik or-
szágba. Mégis harmonikus munka
jön létre egy-egy technika, színhang,
motívum ismétlésével. K. E.

A restaurátor szobrász 
Tövisháti Béla kiállítása a katolikus iskolában 

Tövisháti Béla 

Betlehemtõl a Guruló orsóig

Minden korosztálynak tartogat meglepetést
a foltvarrók kiállítása
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Húsz éve hunyt el a Tanár Úr
Thész Lászlóra, a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola néhai igazgatójára kollégái emlékeznek

November 30-án, hétfőn lesz
húsz éve, hogy Thész László zon-
goraművész, a Liszt Ferenc Zene-
iskola igazgatója nincs közöt-
tünk. Összeállításunkban egykori
kollégái, tanítványai emlékeznek
a Tanár Úrra.

SZABADI MIHÁLY: – Polgári szemléletû
családból származott, mindenre kiter-
jedõ igényességgel indult az életbe. La-
cival 1962 és 1976 között álltunk mun-
kakapcsolatban. Zongorakísérõ, majd
zenekarvezetõ lett. Vezényelt, hangsze-
relt, zenét szerzett. A hetvenes évek-
ben eljutottunk Nizzába, Cannes-ba,
Marseille-be, Drezdába, Lipcsébe. A ze-
neiskola igazgatójaként is mindig szá-
míthattam rá. Vezetése alatt a zeneisko-
la – talán nem túlzás – fénykorát élte.

ERÕSNÉ SZÕR MÁRTA: – Nagysze-
rû pedagógus, kiváló elméleti tanár
volt, jó hangulatú összhangzattan órá-
ira szívesen emlékszem. Zongorata-
nulmányaim utolsó éveit nála végez-
hettem. Késõbb a szekszárdi zeneis-
kolába kerültem, ahol igazgatása alatt
mindvégig az intézmény megbecsült
tagjának éreztem magam. Kitûnõ mû-
vésztanár, kamarapartner volt. Pá-
lyám meghatározó személyisége volt.

FÖLDESI LAJOS: – Végtelenül kultu-
rált, szerény, nyitott emberként is-
mertem Thész Lászlót, aki mellettem
és a Szekszárdi Kamarazenekar elin-
dításának ügye mellett állt. Összhang
volt közöttünk szakmailag is, mind-
ketten alázattal közelítettünk a zene
felé. Kellemes humorral, iróniával és
öniróniával is rendelkezett. Kedves
mondása volt például, amikor próbán
kértem tõle valamilyen változtatást:
„Lajoskám, mindent lehet, de így egy
kicsit többe fog kerülni!” Persze, min-
dig ingyen vett részt a zenekari mun-
kában. Öt évig dolgozhattunk együtt.
Nagyon szerettem, barátok voltunk.

DOBAI TAMÁSNÉ: – Remek zongo-
rista és zeneelmélet tanár volt. Aktív
muzsikusként tõlünk is elvárta, hogy
minél többször szerepeljünk, és
együtt pezsdítsük fel a zenei életet. A
nagy sikerû Augusz-házi esték tanári
koncertsorozatot sok évig tartotta
életben. Kitûnõ humorérzékével
mindig oldott hangulatot teremtett.

KÖRNYEI MIKLÓS: – Az egykori
Szovjetunióban vendégszerepeltünk,
amikor megkérdeztem tõle, hogy ta-
níthatnék-e gitárt a zeneiskolában.
Igent mondott, így neki köszönhe-
tem, hogy zenei pályára kerültem. La-
ci készített fel a zenemûvészeti fõisko-
lai felvételire, jó emlékeket õrzök szol-
fézs és zeneelmélet óráiról, máig hasz-
nosítom a tõle tanultakat. Úriember
volt, tisztelettel gondolok vissza rá.

SZILY LAJOS: 0 Thész László barát-
ságos, közvetlen, õszinte kolléga volt,

akihez bármikor fordulhattam segít-
ségért. Országosan elismert szakem-
ber volt, megtisztelõ, hogy 1983-tól
igazgatóhelyettesként közvetlen
munkatársa lehettem. Példás felké-
szültséggel végezte feladatait. Szek-
szárd zenei életének meghatározó
egyénisége volt, tiszteltem, szerettem.
Életmûvével örökké közöttünk él.

BÉRESNÉ KOLLÁR ÉVA: – Barátsá-
gunk akkor kezdõdött, amikor korre-
petitorként kísérte az ének tanszak
növendékeit – köztük engem is. Vele
éltük át a hangversenyek, fesztiválok
izgalmait. Akkoriban tanárok, diákok
rendszeresen együtt jártak koncer-
tekre. A barátságos légkör miatt a ze-
neiskola volt a második otthonunk.
Igazgatóként többször kérdezte: „Te,

Évi! Hogyan tudnálak áthívni zenei
munkatársnak?” Mire komolyan fon-
tolóra vehettem volna ajánlatát, nem
volt kinek válaszolni... Személyisége,
barátsága nagyon hiányzik.

PECZE ISTVÁN: – Klasszikus mû-
veltségû, nyitott szellemiségû mûvész
volt. Támogatta és elõsegítette az új
irányzat, a jazz mûfajának fejlõdését
az iskolában, és figyelemmel kísérte a
Szekszárd Big Band-et. Egyik délután
ragyogó zongoraszót hallottam a
nagyterembõl. Elképzelni sem tud-
tam, hogy ilyen színvonalon vajon kik
játszhatnak. Benyitottam és láttam,
hogy Thész László és Lányi Péter ül a
zongoránál. A baráti emlékeken kívül
ez az egyik legmeghatározóbb zenei
élményem Laciról.

ERÕSNÉ MÁTÉ ÉVA: – Bonyhádon
voltam zeneiskolás, s egyszer a Tanár
Úr, mint szakfelügyelõ meghallgatta,
hogy játszom. Amikor tanárként je-
lentkeztem a zeneiskolába, emléke-
zett, hogy tíz évvel azelõtt Pleyel: D-
dúr szonatináját játszottam. Fantaszti-
kus memóriával rendelkezett. Gyak-
ran látogatta óráimat, és nagy szaktu-
dásával segített. Úriember volt, mû-
velt, intelligens. Sajnálom, hogy uno-
kái születését nem érhette meg.

MATÓKNÉ KAPÁSI JÚLIA: – A hatva-
nas évek végén kerültem a Szekszárdi
Néptánc Együttesbe, ahol a Tanár Úr
meghallgatott bennünket. Igényes-
séggel tájékozódott, hogyan éneke-
lünk, hiszen késõbb ránk épített. Ra-
jongásig szerettük: alapos, figyelmes
volt a próbákon, de magánemberként
is törõdött velünk, számíthattunk tü-
relmére. Ma ez igen ritka érték. Tu-
dott követelni, de szavaival, tetteivel
adott is. „Jelen volt” a próbákon, az éle-
tünkben. Szarkasztikus humorával,
építõ kritikáival egy célja volt: elõre
vinni a produkciót. Jó barát, nagy pe-
dagógus volt, igazi „építõ” ember.

MÁNDI ERZSÉBET: – Laci bácsi elsõ
tanítványai közé tartoztam. Óvodás-
nak nézett, olyan kicsi voltam. Moso-
lyogva mondta: „Mutasd a mûvészke-
zeidet!” Nem lettem mûvész, de az
együtt töltött évek alatt rendkívüli tü-
relmének és szakmai tudásának kö-
szönhetõen számos hangversenyen,
fesztiválon felléphettem. Kiegyensú-
lyozott, harmonikus személyiség volt,
gyermekként szorosan kötõdtem hoz-
zá. Miatta szerettem zongorázni, õérte
akartam órára járni. Példát mutatott
rendezett életvitelével, pozitív gondol-
kodásával, sugárzó intelligenciájával.

LÁNYI PÉTER: – Lacival együtt nõt-
tünk fel, gyerekkorunk óta barátok-
ként jártunk a zeneiskolába. Sokszor
játszottunk négykezes, kétzongorás
darabokat. Szavak nélkül is értettük
egymás zenei gondolatait, „örömze-
nélések” voltak ezek. Laci szakmai fel-
készültsége imponáló volt, messze
magasabb a megszokottnál. Sokunkat
lenyûgözött, ahogy lapról olvasott,
transzponált. Többször hirtelen kel-
lett „beugrani” egy koncerten, s õ
gond nélkül teljesítette a feladatot. Az
egész megyében ismerték, személye
garancia volt a sikerre. Halálával zenei
tekintetben is óriási ûrt hagyott maga
után. Családilag is összejártunk, le-
gendás volt a fõzõtudománya. Igazga-
tása alatt ebbõl a kollégák is részesül-
hettek: szívesen vállalta a fõszakács
szerepét a tanévzárók után. Kitûnõ
ember, jó barát volt.

Összeállította: Lakatos Orsolya
(Thész Lászlóra még több kollégája,
tanítványa emlékezik a www.garay-
suli.hu oldalon olvasható írásban.)

