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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Egy nemzet sorsa a családok erõsségétõl függ
Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató elõadása Szekszárdon

Emlékezzünk együtt a forradalomra!
Koszorúzási felhívás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is méltóképpen
kíván megemlékezni az 1956-os októberi forradalom eseményeiről.

Az ünnepi mûsor és a koszorúzás 

október 23-án (vasárnap) 11.00 órakor 
kezdõdik a Szent István téri 1956-os emlékmûnél.

Kérjük, hogy a koszorúzási
szándékot 2011. október 21-én
(péntek) 12 óráig szíveskedje-
nek jelezni a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Há-
za információszolgálatánál.
(Tel.: 529-610) A koszorúkat,
kérjük, közvetlenül az ünnep-
ség helyszínére szállítani. 
(Részletes program a 2. oldalon.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Pofosz Tolna 
Megyei Szervezete és a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza.

Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkuta-
tó professzor már megszokhatta, hogy
szekszárdi elõadásain minden alka-
lommal telt ház fogadja. Köszönhetõ-
en annak, hogy a magyarság múltjával,
jövõjével, illetve népszokásaival kap-
csolatos gondolatait, kutatási eredmé-
nyeit rendszeresen izgalmas és jövõbe
mutató szálra fûzi fel. Így történt ez
október 9-én, vasárnap este is, amikor
a Wosinsky Mór Közösségi Ház elõ-
adótermében a család éve elõadás-so-
rozat alkalmából többek között a régi
népi udvarlási szokásokból nyújtott át
egy csokornyi érdekességet. 

Mint arra a professzor felhívta a fi-
gyelmet, a néprajzkutatás igen késõn,
csak a 20. század elején figyelt fel arra,
milyen is a magyar család valójában;
akkor, amikor már baj volt a közössé-
gekkel. Holott egy nép sorsa nem attól
függ, milyen királyai és ellenségei van-
nak: sokkal inkább a családok szilárd-
sága, ereje dönti el, képes-e szaporod-
ni egy népesség, vagy végleg eltûnik –
hangsúlyozta a magyarság jövõje iránt
mélyen elkötelezett szakember. 

(Folytatás a 7. oldalon.)
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Tû a szívbe
Julcsi gumibugyiban.
Julcsi labdázik. Julcsi a
cipõfûzést gyakorolja.
Képek egy szöszke
kislányról. A szülõk-
nek, ha rápillantanak
a fotókra, melegség jár-
ja át a szívüket, majd
rögtön, mintha hegyes tû szúrna égõ se-
bet rajta. 

Imádták a kislányukat, aki a feleség el-
sõ házasságából származó fia után immár
közös gyermekük volt. Mindent megad-
tak neki, õ volt a kárpótlás a nehezen ke-
zelhetõ, kissé öntörvényû, rossz tanuló
nagyfiú után. Bezzeg a Julcsi. Az édes kis
csacsogó, a tündéri óvodás, ennivaló kis-
iskolás. Eleinte jól tanult, késõbb élsporto-
ló lett, még a válogatott keretbe is beke-
rült. De  a bajok valójában már a nyolcadik
osztály táján elkezdõdtek. Szimatszatyor,
feketére lakkozott körmök, térdig lógó in-
gek váltották a konszolidált ruhákat, a bal-
lagására szegecselt bõrbakancsban ment.
Szülei nem örültek ennek, de hagyták,
hadd bontakozzon szabadon az egyénisé-
ge. Az anya ugyan igyekezett kordában
tartani  lányát, de az apa azt vallotta, hogy
egy gyereket nem szabad korlátozni, csak
szeretni. Ha az anya megtiltott egy késõ
esti kimaradást, az apa megengedte. Míg
az anya úgy vélte, korai a szexuális kap-
csolat tizenhat évesen, az apa titokban
óvszert vett a lánynak, és azzal dicseke-
dett, hogy Julcsi szemében õ a „jobb fej”.
Aztán Julcsi bukdácsolni kezdett, alig tu-
dott leérettségizni, a fõiskolára be se ju-
tott. Egyre többször kihagyta az edzése-
ket is. Cigizett, csavargott, kimaradozott,
s gyanús jelek utaltak arra, hogy szereket
használ, de mikor tagadta, hittek neki.