THÉSZ LÁSZLÓ 1945. január 13-án született Pécsett. Iskolái: Babits Mihály
Általános Iskola, Garay János Gimnázium, Pécsi Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskola, Zenemûvészeti Fõiskola, zongora szak. Tanárai voltak: dr. Örffy
Lajosné, Sántha Jenõné, Husek Rezsõ, Bánrévy Antal (zongora), Kincses
József (zeneszerzés), Párkai István (karvezetés), Bárdos Lajos (zeneelmé-
let). A Szekszárdi Pedagógus Kórus és a Mözsi Asszonykórus zongorakísé-
rõje és karnagya. Zeneelméletet tanított Budapesten a fúvóskarnagy kép-
zésben. A Liszt Ferenc Zeneiskolában 1967-tõl dolgozott, 1982-tõl haláláig
igazgatóként. Az Zenetanárok I. Országos Zongoraversenyén elsõ díjat
nyert 1967-ben. Rendszeres fellépõje volt a megye és a város koncertjei-
nek, kitartó munkája révén pezsdült fel Szekszárd kulturális élete.

Gombor Márta zongoratanárnõvel 1972 kötött házasságot. Gábor fia
informatikus-mérnök, Ildikó lánya a Kodály-módszer alkalmazásával tanít
Amerikában. Thész Lászlóné férje halála után egy alapítvány létrehozásá-
val állított emléket a Tanár Úr munkásságának.

Thész László egy zongoraórán, a hetvenes évek közepén

FO
T

Ó
: B

A
K

Ó
 J

E
N

Õ



2009. november 29. 7
MOZAIK

Újvárosi disznótor
A tavalyi sikeres rendezvény után a
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskörben idén is vágtak disznót. A
170 kg-os állat november 20-án dél-
után esett áldozatul. A társaskör tagjai
mintegy 100 liter orjalevest, 150 méter
hurkát és kolbászt, valamint 540 hús-
gombócot készítettek belõle a töltött
káposztához. Szükség is volt a renge-
teg ételre, hiszen a társaskör apraja-
nagyja, s a támogatók szombat estére
gyülekeztek a Szent István Házba.

A 170 fõs vacsorán részt vett Mayer
Mihály megyés püspök, aki asztali ál-
dást is mondott, valamint Horváth Ist-
ván polgármester úr a családjával. 
A disznótoron a társaskör támoga-
tói közül családjával vett részt még
Módos Ernõ, Sebestyén Gyula, dr.
Dusa Gáspár, Kõvári László és Óvári
Gábor is.

A disznótor után elõkerültek a har-
monikák, és Orbán József vidám mu-
zsikájának köszönhetõen egy derûs
este keretében búcsúztatták el a je-
lenlevõk az egyházi évet.

Gyanús pénz miatt lett gyanúsított
Valószínûleg nem hamisak a tízezresek - Többszörös kontroll

Nem mindennapi, ám tanulságos
történet jutott lapunk tudomásá-
ra: egy szekszárdi nyugdíjast ha-
misnak vélt bankjegyek miatt
egy bolt pénztárától „állította
elő” el a rendőrség.

V.H.M. - F.L.

Tóth Zoltán nyugdíjas tanár, mûvelt
emberként tiszteletben tartja a törvé-
nyeket, így nyugdíja kiegészítésként
sem gondolkodott soha pénze illegális
szaporításán...

Mintegy három héttel ezelõtt tör-
tént , hogy Tóth úr feleségével az OTP
szekszárdi fiókjának automatájából
vett fel pénzt. A tízezres bankókkal a
tárcájában elõbb egy Béri Balogh
Ádám utcai szupermarketbe ment,
majd egy belvárosi üzletben fizetett.
A pénztáros ott szegezte neki: „Uram,
ez a tízezres hamis.” Tóth úr meglepõ-
dött, hiszen alig másfél órája vette fel
egy automatából, de a gyanút az üzlet
rendésze is megerõsítette.

– Perceken belül kint volt a rendõr-
ség – emlékszik vissza Tóth Zoltán. –
Ott a pénztárnál körbe fogtak, és egyi-
kük máris az adataimat vette volna fel.
Amikor kértem, ne a többi vásárló
elõtt, és ne ilyen hangnemben folytas-
suk, elõbb a raktárba kísértek, majd a
kapitányságra fuvaroztak. A „várköz-
ben” rendõr vigyázott rám a folyosón.
Mondtam is neki, menjen el nyugod-
tan, ha jobb dolga is van, nem kell tar-
tania attól, hogy megszököm. Kihall-
gattak, elengedtek, de a pénzem azóta
sem kaptam vissza.

Kérdések és válaszok

Kérdésekkel felvértezve „nyomon
követtük” a köztiszteletben álló fér-
fiú útját. Persze, nem az OTP auto-
matáját, hanem a szekszárdi igazga-
tóságon Kovács József igazgatót ke-
restük meg. Határozottan szögezte

le, kizárt – s ellenkezõ eset még soha
nem történt –, hogy hamis bankó ke-
rüljön automatáikba. Közölte, hogy
többszörös kontroll alá kerülnek a
bankjegyek: ellenõrzik, amikor a
bank átveszi, majd amikor átadja a
pénzszállítóknak, az utóbb említett
„vonalon” újabb ellenõrzés követke-
zik, amikor a – mondjuk úgy – köz-
pontba kerül a pénz, s ugyancsak
megvizsgálják, mielõtt föltöltenék
azokkal az automatákat.

A nyomozás állásáról és a – szerin-
tünk – problematikus körülmények-
rõl kérdeztük dr. Réti László alezre-
dest, a Szekszárdi Rendõrkapitányság

bûnügyi osztályvezetõjét. Az üzlet ér-
tesítésére nyomban megjelenõ és in-
tézkedõ rendõrök Réti doktor szerint
helyesen, az elõírásoknak megfelelõ-
en jártak el. Ugyanis a pénzhamisítás,
beleértve a hamis pénz kiadását is,
igen súlyos bûncselekmény, amelyek
elkövetõjét 5-8 év közötti szabadság-

vesztéssel rendeli büntetni a tör-
vény. A rendõrök „ránézéssel”
nem tudják megállapítani, hogy
elkövetõvel, vagy egy ártatlan
polgárral állnak-e szemben. Hoz-
zátette, hogy amennyiben a vizs-
gálat során a hatóság megállapít-
ja, hogy az üzlet pénztáránál fizet-
ni szándékozó nincs tudatában,
hogy hamis pénzt használ, az elle-
ne indított büntetõeljárást meg-
szüntetik.

Jó hírrel is szolgált az alezredes:
az ügy két „fõszereplõje”, azaz a
két darab tízezres bankó valószínû
nem hamisított, de erre az igazi vá-

laszt úgy másfél hónap múlva, a szakvé-
lemény birtokában adhatja meg.

De addig mit kezd a nyugdíjas úr?
Ha figyelmen kívül hagyjuk a közelgõ
karácsonyi ünnepeket, akkor is hiány-
zik neki a húszezer forint. Tegyük fel,
nem fizeti meg a közüzemi számláit,
ami súlyos retorzióval jár.

Réti doktor – mint más hasonló es-
tekben is – azt javasolja, a kárvallott,
azaz a sértett férfiú kérjen a rendõr-
ségtõl az ügyre vonatkozó igazolást,
aminek birtokában forduljon biza-
lommal a szakszervezeti székházban
mûködõ Tolna Megyei Igazságügyi
Hivatal Áldozatsegítõ Szolgálatához.  

El a piától,
kerékpárosok!

Óriásit tévednek azok a kerékpárosok,
akik úgy hiszik, hogy csak a gépi meg-
hajtású jármûvekkel közlekedõknek ti-
los vezetés elõtt alkoholt fogyasztaniuk.
Pedig a biciklit – az akkumulátorosokra
is vonatkozik – hajtókra is ugyanez vo-
natkozik, vagyis szabálysértést követnek
el, akiknek a vérükben nyolc ezreléknyi,
vagy ez alatti alkohol van, ezen érték fö-
lött pedig már bûncselekményrõl be-
szélünk – közölte Bolvári János õrnagy,
a Szekszárdi Rendõrkapitányság közle-
kedésrendészeti osztályvezetõje. Hozzá-
tette, hogy mindezt már az 1999-es sza-
bálysértési törvény is tartalmazza.

A téma aktualitását nemcsak a kö-
dös idõjárás indokolja, hanem az is,
hogy egyre több ittas kerékpározót
kapnak el a rendõrök, s egyre több pi-
ás biciklis okoz balesetet. Az õrnagy
megjegyezte: egyik reggel fél nyolckor
munkába „tekerõ”, egyértelmûen ré-
szeg fiatal nõt fogtak meg. Az elõzõ
hét egyetlen estéjén öt ittas kerékpá-
rost kapcsoltak le a szekszárdi zsaruk.
Majd néhány elképesztõ adatot közölt
Bolvári János. Január elseje és novem-
ber 9. között a városban és környékén
16 kerékpáros okozott balesetet,
nyolcvan százalékuk ittasan. Ugyaneb-
ben az idõben 12 segéd-motorkerék-
páros, valamint 11 gyalogos volt a bal-
eset okozója, ötven százalékuk illumi-
nált állapotban. A jelölt idõszakban tör-
tént 154 baleset közül harmincat ré-
szegek, illetve spiccesek okoztak, köz-
tük az a férfi, aki, aki gyalogosan kever-
gett be az egyik körforgalomban.

Néhány fontos alapszabályra is fel-
hívja a figyelmet az osztályvezetõ. Az
út mentén egyedül közlekedõ gyalo-
gosnak, illetve kerékpárosnak a forga-
lommal szemben kell haladnia, ám ha
többen – gyalogosok, kerékpározók –
közlekednek zárt csoportban, akkor a
haladási iránnyal megegyezõen kell
menniük, s ugyanez vonatkozik a ke-
rékpárjukat tolókra is. Éjszaka vagy
rossz látási viszony esetén lakott terü-
leten kívül gyalogló csoport elsõ tagjá-
nak jól világító fehér fényû lámpát kell
vinnie, a sor végén lépdelõnek pedig
pirosat. Ugyancsak éjjel az út padkáján
járókelõknek messzirõl jól látható ru-
házatot – például láthatósági mellényt
– kell viselniük. A biciklisek számára
fontos tudnivaló, hogy a kivilágítás és a
megfelelõ ruházat egyaránt kötelezõ,
vagyis nem pótolja egyik a másikat.

A rendõrség akciók keretében fo-
lyamatosan ellenõrzi a kerékpároso-
kat, segédmotorosokat, sõt a gyalogo-
sokat is. Nem hiszem, hogy van olyan
autós, akit ne rémisztettek volna meg
a városközpont neuralgikus pontján –
az OTP sarkánál, közel a zebrához! – a
váratlanul átcikázó, vagy átbotorkáló
gyalogosok. Ne lepõdjenek meg, ha el-
kapják és megbüntetik õket az ott
mostanában rendszeresen ellenõrzést
tartó rendõrök. - vhm -
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Szemet gyönyörködtető üzletet nyitott Maro-
si Ilona, az egykori Garay Étterem melletti
DVD-kölcsönző – amely továbbra is működik
– alsó szintjén. Az üzlet a hét minden nap-
ján, 10-től 22 óráig várja a vevőket, akiknek
már a látvány is élmény, hát még az ott ta-
lálható termékek varázslatos íze. A
„Rockrongyok” a Garay udvarban, a Lala CD-
üzletben továbbra is megvásárolhatók.

Sas Erzsébet

Egy üzlet, ahol minden korosztály a legfinomabb, a
legkívánatosabb, a legpikánsabb, a legszebben cso-
magolt termékeket vásárolhatja meg, akár magá-
nak, akár szeretteinek. A kínálatra valóban az üzlet
neve a legjellemzõbb: Csábító Ízek.

Aki szereti az édességet, az tobzódhat a belga,
angol, német, francia minõségi csokoládék szin-

te felsorolhatatlan ízé-
ben, formájában, a bon-
bonoktól a táblás csoko-
ládékig.

Ami még nem volt – és
sokszor okoz fejtörést,
mit is ajándékozzunk
külföldi rokonainknak,
barátainknak – üvegben,
és kisebb-nagyobb bon-
bonos dobozokban,
nemzeti színû szalaggal
átkötött tokaji aszút tar-
talmazó bonbonok sora.
Mellettük kézzel készült
csokoládék, s igazi nosz-
talgiaként megjelennek a
régi filmekre emlékezte-
tõ képek egy-egy dobo-
zon. Örvendetes, hogy végre a férfiaknak is bátran
vásárolhatunk igazi férfias édességet – a csomago-
láson autók, repülõk – ugyanis köztudott, hogy a
férfiak legalább annyira szeretik az édességet,
mint a gyerekek és a hölgyek.

Látott már Ön aranydarabokat úszkálni pezsgõ-
ben? Különleges alkalmakra, születésnapra, név-
napra, szilveszterre, vagy csak a szerelem megpe-
csételésére ilyen itallal koccintani biztos siker,
akárcsak a legfinomabb ízû likõrök, melyek a höl-
gyek tetszését is elnyerik majd.

A termékek az egészséghez is szorosan kapcso-
lódnak. Teák, kávék, tészták, fûszerek, fûszerkeve-
rékek, lisztek, szószok, lekvárok, olíva olaj és bo-
gyó, különbözõ töltelékkel, magvak, natúr és cso-

koládéval bevontak, tartós különleges sütemények,
nádcukor és még sorolhatnánk, ha a vevõ az olasz,
kínai, vagy éppen a magyar konyha remekeit pró-
bálja pikánsabban elkészíteni.

Ilona vallja, hogy azoknak a vásárlóknak az igé-
nyeit szeretné kielégíteni, akiknek – a minden üz-
letben található áruk mellett – nem a mennyiség,
inkább a minõség számít.

Közeledik az év legszebb ünnepe. Az üzlet tulaj-
donosa nemcsak karácsonyra de már a Mikulásra is
gondolt: a gyerekeket a legkülönfélébb mesefigu-
rás, minõségi csokoládékkal várja.

Az üzlet választéka a vevõk kívánsága szerint bõ-
vül – mondja Marosi Ilona, aki az édesség, az egész-
ség, s a kedvesség jelszavával várja vevõit. (x)

Csábító Ízek – egészség, édesség, kedvesség

Marosi Ilona minõségi termékekkel várja a vásárlóit

Megannyi finom csokiból válogathatunk
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Töretlen lendületben a „tûzoltók”
Kétnapos koncertet ad decemberben a ZUG-ban a 20 éves Prosectura zenekar

Jubilál a Prosectura. Húszéves 
az „önkéntes tűzoltó és lendület-
zenekar” – hirdetik a plakátok.

F. L. 

„Akkoriban csak tûzoltó zenekarokat
ismertünk, a lendület meg ugye meg-
volt” – ad magyarázatot a Prosectura
frontembere, Imre Norbert, miért is az
együttes különös ragadvány neve.

A Ramones és a Clash muzsikáján
felnövõ Polgár Tamás és Imre Nor-
bert korai szárnybontogatásaik után
Blazsó Péterrel és Gerendai Attilával
1989-ban alapított zenekart Analis
Coitus néven. Elsõ koncertjüket a kö-
vetkezõ év januárjában a szép emlékû
úttörõházban adták. Bár a buli bot-
rányba fulladt, még ebben a hónap-
ban felvettek egy 19 számos demo
anyagot, mely kazettára másolva szer-
zett egyre nagyobb ismertséget a ban-
dának. Néhány hónappal késõbb egy
bietigheimi együttes érkezett a me-
gyeszékhelyre, amellyel négy közös
bulit adott (a kötelezõen ajánlott) „ke-
resztelõ” miatt immár Prosectura né-
ven futó csapata. A fiúk három héttel

az újraegyesítés elõtt viszonozták a
németek látogatását – zajos sikerrel.

A Prosectura még épp csak elindult
az országos hírnév felé, amikor már
búcsúkoncertet adott: az énekest be-
sorozták. Imre Norbert 41 nap után
leszerel, így folytatódott a kaland. Sor-
ra jelenek meg az albumok, ‘92-ben
már menedzsere is lett a zenekarnak.
Tagcserék ellenére töretlen a „tûzol-
tók” lendülete. Kilencvennégyben kri-

tika jelenik meg az Akkor inkább út-
henger címû albumról a Metal
Hammer magyar kiadásában. Koncer-
tek itthon és külföldön, dalszövegei-
ket idézik, s közben persze újabb le-
mezek jönnek. A Prosectura végleg
befutott...

Idén a második ikszbe lépett Szek-
szárd legismertebb bandája, amely a
jubileumot természetesen koncertek-
kel ünnepelte. Az alapítók, Imre Nor-

bert és Polgár Tamás mellett Antal Vik-
tor (basszus) és Binder Gábor (dob)
alkotta zenekar november 13-án és 14-
én Budapesten, a Rocktogonban tar-
tott nagysikerû bulikat. Az elsõ napon
az elsõ öt nagylemezrõl (Szép az élet!?;
Namármeginteza Prosectura; Aki...,
azt....; Akkor inkább úthenger; Sátán
sátán hátán), másnap pedig követke-
zõ öt albumról (Banális coitus;
F.A.S.Z.A.; Vulgária; Szegény ember
kézzel nõz; Sándor, József, melegek)
játszottak számokat telt ház elõtt. A
koncert elõtt mondta egy bróker-fa-
zon: „A Prosecturát mindenki ismeri,
csak van, aki letagadja”.

A fõvárosi koncertek sikerén fel-
buzdulva december 12-13-án Szekszár-
don, a ZUG-ban is fellép a Prosectura.
A koncertekre napi jegy, illetve bérlet
is váltható.

A jubileumra november 13-án meg-
jelent egy „Prosectura-csomag”, ben-
ne az 1000. koncert DVD-je (azon a
bulin Moldoványi János dobolt), illet-
ve a zenekar elsõ albuma, a „Szép az
élet!?” újra rögzített változata. A
„csomag” a szekszárdi koncerten is
megvásárolható.

Ma is telt házas koncerteket ad a Prosectura
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Simon Ferenc
és felesége, Horváth Erzsébet, akiket gyémántlakodalmuk apropójá-
ból hívtam meg egy kis beszélgetésre. Hatvan évet éltek le együtt, jó-
ban, rosszban, s bár úgy érzik, az élet pillanatok alatt elszállt, ők ma
is azt a fiatal lányt és fiút látják egymásban, akik hat évtizeddel ez-
előtt örök hűséget fogadtak egymásnak.