Több év után nemrég látogatóba men-
tem hozzájuk. Családi tragédiába csöppen-
tem, Julcsi ugyanis ma már súlyos heroin-
függõ. Nem tudják, hol jár, melyik aluljáró-
ban szúrja épp magát, mit tesz vagy tesz-
nek vele egy újabb adag drogért, ami nél-
kül már nem tud, nem is akar létezni. Két-
szer volt elvonókúrán, de mivel az önkén-
tes, néhány nap után otthagyta. Az sem ál-
lította meg a lejtõn, hogy a fiúja túladago-
lásban ott halt meg mellette az ágyban. 

A szülõk bele se akarnak gondolni,
hogy Julcsi agyondrogozott szervezete
tán sosem lesz képes gyermeket kihorda-
ni, hogy elpusztult agysejtjeivel már nem
fog lediplomázni, tán munkát vállalni se.
Hogy egykori szemük fényébõl egy ön-
magából kifordult személyiségû, idegen
roncs lett. Mindennap fohászkodnak,
hogy ne kapják halálhírét. Havonta egy-
szer csoportterápiára járnak, ahol más
drogos fiatalok szüleivel együtt próbálják
feldolgozni a történteket. De minden ál-
dott nap felteszik maguknak a kérdést: ho-
gyan történhetett meg mindez? Hol hi-
báztak õk, és hol vétkes a társadalom, ahol
a kábítószer a számtalan hangzatos kam-
pány és akció dacára minden sarkon ott
leselkedik a gyerekeinkre.

Cser Ildikó

Égõ kuka a tanösvényen
Aggodalomra okot adó módon csa-
pott föl a láng Parásztán a nemré-
gen átadott tanösvény részét képe-
zõ Szalai-völgyben múlt szomba-
ton, este fél nyolc tájban. Nem tör-
tént nagy dolog, de könnyen az is
lehetett volna. A nem tudni, mitõl
kitõl kigyulladt szeméttároló a lán-
gok által könnyen elérhetõ közelsé-
gében volt egy nagyfeszültségû
elektromos vezeték. Persze tûzoltó-
ink, mint ahogy azt tõlük megszok-
tuk, idõben pontosan kiérkezve el-
hárították a potenciális veszélyfor-
rást. A megnövedett turizmus a
tanösvény valamennyi itteni és a
város más részén található szaka-
szán a szemét-, a hulladékmennyi-

ség termelõdésével is jár. Nincs is
ezzel alapvetõen gondja a hangsú-
lyosan környezetvédelmi feladato-
kat is ellátó Parászta Birtokvédõ
Egyesületnek. Nincs még gond a
környezettel, õk ezután is teszik a
dolgukat.

De azt nagyon nem szeretnék, ha
az új idegenforgalmi látványosság
beléptével annyira romlana a nem
kevésbé nekik is köszönhetõen
széppé, bemutathatóvá váló környe-
zet, hogy önkéntes szemétgyûjtõ
kommandó szervezésére kénysze-
rüljenek a késõbbiek során. Óvták,
óvják ezt a környezetet. Mint azt el-
nökük, Szilágyi Károly elmondta,
alapvetõen hívei a tanösvényeknek,

a jó értelemben vett itteni zsongás-
nak, de nagyon szeretnék, ha az ide
ellátogató turisták, és a többször is
visszatérõ helyi látogatók sem úgy
élnék meg a helyzetet, hogy most ki-
szabadultak a természetben, és min-
dent lehet. 

Ez a feltehetõen csak gondatlan-
ságból keletkezett tûzeset legyen oly
módon figyelmeztetõ, hogy itt még
egy cigarettacsikket sem ildomos
csak úgy eldobni... Még úgy sem,
hogy abszolút ártalmatlanítva, egy-
szerûen a földbe tapossuk. Sehogyse!
Reméljük, a parásztaiaknak senki, il-
letve semmi sem ad okot panaszko-
dásra a késõbbiek során sem – legfõ-
képpen a tanösvényen. B. Gy.

Meghívó
Szekszárd Megyei JogúVáros Önkormányzata, a Magyar Politikai 

Foglyok Szövetsége Tolna Megyei Szervezete, a Babits Mihály 
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza 

tisztelettel meghívja Önt, hozzátartozóit és ismerõseit

2011. október 23-án (vasárnap)
az 1956-os forradalom 55. évfordulója

alkalmából tartandó

VÁROSI EMLÉKÜNNEP
programjaira

„Köszönet a szabadság 
hõseinek!”
ÜNNEPI PROGRAM:

10.00 A Pofosz Tolna Megyei Szervezetének rendezvénye 
a polgármesteri hivatal dísztermében
Az 1956-os emléktábla koszorúzása a polgármesteri hivatal aulájában.