Egy férfi:
Simon Ferenc

Egy nõ:
Simon Ferencné

– Feri bácsinak ez az esztendõ ket-
tõs ünnep, hiszen a 90. évében van
– amihez szívbõl gratulálunk –, és
60 évvel ezelõtt vette feleségül Erzsi
nénit...

– Amikor Leningrádból, a fogságból
hazajöttem Szekszárdra, az õcsény-
szõlõhegyi szülõi házba, akkor ott talál-
tam egy lányt, aki Ukrajnából mene-
kült ide. Árva volt, s a húgommal na-
gyon jó barátságba került, együtt dol-
goztak a szüleim földjén. Igazából õk
már nekem szánták, de engem más
lány várt itthon, meg aztán neki is volt
már udvarlója. Aztán mégis összejöt-
tünk. Két évig együtt dolgoztunk, köz-
ben megismertük egymást, és 1949-
ben összeházasodtunk. Apám már ak-
kor idõs volt, én voltam a családfõ. Sze-
rettünk volna külön élni, ezért vettünk
egy tanyát, meg béreltünk 600 négy-
szögöl szõlõt, és 5 évig minden mun-
kát elvállaltunk. Aztán 1953-ban meg-
kaptam az örökségemet, egy kis ház-
helyet, meg hozzátettük az összespó-
rolt pénzünket, így elkezdhettük épít-
getni a saját otthonunkat. Ötvenöt au-
gusztusában költöztünk be az akkor
szobakonyhás lakásunkba, amit aztán
1960-ban kibõvítettünk.

– A két gyermek, akik mindketten
a szülõk utónevét kapták – akkor
még ugye ez volt a divat – mikor ér-
kezett?

– Erzsébet lányunk 1951-ben, Fe-
renc fiunk pedig 1958-ban már a saját
otthonunkba született. A kislányunk
sokat volt anyáméknál, hiszen dolgoz-
nunk mindkettõnknek kellett, hogy
vigyük valamire.

– Az 1958-as év egyébként is fordu-
lópont volt Feri bácsi életében...

– Akkor kezdtem dolgozni a Mezõ-
gépnél raktárosként, amit aztán 14
éven át végeztem. Akkor már volt egy
kis pénzünk, hiszen havonta rendsze-
res fizetést kaptam: Aztán mellette
volt még egy kis jövedelem, mert ami
a konyhára kellett, azt megtermeltük.
Így vágtunk bele 1956-ban a pince-
építésbe, 1960-ban pedig elhatároz-
tuk, hogy bõvítjük a házat – ott volt

ugye a két gyerek, kellett a hely. A
spájzot, a tornácot és a fürdõszobát
mind a saját két kezemmel építettem.
Késõbb 8 évet húztam le a TOTÉV-
nél, onnan mentem nyugdíjba. Nyug-
díjasként még 3 évig az ÁFÉSZ-nál
dolgoztam, majd 11 évig voltam por-
tás a Tolnai Népújságnál.

– Aztán végleg jött a pihenés?
– Az sosem jön, amíg mozogni tu-

dok. Otthon szõlõt, gyümölcsfákat te-
lepítettem, volt mit a piacra vinni. A
ház körül mindig van mit tenni...

– Erzsi néni milyen feleség? Olyan
szeretettel néz még ma is rá, hogy
sok fiatal megirigyelhetné... 

– A feleségem volt a „pénzügymi-
niszter”, aki beosztotta, és sosem
költötte a pénzt felesleges dolgokra.
A gyereknevelésnél is õ volt a szigo-
rúbb, én az engedékenyebb. Szor-
galmas, takarékos, tiszta, családsze-
retõ, no és nagyon jól fõz. Bármit ké-
szít is, annak jó íze van. Szép lány
volt, s nekem mindig az is marad. Ha
még egyszer nõsülnék, csak õt ven-
ném el újra.

A Szekszárdi Vasárnap munkatár-
sainak nevében kívánunk Erzsi né-
ninek és Feri bácsinak jó egészséget,
hogy még sokáig élvezhessék család-
juk szeretetét, az emberek tiszteletét.

– Erzsi néni! Milyen emlékképei
vannak az éppen 60 évvel ezelõtti
napról?

– Aznap, amikor esküdtünk, dél-
elõtt sütött a nap, délután beborult,
de esni csak akkor kezdett, amikor ha-
zaértünk a templomból. Nagyon szép
nap volt, a legszebb az életemben. A
részletek már elmosódtak, de az ér-
zés, hogy boldog voltam, megmaradt.

– Miért döntött Feri bácsi mellett,
hiszen amikor hazatért a fogság-
ból, önnek már volt udvarlója...

– Megfogott a csendessége, kedves-
sége. Úgy éreztem mellette nyugodt
életem lesz. Aztán el is küldtem a régi
udvarlómat. Bevallom, nem éreztem
nagy lángolást, de egy nagy és folya-
matos szeretetet igen, amire lehetett
alapozni egy életet. Igazam lett, s
most már úgy szeretjük, ismerjük
egymást, mint két jó testvér. 

– Hatvan év hosszú idõ. Mi kell ah-
hoz, hogy két ember békességben,
szeretetben ennyi ideig együtt él-
hessen?

– Alkalmazkodás, hûség, megértés.
Sok közös tulajdonságunk van, a köl-
csönös bizalom és õszinteség nagyon
fontos, s ez nálunk mindig megvolt. A
legfontosabb, hogy úgy gondolkod-
jon a társam az élet dolgairól, ahogy

én. S persze szerencse is kell, mert mi
egymással voltunk boldogok, egymás-
sal éltük meg ezt a 60 évet. Olyan
gyorsan teltek az évek a munkával, a
gyerekneveléssel, hogy észre sem vet-
tük, hogy elszaladt ez a hat évtized. 

– Munka pedig volt bõven…
– Amikor már nem bérelt, vagy a sa-

ját földünkön dolgoztunk, 1960-tól
TSZ-tag voltam 4 évig. Sokan tudták,
hogy jól fõzök, ezért a Szõlõhegyi
Napközibe hívtak szakácsnak, ahol 8
éven át dolgoztam. Késõbb a MATÁV-
hoz kerültem, 14 év munkaviszony
után onnan mentem nyugdíjba. Mi
nemcsak egymáshoz, de a munkahe-
lyeinkhez is hûek voltunk. Tettük a
dolgunkat, s örültünk, hogy dolgozha-
tunk, hogy elõrébb juthatunk.

– Férje szerint Erzsi néni volt a szi-
gorúbb a gyereknevelésben. Mi volt
az, amit feltétlenül át szeretett vol-
na adni a gyerekeinek?

– Takarékosak és tiszták legyenek.
Erre tanítottam õket. A fiam még ma is
mondogatja, ha ezek a témák szóba ke-
rülnek, hogy „volt kitõl tanulni”. A gye-
rekeim a mindeneim, meg az öt uno-
kám: négy fiú és egy lány. Boldogok va-
gyunk, mert gyakran látogatnak meg
bennünket. Mindig szerettem az em-
bereket, de én csak a családommal fog-
lalkoztam. Ha mindenki a magáéval tö-
rõdne, s nem azzal, hogy más mit csi-
nál, akkor talán más lenne a világ. 

– Erzsi néni sem tétlenkedett, miu-
tán nyugdíjba ment...

– Még 20 évig jártam a piacra. Amit
otthon megtermeltünk, eladtam,
vagy eltettem, befõztem a családnak.
Amíg a lábam bírta, addig dolgoztam.

– Milyen érzés volt együtt látni a
családot a 60. házassági évfordu-
lón, a gyémántlakodalmon?

– Õszintén szólva: nem gondoltuk,
hogy ennyi munka, megpróbáltatás
és betegség után még megéljük. Sze-
rényen éltünk mindig, becsületesen, s
talán ez az évforduló a sors ajándéka
mindezért.

SAS ERZSÉBET ROVATA

A jó és hosszú házasság titka:
egyformán gondolkodni az élet dolgairól

„A kölcsönös bizalom és õszinteség nagyon fontos”
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Úgy éreztem, hogy e világnak
külön logikája van, helyesebben

logikátlanságának törvényszerûségei
lehetnek… A mérkõzés nélkül való di-
adalok s az értékelés nélkül való hó-
dolatok világa ez a csak-éppen-tár-
sadalom – írta le a ma ismerõs gondo-
latokat A presztízs 1912-es megje-
lenésekor a szerzõ, az atyja iránti
tiszteletbõl 40 évesen is ifjabb Leopold
Lajos.

Dienes Valéria, Dicenty Dezsõ után
született Szekszárd nagy évében, 1879.
december 5-én. A Májer-Arlow-iskola
és a bajai cisztercita gimnázium ala-
pozza tudását. A jogot Budapesten vég-
zi. Magyar, német, francia, olasz, angol,
latin, ógörög, s végül orosz nyelven isz-
sza magába a tudást, amelyet gazdálko-
dása, cikkei, könyvei, egyetemi tanársá-
ga és barátai egyaránt tükröznek.

A szellemtestvér földinek, Babits-
nak szánt fenti sorok a magánlevél-
ben nem tévesztettek célt, mert a
Nyugat elismerõ kritikát közölt, s
idézte a gondolat bevezetõjét is. 'Azt
véltem megtalálni, hogy jogi, etikai,
pszichológiai, politikai ismereteink,
vagyis a már ismert tudományok
mindaddig nem mond-
ják fel a szolgálatot, az
emberek társas életé-
nek vizsgálata körül:
amíg az emberek sze-
retni vagy gyûlölni tud-
ják egymást (elfogult-
ság, elõítélet) vagy érte-
ni (fogalom). De men-
ten kifogyunk régi tu-
dományokból, mikor
az elõítélet és fogalom
a tömeges állandóság-
gal lehetetlenné válik,
mikor az emberek már
nem ismerik egymást,

mikor az értékelés már csak
pszichológiai, gondolatmecha-
nikai.' Akkor sokan nem értik,
hogy lehet így elidegenedni, a
XXI. század vándora már megéli
ezt…

Leopold azonban elégedetlen
volt barátja lelkes, ámde nem
egészen szakszerû méltatásával,
így közölte a Nyugat szellemes
válaszát: „Az óceánok tudós ka-
pitánya is tájékozatlanul mozog-
hat íme egy-egy kis dunajeci tu-
tajon. Könyvem alapgondolatát
Babits néhány pompás mondat-
ba próbálja sûríteni. Jóindulata
és fáradsága megtisztelõ. Csak
az a baj, hogy amivel gondolata-
imat ki akarja egészíteni, köny-
vemben különben is benne van,
amit meg ki akarna vetni belõle,
nincsen benne.” Viszonyuk ter-
mészetesen nem romlott meg: Babits

engesztelésül ajándé-
kozta Itália címû versé-
nek sorait barátja villá-
jának kõpadjára, közös
rajongásuk emlékére.
Leopold pedig a Vörös-
kereszt fáradhatatlan
országos vezetõjeként
segít kiszabadítani az
orosz fogságból a költõ
öccsét, Istvánt.

A feliratot így nem
látta 1909 októberé-
ben Ady Endre, aki ke-
vés kirándulásai egyi-
két tette itt. Õ csak egy-

szer, a Világban 1915. október 3-án ír-
ta le barátja nevét Távol a csatatértõl
címû cikksorozatában a „A senki Du-
nája” alcímmel.

„A németek szokott alaposságukkal
és elkésettségükkel figyelmeztetnek
bennünket, hogy milyen nagy kin-
csünk nekünk, magyaroknak, a Duna.
Régen tudjuk, és mégse kincsünk, de
furcsa, hogy évekkel ezelõtt az én
nagyszerû Leopold Lajosom, a gazda-
ember, költõ és gondolkozó elsírta
egy kis tanulmányban a Duna nagy ár-
vaságát. A németek valóban nagysze-
rû emberek, átvesznek, kidolgoznak,
sõt meg is csinálnak, de tudja Isten,
megint csak azt látom, hogy géniusz-

ra – elég szégyen – mi mégiscsak arra
az utálatos franciára hasonlítunk.”

Meg önmagunkra…
Dr. Töttõs GáborLeopold Lajos, Babits és Ady
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Ódon időben

NOVEMBER 30-ÁN

20 éve, 1989-ben elhunyt zene-
iskolánk igazgatója, Thész László
zenetanár, zongoramûvész.
DECEMBER 1-JÉN

205 éve, 1804-ben Schmidt
Vencel kõmûvesmester elkészült
az építendõ gimnázium tervével,
mely nem valósult meg.
DECEMBER 2-ÁN

75 éve, 1934-ben a szálló nagy-
termében református teológusok
tartottak jótékony hangversenyt.
DECEMBER 3-ÁN

100 éve, 1909-ben meghalt Kiss
György '48-as tizedes, a helybeli
honvédegylet zászlótartója, aki
Guyon Richárd alatt is e poszton
szolgált.
DECEMBER 4-ÉN

105 éve, 1904-ben sajtónkban
Ács Lipót gimnáziumi tanár A mû-
vészeti dilettantizmus és a nõk
címmel írt cikket.
DECEMBER 5-ÉN

130 éve, 1879-ben született
Leopold Lajos gazdálkodó, egye-
temi oktató, világhírû szociológu-
sunk, A presztízs címû könyv író-
ja. 80 éve, 1929-ben Uglár János
építész, a tisztviselõtelep tervezõ-
létesítõje vetett véget életének.
DECEMBER 6-ÁN

130 éve, 1879-ben Fejõs Károly
mérnökünk borvizsgáló laborató-
rium létesítését indítványozta.

ÉBERSÉG

„Virrasszatok! Legyetek éberek!” Az adventi idõ-
szakban gyakorta halljuk ezeket a bibliai intéseket,
melyek a készenlét, a várakozás fontosságára hív-
ják föl a figyelmünket. Ha jól meggondoljuk, szinte
az egész életünket átszövi a reménykedés, a
beteljesületlenség érzése. Folyton-folyvást várok
valakit vagy valamit. Folyton-folyvást készülök vala-
mire. Az életem szüntelen feszültség, tevékenység,
készülõdés. Soha nincs olyan pillanat a földi életem
során, amikor jólesõ érzéssel hátradõlhetek a ka-
rosszékben, hogy egyszer s mindenkorra elvégez-
tem összes feladatomat. Mindig a jövõre figyelek, a
jövõnek élek. Ahogy a kitûnõ püspök, Prohászka
Ottokár jelmondatában fogalmaz: „dum spiro,
spero” - míg élek, remélek. Folyton-folyvást re-
ményben élek.
Nagyon-nagyon vigyáznunk kell erre a reménység-
re. Nagyon-nagyon ügyelnünk kell arra, hogy ne
sikkadjon el kézen-közön, ne pazaroljuk el olcsó
üveggyöngyökért, mint egykor az indiánok értékte-
len csecsebecsékért cserélték el drága kincseiket.
Márpedig a mi életünk legnagyobb kincse, legfõbb
célja és esélye – az örök üdvösség. Bizony, bi-
zony: szüntelen éberségre van szükségünk, ne-
hogy megromoljék, nehogy leértékelõdjék a re-

mény; nehogy felüljünk üres szólamoknak, nehogy
hitelt adjunk bármiféle lelki kacatnak, ócskaság-
nak; nehogy bedõljünk felszínes divatnak, látvány-
nak, káprázatnak. Nézzünk és lássunk! Nézzünk
utána, vegyük észre, mi az igazság! Ne engedjük,
hogy bármi megzavarja tiszta látásunkat! Ne en-
gedjük, hogy bármi tönkretegye éles hallásunkat! A
nagyvilág ugyanis telis-tele van látványokkal, üres
trükkökkel, divatokkal, ígéretekkel. Olyanok ezek,
mint a csillogó-villogó reklámok, a kirakatokat díszí-
tõ giccses, hideg, érzelem nélküli karácsonyi dísz-
letek: nem „lélektõl lélekig” szóló személyes embe-
ri jelek, csupán hideg és számító reklám-fogások.
Csábítás, kínálat, csillogás-villogás... Az üres ígére-
teknek nincs távlatuk, nincs perspektívájuk. Nem a
jövõnek, csupán a pillanatnak szólnak. A valóság
alig-alig képes versenyezni e reklám-törvényû, ha-
zug világ tûzijáték-szerû kínálatával. Az élet újra meg
újra rácáfol a melldöngetõ állításokra, s mégis akad,
aki behunyt szemmel halad el a kiábrándító, csu-
pasz tények mellett. S ami a legfájóbb pont: sokszor
nemcsak a világunk, nemcsak a környezetünk ilyen
torz és hamis, hanem alattomosan megfertõzi a mi
életünket, a mi adventi készülõdésünket is.