10.40 Térzene a Szent István téren 
az Alisca Brass Band közremûködésével. Karnagy: Kovács Zsolt

11.00 Ünnepi mûsor és koszorúzás az 1956-os emlékmûnél
Díszõrség és a történelmi zászlók bevonulása
Himnusz

Ünnepi beszédet mond: Horváth István, Szekszárd Megyei Jogú
Város polgármestere
Irodalmi mûsor a Szent László Szakképzõ Iskola Vendéglátó 
Szakképzõ Tagintézményének elõadásában
A mûsort rendezte: Herczigné Márvány Beáta, 
Harsányiné Erményi Zita, Bognár Tímea, Egle Anikó
Egyházak ünnepi áldása
Koszorúzás
Szózat

14.00 A Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi hangversenye
a belvárosi római katolikus templomban. 
Mûvészeti vezetõ: Földesi Lajos

Közremûködik: a Magyar Nemzetõrség Tolna Megyei Szervezete és 
a 608. Sz. Schola Caritatis Cserkészcsapat. Az ünnepi megemlékezés

esõhelyszíne a Garay János Gimnázium díszterme

Visszajön az áfa 
a vállalkozókhoz

Módosult október elején az áfatörvény
úgynevezett kifizetettségi szabálya. A kü-
lönbözõ beszerzéseket végrehajtó vállal-
kozók végre hozzájuthatnak az õket
megilletõ, olykor nem kevés pénzhez,
amit eddig visszatartott az adóhivatal. 

Ezután a pénzügyileg kifizetetlen,
vagyis nem rendezett számla áfáját is
gyorsan, egy hónapon belül visszaigé-
nyelhetik a vállalkozók. Nem feltétele
a visszaigénylésnek az, hogy kifizetett
legyen a beszerzés. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Tolna Megyei Igazgatósága
szekszárdi ügyfélszolgálatán nyílt na-
pot tartottak a héten a visszaigénylés-
sel kapcsolatos adminisztratív teen-
dõkrõl. A vállalkozók részérõl nagy volt
az érdeklõdés, az adóhivatal munka-
társai bemutatták: miként kell kitölte-
ni a nyomtatványokat, hogy minden
gyorsan és jól mûködjön.

– A törvény kétfajta lehetõséget ad az
adózó részére, abban az esetben, ha a ha-
tálybalépést megelõzõen volt már be-
vallása, és azt a határidõig benyújtotta.
Egész konkrétan itt az augusztusi, a má-
sodik negyedévi és a tavalyi bevallásról
van szó – mondta Simonné Szabó Éva
osztályvezetõ a nyílt napot követõen. 

– A pénzügyileg nem rendezett
számla forgalmi adóját az akkori jog-
szabály szerint csak levonhatta az
adózó, s ilyen esetben elõfordulha-
tott, hogy nem érte el a bevétel-
visszaigényléshez szükséges értékha-
tárt. 

Nos, a változást követõen kétfajta le-
hetõsége van az ügyfélnek. Egy kére-
lemnyomtatványt nyújt be a 10/65-ös,
illetve a 11/65-ös áfabevallás mellékle-
teként, vagy a szintén a 11/65-ös szá-
mú áfabevallási lap 6-os számú mellék-
letét tölti ki. 

Az elõbbi határidõhöz kötött,
csak október 20-ig lehet beadni, az
utóbbi a bevallási idõn belül bár-
mikor, de csak egyszer lesz benyújt-
ható. -bgy-
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Veszélyes- 
hulladék-gyûjtés

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a
polgármesteri hivatal veszélyes- és elekt-
ronikai hulladékgyûjtési akciót szervez,
melynek során az összegyûlt veszélyes,
illetve elektronikai – a kommunális hul-
ladékkal együtt nem kezelhetõ – hulla-
dékaikat ingyenesen leadhatják.

Az akcióban csak a lakosság vehet
részt, gazdálkodó szervezetek veszélyes
hulladéka nem kerül átvételre, ezért az
egy személytõl átveendõ nagy mennyi-
ségû veszélyes, illetve elektronikai hul-
ladék átvétele megtagadásra kerülhet. 