A mi tekintetünk azonban messzebbre irányul. A
keresztény ember azért még érzi a különbséget.
Látja a Jó és a Gonosz világméretû küzdelmét. Ész-
reveszi a csillogó kirakatok mögött, sokszor a szi-
porkázó karácsonyfák homályában megbúvó Sá-
tánt. Aki képes a Megváltó születésnapjából, az is-
teni szeretet határtalan kiáradásából filléres üzletet
faragni, aki képes a nagy adventi várakozás, útke-
resés, a csendes imák és elmélyült meditációk he-
lyett észtveszejtõ hajtást – pörgést – rohanást pro-
dukálni. Aki képes a kopott betlehemi istállóban a
szalma alatt is bankó-kötegek után szimatolni.
A mi adventünk nem eshet áldozatul ebben a vásári
forgatagban. A mi országunk nem ebbõl a világból
való – persze, persze. Ám úgy kell élnünk napról
napra, óráról órára, úgy kell cselekednünk percrõl
percre, hogy valóban eljöjjön, valóban beteljesedjék
bennünk és közöttünk ez az Ország. Nem szabad
eltántorodnunk, nem lehet lemondani róla még ak-
kor sem, ha környezetünk látványosan mást vall,
másként él, másként cselekszik. Ne feledjük: õrsze-
mek vagyunk! Felelõsek az egész táborért, felelõ-
sek az egész világért. Vigyáznunk kell. Figyelnünk
kell. Éberen, higgadtan. És szólnunk kell, ha ideje
van a szónak. És tennünk kell, mikor a tettnek van itt
az ideje. Advent. Az Úr közel van. Virrasszatok és
imádkozzatok!  Kirsch János diakónus

EVANGÉLIUM

Ady Endre és Babits Mihály
(Székely Aladár fényképe)

Leopold Lajos



JEGYZET

Mi történt a szezonális
influenzavírussal?!
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A rejtvény megfejtését 2009. december 8-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
November 15-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Dérré vált a harmat, hull a fák levele” (Arany János:
Toldi estéje).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Zsók Fábián, Rózsa u. 4. és Biczó Ernõné, Kadarka u. 40/a. A
könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Amédiumokból... alig kezdtem bele, már is
magyarázkodnom kell, mert a médium latin

szó, és magyarul többféle értelmezése is használa-
tos. Közeg, amelyben valamilyen vegyi, fizikai, stb.
folyamat lejátszódik, vagy olyan személy, aki
könnyen szuggerálható, hipnotizálható. A spiritisz-
ták fantasztikus elképzelése szerint közvetít az em-
berek és a szellemi világ között. Újabb idõkben na-
gyon kipihent agyú ismeretlen és kissé könnyelmû
beállítottságú emberek ezeket a jelentéseket leszûkí-
tették arra, hogy közvetítõ, valaminek a közepe. Ez
utóbbi értelmezésbõl fakadhat azoknak a szeren-
csétlen embereknek az a nagyon téves és káros el-
képzelése és hite, akiket szalmaszál gyanánt forgó-
szélként fel-felkap a média, hogy õk a világ közepei,
ja, majd elfelejtettem, a média gyûjtõfogalom és a
médium többesszáma. 
A magyarul a médiákat emlegetõ, sok esetben na-
gyon de nagyon túlmûvelt, gazdag, többdiplomás,
esetleg még ráadásul nagyon magas állami, diplo-
máciai tisztségeket betöltõ személyeket ez nem iga-
zán szokta zavarba hozni, hiszen nekik az õket
szájtátva figyelõ hallgatóság még azt is elnézi, sõt,
meg is bocsájtja, ha képtelenek különbséget tenni
az aki és az ami közt, és hogy még azt sem lehet ve-
lük elfogadtatni, hogy a különbözõ idõpontok, 10,
14, 19, 22 stb. óramagassága nem a tengerszínhez
viszonyítva lett szabványosítva.

Visszatérve a kezdetekhez, a médiumoktól,
vagy médiumokból? (már én sem igazán tu-

dom, hol áll a fejem!) szinte másodpercnyi pontos-
sággal értesülök arról, hogy hány nagyon legyen-
gült immunrendszerû halálos betegnek adta meg a
kegyelemdöfést egy-egy H1N1 influenzavírus. Ami-
kor ezeket a sorokat írom (2009. november 20-án),
Magyarországon 9 esetet regisztráltak.
Nem szokásom vitatkozni nálam sokkalta oko-
sabb és befolyásosabb emberekkel, de ha nekem ezt
nem hiszik el, kérdezzék meg a mexikói elnöktõl,
vagy a WHO elnökétõl, de a magyarországi orszá-
gos tisztifõorvos is van olyan korrekt ember, hogy
nem fog engem mindenáron kekeckedõ emberként
jellemezni. Én csak kíváncsiskodom, kérdezõskö-
döm: mi van a szezonális influenzavírussal? Igaz-
e, hogy a H1N1 egy nagyon kiélezett szakmai vita
során hirtelen felindulásában hátulról szíven szúr-
ta egy rozsdás késsel, és a média csak azért titkolja
el az esetet, mert nem akar pánikot kelteni?

Bálint György Lajos
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Országos fallabda-kupa Szekszárdon
Az utánpótlás korosztály legjobbjai érkeznek a Kerekes Teniszcentrumba

December 5-én országos meghí-
vásos versenyt rendez a Szek-
szárdi Squash Klub.

Bálint György

Bõ egy éve zajlik a már komolynak
mondható szakmai munka a Kerekes
Teniszcentrumban kialakított pályá-
kon, kialakult az a tízfõs mag, akiknek
a többsége már megméreti magát a kü-
lönbözõ korosztályos versenyeken. 

A sportág jelene, közelebbi, illetve
távolabbi jövõje szempontjából csep-
pet sem mellékes, hogy akadt egy el-
kötelezett szakember a szekszárdi
Molnár Szabolcs személyében, aki bár
még maga is aktív – a budapesti Pro
Squash Akadémia, a legnagyobb hazai
klub játékosa –, hiszen játékosként is

céljai vannak, de már az edzõi pálya
felé orientálódik. Olykor együtt tré-
ningezik a legnagyobb hazai menõk
közül a világranglistán negyvenedik
Krajcsák Márkkal, vagy a magyar
ranglista második helyén tanyázó
Fülep Sándorral, s õ maga is szeretne
a legjobb hazai ötven közelébe kerül-
ni. Azonban ennél is nagyobb motivá-
ció benne, hogy edzõként kineveljen
több, a hazai átlagból kiemelkedõ ver-
senyzõt. Elindult a rögös úton...

A nagy munka elsõ állomása a jövõ
szombaton esedékes elsõ szekszárdi
szervezésû verseny. A Mikulás Kupán
itt lesznek az ismert pesti klubok, a
City, a Griff és a Budakalász 9-15 éves
versenyzõi, persze a környékbeli
egyesületek meghívott fiataljai mel-
lett. A jelenlegi garnitúrában a szek-

szárdi remények hordozójának szá-
mít az ifjabb Kerekes László, valamint
az U13-as korosztályban Szentgyörgyi
Flóra, akik jó néhány amatõr versenyt
tudhatnak már maguk mögött, s akik
már a korosztályos ranglista versenye-
ken való megméretésre készülnek.
Persze szeretnének bizonyítani az el-
sõ hazai rendezésû versenyen is.

Aki ezen a napon sportági ízelítõt
is szeretne kapni, hogy milyen az,
amikor eme – az olimpiai szereplés fe-
lé erõsen kacsingató sportágat – elsõ
osztályú fallabdások játsszák, nos az
ne hagyja ki a játékos-edzõ, Molnár
Szabolcs és klubtársa, Szendrei József
bemutató, híverõ mérkõzését a nem-
zetközi követelményeknek megfelelõ
szekszárdi squash pályán, a Sport ut-
cai Kerekes Teniszcentrumban.

Világbajnoki résztvevõt oktatott az UKSE
Lefagyott a mosoly a chilei kapitány arcáról

nÚjabb feljegyzésre érdemes sportese-
mény otthona volt szerdán a városi
sportcsarnok. A házigazda UKSE Szek-
szárd vendégeként parkettre lépett egy
dél-amerikai nõi válogatott, a chilei ké-
zilabda-csapat.

Emlékezetünk szerint az amerikai
kontinensrõl nem volt még hivatalos
fellépõ a sportcsarnok fennállása alatt.
A fehérváriak NB I-es kézilabda csapa-
tának meghívására Magyarországon
edzõtáborozó chilei válogatott tette
tiszteletét Szekszárdon. A dél-amerikai
gárda cseppet sem mellesleg a hama-
rosan kezdõdõ kínai világbajnoksá-
gon is bemutatkozik, ráadásul épp a
magyarokkal került egy csoportba.

Nos, hogy Mátéfi Esztert, válogatot-
tunk új szövetségi kapitányát nem lát-
tuk feltûnni a szekszárdi lelátón jegy-
zetfüzettel a kézben, azon a látottak
tudatában nincs semmi csodálkozni
való. Az alacsony, dobóatléta külsejû já-
tékosokból verbuválódó chilei kézi-
sek, hát hogy is fogalmazzunk: techni-
kai, de még inkább taktikai téren a ké-
zilabdázás harmadik világában sem
számítanának a legacélosabb alakulat-
nak. A sebességgel nem volt a baj, a
szimpatikus lelkesedéssel játszó dél-
amerikaiak már pedzegetnek valamit
a mai modern kézilabda lerohanásos
támadójátékából, de ezen kívül sok
mindenben a magyar NB I/B és az NB
II határmezsgyéjén mozognak. Al Ha-
di szakvezetõ tanítványainak a kiesés
ellen harcolnának a magyar második
vonalban, ott ahol a házigazda UKSE
pillanatnyilag az ezüstérmes pozíció-
ban található. Ezt a gólparádét rende-
zõ szekszárdiak gyorsan a chileiek ér-
tésére is adták, s hogy mégse legyen

megalázó vereség a kirándulásból (38-
28), Kovács Jenõ edzõ egy idõ után
már pihentette alapembereit. No
meg, a pályán lévõk sem vették már
véresen komolyan a védekezést a má-
sodik félidõ közepe felé, így gyakrab-
ban jutott sikerélmény a vendégeknek
is. Ennél sokkal jobban érdekelte a kö-
zönséget, hogy az ezúttal több lehetõ-
séget kapott két szekszárdi tehetség,
Szekercés Luca és Kaló Zsófi remek
gólokat szerzett.