A gyûjtés ideje: 2011. október 22.
8.00–12.00 óra között

Helye: Szekszárd, Béla király tér és
Szekszárd, Csatári üzletház parkolója

Leadható anyagok:

VESZÉLYES HULLADÉKOK:

• savas ólom akkumulátorok, 
• elhasznált szárazelemek, 
• festék, lakk, ragasztó, hígító maradé-

kok és ezekkel szennyezett göngyö-
legek,

• lejárt szavatosságú gyógyszerek,
• fáradt olaj (ásványi, növényi),
• olajos hulladékok,
• feleslegessé vált vegyszerek, savak,

lúgok…

ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK:

• háztartási készülékek, 
• barkácsgépek, 
• hûtõgépek, 
• televíziók...

Információ: Szekszárd Polgármeste-
ri Hivatal, Páll Laura környezetvédelmi
referens, 504-107.

Fogyasztóvédelemi elismerés vállalkozóknak
Több mint száz vállalkozó vehette
át a Tolna Megyei Kormányhivatal
és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság elismerő oklevelét a Kor-
mányhivatal Élelmiszerlánc-bizton-
sági és Állat-egészségügyi Igazga-
tóságának rendezvénytermében
október 13-án délelőtt.

Az eseményen részt vett Pintér István,
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
fõigazgatója, Tóth Ferenc kormány-
megbízott, valamint Foltin Gyula, a Tol-
na Megyei Kormányhivatal Fogyasztó-
védelmi Felügyelõségének vezetõje is.
Tóth Ferenc köszöntõjében kiemelte:
a kitüntetett vállalkozók példamutató-
an tartottak be minden fogyasztóvé-
delmi elõírást. Méltán lehet büszke a
megye arra, hogy több mint száz vállal-
kozás került fel a Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóság pozitív listájára. 

Az etikus magatartás példaként ál-
lítható minden vállalkozó elé, egyben
a piaci szerep megerõsödését is jelen-
ti. Örömét fejezte ki, hogy 2010-ben a
fogyasztóvédelmi feladatokat a Kor-
mányhivatalba integrálták, 2013 janu-
árjától pedig e fontos hatáskör, a fo-
gyasztók védelme a járási hivatalokon
át még intenzívebbé válhat. 

Tóth Ferenc rámutatott: biztos ben-
ne, a 2010-ben elindított közigazgatá-
si átalakítások által létrejött pozitív vál-
tozásokat mindenki érezni fogja. 

Pintér István, a Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság fõigazgatója örömét
fejeztek ki, hogy Tolna az elsõ megye,
ahol ilyen jellegû rendezvényt tarta-
nak, s õ is méltatta a pozitív listára ke-
rült vállalkozásokat. Jó egy évvel ko-
rábban hasonló rendezvény bejelen-
tését még senki nem gondolta volna

komolyan, 2011-tõl viszont érezhetõ-
en új szellem, új hozzáállás hatja át a
vállalkozókat is e tekintetben, hiszen
egyre többen térnek át a jogkövetõi
magatartásra – tette hozzá. A fõigaz-
gató elmondta: januárban három or-
szágos vizsgálatot indítottak, s amely
vállalkozásnál nem történt panaszbe-
jelentés, felkerülhetett a pozitív listá-
ra. Tájékoztatott arról is, hogy még
idén sor kerül fogyasztóbarát emblé-
mák bevezetésére, amelyekkel feltün-
tetik, melyek azok a termékek, ame-
lyeket biztonsággal ajánlanak a vásár-
lóknak. A legfontosabb a fogyasztók
egészségének, biztonságának védel-
me! – tette hozzá Pintér István, és je-
lezte: amely vállalkozásnál kisebb hi-
ányosságokat találnak, azt figyelmez-
tetésben részesítik, egyben tájékoz-

tatják a hiányosságok pótlásáról. Ja-
nuárban várhatóan megszületik a fo-
gyasztóvédelmi törvény, amely merõ-
ben új stratégiát hirdet meg. 

Foltin Gyula, a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelõségének vezetõje, elmondta: a
vállalkozók különös érzelmi kötõdés-
sel viseltetnek termékeik iránt. Egyút-
tal örömmel nyugtázta, hogy egyre
több vállalkozónál kikerül a raktárból
az üzlettérbe a minõség-ellenõrzés do-
kumentációja. A köszöntõk után a
megjelent vállalkozók átvették az okle-
veleket, amelyeket egyebek között az-
zal érdemeltek ki, hogy az árfelszámí-
tás, árfeltüntetés átfogó ellenõrzésé-
nek során valamennyi jogszabályi ren-
delkezésnek megfeleltek.