„Te jó ég, ezek ott lesznek a vébén?”
- hangzott el a kérdés a lelátón. Pedig
így van. Nem harcolták ki alanyi jo-
gon, de egy visszalépõ miatt a dél-ame-
rikai selejtezõ csoportból Chile utaz-
hat Kínába. Ennyire jó az európai,
ezen belül a magyar kézilabda – vág-
hatja rá másvalaki, aminek még a mai
helyzetben, amikor csak a 6-8. helyek
egyike a reális cél Pálinger, Görbicz és
a többiek távollétében a vébén. Mi,
akik láttuk már a brazil lányokat világ-

versenyeken az európaiakkal konku-
rálva játszani, a feltörekvõ, de még a
pofozógép szerepét betöltõ argenti-
nokat játszani, valahogy ide próbáltuk
besorolni a sportág újabb dél-ameri-
kai követét...

– Nem lesz erõs mindjárt a világbaj-
nokságon kezdeni a nemzetközi sze-
replést? – kérdeztük a vendégek szak-
vezetõjétõl a meccs után.

– Minden lehetõséget, ami adódik a
tanulásra, meg kell ragadni. Három
éve kezdtünk foglalkozni a sportág-
gal, addig nem is létezett, ma pedig
egyre népszerûbb nálunk. Sokat aka-
runk és fogunk is tanulni, ezért is jöt-
tünk Magyarországra. A támogatás, a
motiváció adott, három-négy év múl-
va el akarunk jutni oda, ahol most az
argentinok vannak. Ami a mai mecs-
cset illeti: ezt azért tényleg nem gon-
doltam, hogy Magyarországon egy
másodosztályú csapat is ilyen szinten
játszik! B. Gy.

Molnár Szabolcs

Horváth Szimonettát sem õrizték mindig ilyen szorosan

Idegenben vert
középcsapatot

a KSC Szekszárd
Az elmúlt évek legnagyobb fegyver-
tényét hajtotta végre az Atomerõmû
KSC Szekszárd, amely nõi kosárlabda
NB I legutóbbi fordulójában idegen-
ben nyert egy stabil középcsapat el-
len. Ujhelyi Gábor együttese a ZTE
KK otthonában remekelt, és mind a
négy játékrészben fölmúlta vendéglá-
tóját. Izgalmas végjáték nélkül, Bozó-
ki Bettina kiemelkedõ centerjátéká-
nak és Bálint Réka 21 pontjának kö-
szönhetõen 80-67-re nyert a KSC.
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A Gemenc janus-arca
Fotókiállítás a kórház folyosógalériáján

■ Péntek délután tartották a Gemenc
arcai fotókiállítás megnyitóját a me-
gyei kórház igazgatóságának folyosó-
galériáján. A tárlatot a Természet Joga-
iért Alapítvány és a Gemenc TSE Fotó-
klubja szervezte a két szervezet által
kiírt pályázatra beérkezett alkotások
válogatott darabjaiból.

A kiállítást megnyitó dr. Almási Ist-
ván elmondta, hogy a pályázat célja a
Gemenc harmóniájának és diszhar-
móniájának ket-
tõsségére felhívni
a közönség figyel-
mét, valamint tu-
datosítani az egyé-
ni felelõsséget a
természetbe kilá-
togatókban. A tár-
laton dr. Kalotás
Zsolt a gemenci táj
szépségeit ábrázo-
ló fotói és nyolc
pályázó fényképei
láthatók decem-
ber 10-ig.

A dr. Kalotás
Zsolt, Ótos Réka
és Farkas Sándor

alkotta zsûri az elsõ és a harmadik
díjra Dán Mihály egy-egy alkotását, a
második helyre pedig Vicze László
mûvét találta érdemesnek. Rajtuk kí-
vül Dér Judit, Orbán Melinda, Ko-
vács Attila, Kroneraff János, Mojzes
Péter és Retkes Tamás fényképei lát-
hatók a folyosógaléria falán. A meg-
nyitót követõen az említett fotósok
ki nem állított fényképeikbõl tartot-
tak vetítést. -kp-

Az idõ megzabolázása
Hupján Attila fényképei az I. Béla Gimnáziumban

■ Az I. Béla Gimnázi-
umban hétköznapo-
kon nyolc és este hat
óra között láthatják az
érdeklõdõk Hupján
Attila fotográfus cam-
era obscurával készí-
tett felvételeibõl ren-
dezett, Idõ-fék címû
kiállítást. A tárlatot
múlt csütörtökön
nyitotta meg Kis Pál
István költõtanár, ma-
jd az alkotó tartott
rendhagyó tárlatveze-
tést, melynek során a
lyukkamerázás örö-
meirõl és buktatóiról beszélt és beszél-
getett hallgatóságával.

Hupján Attila a képrögzítés legegy-
szerûbb, ám korántsem a legegysze-
rûbben kivitelezhetõ módjához tért
vissza a camera obscura használatával,
mely, mint arra Kis Pál István szavai és
a megnyitón hallott verse is felhívta a
figyelmet, másképpen ragadja meg az
idõdimenziót, mint a modernebb
fényképezõ eszközök. Ennek megfele-
lõen a jórészt fekete-fehér alkotások

hangulatukban, mondanivalójukban
is eltérnek „újabb kori” társaiktól.

Az alkotó elmondta, hogy a
néznilátniláttatni indíttatás elenged-
hetetlen szükségességén túl a lyukka-
merázás más lehetõségeket és más fel-
tételeket, kívánalmakat állít a fotográ-
fus elé, melyekkel õ féket vethet az el-
suhanó idõre. A tárlat hangulatához
jól illeszkedett a két közremûködõ,
Beréti Lili szavalata és Zsitvai Péter
szaxofonjátéka. KoP

Hupján Attila (középen) tartott tárlatvezetést

A folyosógalérián megnyílt kiállítás célja: felhív-
ni a figyelmet a Gemenc kétarcúságára
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Programajánló
NOVEMBER 28-JANUÁR 9.

Remekmûvek – Magángyûjtemé-
nyek kiállítás Rejtett értékek Szekszár-
don és Tolna megyében (Mûvészetek
Háza)

NOVEMBER 23-DECEMBER 12.
„Advent elõtt” – a Szekszárd Környé-
ki Foltvarró Egyesület kiállítása (BMMH
üvegterme)

LÉLEKÉPÍTÕ PÖRZSE SÁNDORRAL
A népszerû Léleképítõ sorozat követ-
kezõ vendége Pörzse Sándor lesz. A te-
levíziós mûsorvezetõ filmvetítéssel
egybekötött elõadását – amely a Csil-
lagösvény címet viseli – december 7-
én, hétfõn, 18 órától hallgathatják meg
az érdeklõdõk a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház színháztermében. A belépés
ezúttal is ingyenes!

n Most kedvezményes áron vásárol-
hatja meg Pálffy István: Szekszárd és
a régió címû útikönyvét!

December 24-ig 2490 Ft helyett
most 2190 Ft-ért veheti kézbe a vá-
rosunk és térségünk látnivalóit és
turisztikai értékeit bemutató, szá-
mos színes fotóval és személyes be-
számolóval ellátott érdekes kiad-
ványt!

További kínálatunkból:
– Karácsonyi képeslap Szek-

szárdról
– Szekszárdi palackozott borok

széles választéka
– Könyvek, albumok Szekszárdról

– Népmûvészeti ajándéktárgyak:
kerámiák, sárközi hímzések, fafara-
gások

– Térképek
– Pólók
– Szekszárd és a Szekszárdi Bor-

vidék falitérkép
Kollégáink hétköznap 9 és 17,

szombaton 9 és 14 óra között várják
ügyfeleinket és minden kedves ér-
deklõdõt!

Tourinform Iroda:
7100 Szekszárd, Béla tér 7.
Tel.: 74/315-198 Fax: 74/510-131
Elektronikus levélcím (e-mail):

szekszard@tourinform.hu

Karácsonyi akció
a Szekszárdi Turisztikai Kft.

és a Tourinform Iroda szervezésében!

SZEKSZÁRDI KARÁCSONYVÁRÓ
2009. december 3 - 22.

DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK
15.00: Karácsonyfa díszítõ pályázat és az adventi koszo-
rú és karácsonyi asztaldísz készítõ pályázat eredmény-
hirdetése (helyszín: Wosinsky Mór Megyei Múzeum)
17.00: Szekszárdi Karácsonyváró ünnepélyes meg-
nyitója Megnyitja: Horváth István polgármester. Köz-
remûködnek: Babits Mihály Általános Iskola kórusa,
2. sz .Kadarka utcai óvoda: A didergõ király mesejá-
ték (Garay tér)

DECEMBER 4., PÉNTEK
13.00: Karácsonyi díszek készítése 14.00 Tél csengõi
csengenek –zenei foglalkozás kisiskolásoknak (Gyer-
mekkönyvtár)
17.00: A Bezerédj I. Szakképzõ Intézmény diákjainak
télköszöntõje (Garay tér)
19.00: Bartina Néptánc Egyesület „Télköszöntõ”" ka-
rácsonyi mûsora (mûvelõdési ház, színházterem)

DECEMBER 5., SZOMBAT
10.00: Adventi Bazár – tárgykészítés és adventi vásár
(megyei múzeum)
19.00: Bartina Néptánc Egyesület „Télköszöntõ” ka-
rácsonyi mûsora (mûvelõdési ház, színházterem)

DECEMBER 6., VASÁRNAP
17.00: Tücsök Zenés Színpad mûsora (Garay tér)

DECEMBER 7., HÉTFÕ
17.00: „A Mikulás sapkája” – a Garay János Általános Is-
kola és AMI dráma tagozatának elõadása (Garay tér)
18.00: Léleképítõ sorozat – Pörzse Sándor „Csillagös-
vény” címmel tart elõadást (mûvelõdési ház, szín-
házterem)

DECEMBER 8., KEDD
17.00: Karácsonyi dalok, versek a Dienes Valéria Ál-
talános Iskola tanulóinak elõadásában (Garay tér)

DECEMBER 9., SZERDA
10.00: Karácsonyi ablakdísz készítése szalmafonattal
(megyei múzeum)
17.00: Karácsonyi énekek a Gyermeklánc Óvoda óvó-
nõivel (Garay tér)
19.00: Színház: Hárman a padon komédia (Hegedûs
bérlet II.) (mûvelõdési ház, színházterem)

DECEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
17.00: „Menjünk együtt Betlehembe” – a Mérey utcai
óvodások elõadása (Garay tér)
17.00: Szülõk Akadémiája elõadássorozat - Czakó Gá-
bor író: az Antikrisztus és a család (Szt. József Kato-
likus Iskolaközpont)

18.00: Benkó Karácsonyi Mise (Városi Sport-és Sza-
badidõ Központ)
18.00: SzemFülEs(t) elõadás és zenés tárlatvezetés a
Remekmûvek-Magángyûjtemények kiállításon (Mû-
vészetek Háza)

DECEMBER 11., PÉNTEK
10.00 és15.00: Diótörõ - a PTE IGYFK balett tagoza-
tának mûsora (mûvelõdési ház, színházterem)
17.00: Karácsonyi dalok a Baka István Általános Isko-
la énekkara elõadásában (Garay tér)
19.30: 10. jubileumi ünnepi hangverseny a Magyar
Kórusok Napja alkalmából, házigazda a Gárdonyi
Zoltán Református Együttes (Garay Gimnázium
díszterme)

DECEMBER 12., SZOMBAT
17.00: A Magyar Nótakedvelõk Baráti körének mûso-
ra (Garay tér)

DECEMBER 13., VASÁRNAP
17.00: A Tücsök Zenés Színpad mûsora (Garay tér)

DECEMBER 14., HÉTFÕ
16.00: Családi meseest (Gyermekkönyvtár)
17.00: Advent – a Garay János Gimnázium diákjainak
elõadása (Garay tér)

DECEMBER 15., KEDD
14.00: Karácsonyi recept-túra (megyei múzeum)
16.30: „Karácsonyi hangulat" - a Kolping Katolikus
Szakképzõ Iskola elõadásában (Garay tér)
17.00: " Sürgõs levél” – bábmûsor a Mérey utcai óvó-
nõk elõdásában (Garay tér)

DECEMBER 16., SZERDA
15.00: „Együtt egymásért” – az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár és a segítséggel élõk szervezeteinek közös
karácsonyi mûsora (Babits Mihály Mûvelõdési Ház,
táncterem)
17.00: „Fölesnek a dolgok” – a PAD Irodalmi Egyesü-
let mûsora (Garay tér)
17.15: „Áldott éj” – karácsonyváró éneklés a Szekszár-
di Madrigálkórussal a kórház betegei és dolgozói ré-
szére (Balassa János Kórház ebédlõje)
18.00: A Liszt Társaság Karácsonyi Hangversenye
(Liszt F. Zeneiskola)

DECEMBER 17., CSÜTÖRTÖK
17.00: Garay János Általános Iskola és AMI karácso-
nyi mûsora (mûvelõdési ház, színházterem)
17.00: A Comenius Általános Iskola diákjainak télkö-
szöntõje (Garay tér)

DECEMBER 18., PÉNTEK
17.00: Az Ifjú Szív Német Nemzetiségi Táncegyüttes
bemutatója (Garay tér)
19.30 Karácsonyi koncert A Szekszárdi Kamarazene-
kar jubileumi elõadása (Mûvészetek Háza)

DECEMBER 19., SZOMBAT
19.00: A Gagliarda kórus karácsonyi koncertje (PTE
IGYFK aulája)

DECEMBER 20., VASÁRNAP
9.00: „Karácsonyi kincsesház” – ünnepváró családi
játszóház és bábszínház (mûvelõdési ház, üveg- és
táncterem)
10.00: Gyermekek karácsonya – verses, zenés bizony-
ság tétel, ajándékosztás (Református Templom)
19.00: A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus karácsonyi
koncertje (Belvárosi Római Katolikus Templom)

DECEMBER 21., HÉTFÕ
11.15: A Garay János Gimnázium karácsonyi mûso-
ra (Garay gimnázium díszterme)
16.00: Idõsek karácsonya (Wosinsky Közösségi Ház)
17.00: „Pásztorjáték” – a Szent József Iskolaközpont
karácsonyi mûsora (Garay tér)
19.00 Az „Iberican” Táncegyüttes karácsonyi mûso-
ra (mûvelõdési ház, színházterem)

DECEMBER 22., KEDD
17.00: A Szekszárdi Karácsonyváró záró mûsora a
Tücsök Zenés Színpad közremûködésével (Garay
tér)
19 30: „Korok és karácsonyok” – a Szekszárdi Madri-
gálkórus koncertje az evangélikus templomban

Adománygyûjtés a Szekszárdi Karácsony-
váró ideje alatt: a Nõk Szekszárdért Közhasznú
Egyesület és a Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata forró teával és süte-
ménnyel várja a támogatók adományait a rászoruló
iskolások és az egyedül élõ nyugdíjasok számára
(vasárnap, hétfõ, kedd, szerda 15.00 - 18.00)

A Rotary Klub forralt borral várja az adományo-
zókat (csütörtök, péntek, szombat 15.00 - 18.00)

A rendezvénysorozat programgazdája: Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza, info:
74/529-610. (A Garay téri rendezvények és a kiad-
vány támogatója: Szekszárd Megyei jogú Város
Önkormányzata, SZMJV Hivatásos Tûzoltósága,
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft.,
Szilfa Sörözõ)

Zenesarok
AJÁNLÓ. A fehérvári Hermann László
Zenemûvészeti Szakközépiskola nö-
vendékei vendégszerepelnek a Liszt
Ferenc Zeneiskola nagytermében de-
cember 3-án 17 órakor.

NYÍLT NAP. A Liszt Ferenc Zeneiskola
december 12-én, 9-tõl 12 óráig nyílt na-
pot tart, ahol bemutatják a tanulható
hangszereket. Másnap 10 órától Kakaó-
koncert lesz a nagyteremben, ahová
minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A KONCERT A PIANÍNÓÉRT. November
24-én a Mûvészetek Háza adott ott-
hont a „Zongoráért” zenei alapítvány
jótékonysági koncertjének. A zeneis-
kola tanulói léptek fel, s mutatták be tu-
dásukat szép sikerrel. A mûsort Dobai
Tamásné, az alapítvány elnöke vezette.
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KÖZLEMÉNYEK

KÖZMEGHALLGATÁS. Szekszárd
Megyei Jogú Város Közgyûlése
2009. december 17-én 16 órától a
Polgármesteri Hivatal konferen-
ciatermében közmeghallgatást tart.
Téma: Szépítsük Együtt Szekszár-
dot Program tapasztalatai és kihívá-
sai. Minden érdeklõdõ városlakót
szeretettel várnak.

FAÜLTETÉS SZEKSZÁRDON. A Ge-
menc Zrt. és Szekszárd Megyei Jo-
gú Város önkormámyzata közös ak-
ciója keretében, a lakosság részvé-
telével mintegy 300 facsemetét ül-
tetnek el a következõ hetekben a
városban. Érdeklõdni december 1-
jétõl lehet a polgármesteri hivatal
74/504-127-es telefonszámán.

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁS. A
Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete hasz-
náltruha adományozást tart novem-
ber 30-án (hétfõn) 8 és 9 óra kö-
zött a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt.
Szeretettel várják a nyugdíjasokat,
a nagycsaládosokat, illetve minden
rászorulót.

KÖZMEGHALLGATÁS. A Szekszárdi
Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. december 1-jén (kedden) 17
órakor tartja 2009. évi közmeghall-
gatását. A közmeghallgatás helye:
Ifjúsági Cserkészház (Hrabovszki u.
10.). Minden érdeklõdõ állampol-
gárt tisztelettel várnak.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
December 15. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:

December 22. (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
December 14. (hétfõ) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület

December 22. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar Gyako-
rló Iskolája (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 Infor-
matikai Szakközépiskola (Kadarka u.
25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola
DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület

December 8. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület

December 7. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
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 képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
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