Gyimóthy Levente

Zemán Ferenc vállalkozónak (balról) Tóth Ferenc kormány-
megbízott gratulál. Mellette Pintér István és Foltin Gyula
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Szekszárdi mise a mester születésnapján
Színvonalas programok a Liszt-bicentenárium ünnepi hetén

Miként hazánk és a világ több váro-
sa, úgy Szekszárd is emlékévvel adó-
zik a 200 esztendeje született zene-
szerző, Liszt Ferenc nagysága előtt.

Az október 18–22. közötti ünnepi hét
eseményeirõl csütörtökön sajtótájé-
koztatón számoltak be az emlékév
szekszárdi programjainak szervezõi.
Csillagné Szánthó Polixéna, a közgyû-
lés humánbizottságának elnök asszo-
nya elmondta: a mintegy kétmilliós vá-
rosi támogatás mellé a rendezvények-
re további 1,8 milliót nyert pályázato-
kon a Garay János Általános Iskola és
AMI, a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
és Mûvészetek Háza, illetve Szekszárd
város önkormányzata. A programok
megszervezése mellett a költségvetés-
bõl jutott Lovas Csilla és Kaczián János
egy-egy kiadványának, kötetének meg-
jelentetésére is.

A Mester négyszer járt városunkban
báró Augusz Antal vendégeként, há-

romszor a születésnapját (október 22.)
is itt ünnepelte. Elsõ szekszárdi kon-
certjét 1846. október 18-án, déli 12 óra-
kor tartotta a vármegyeháza dísztermé-
ben, melyet a nagy érdeklõdésre való te-
kintettel – mintegy százan az épületen
kívül rekedtek – este megismételt. E le-

gendás hangversenynek állít emléket a
Liszt-bicentenárium ünnepi hetének
nyitóeseménye. Oravecz György zon-
goramûvész éppúgy két koncertet ad –
a megyeháza elhúzódó felújítása miatt
– a Garay János Gimnázium dísztermé-
ben, miként 165 éve Liszt Ferenc. A
Liszt-mûvek legkiválóbb elõadójaként
ismert zongorista délben az ifjúságnak,
este a felnõtt közönségnek adja elõ mû-
sorát, melyben négy magyar rapszódia
mellett helyet kap két koncertetüd, va-
lamint a Fauszt- és az I. Mefisztó-kerin-
gõ. A rendezvény díszvendége lesz 
dr. Schmitt Pál köztársasági elnök és fe-
lesége, Katalin asszony.

Az ünnepi Liszt-hét programja más-
nap a zenetanárok XIV. országos zon-
goraversenyével folytatódik, melynek
nyitókoncertjét október 19-én – ugyan-
csak a gimnázium dísztermében – a ze-
nemûvészeti egyetem mindössze 13
éves elõképzõse, Balogh Ádám adja. A
zongoraesten Liszt 7. magyar rapszódi-
ája mellett felcsendülnek Beethoven,
Chopin és Debussy mûvei is. A zeneta-
nárok zongoraversenye október 20-án,
csütörtökön veszi kezdetét a zeneisko-
la nagytermében, ahol a 13 induló két
nap alatt két-két 20 perces verseny-
programot mutat be a három kiváló
zongoramûvész, Baranyay László, Lan-
tos István és Némethy Attila alkotta
zsûri elõtt. A szabadon választott mû-
vek között kötelezõ egy Liszt-darab
megszólaltatása. A második nap (októ-
ber 21.) délutánján a verseny alapítója,
a két éve elhunyt Husek Rezsõ sírjánál
koszorúznak az alsóvárosi temetõben.
A néhai Cziffra-díjas zongoramûvész
1984-ben a mûvészetek házában Szek-

szárdhoz köthetõ Liszt-darabokat ját-
szott fel, mely hanganyagot most fel-
újítva CD-re rögzítettek.

A verseny díjkiosztóját és gálakon-
certjét október 22-én, szombaton 10
órától tartják a zeneiskolában, ahol
Baky Péter festõmûvész grafikáiból
összeállított „Liszt-átiratok” címû kiál-
lítása, valamint Szabó György filatelis-
ta „Liszt Ferenc élete bélyegeken” címû
összeállítása látható október 20-tól.

A Mester 200. születésnapján, októ-
ber 22-én este (19.30 óra) az újvárosi
templomban mutatják be a zeneszerzõ
Szekszárdi miséjét. A mû vegyeskari át-
iratát a Liszt-díjas Jobbágy Valér karnagy
dirigálta Szekszárdi Madrigálkórus elõ-
adásában élvezhetjük. Egy másik Szek-
szárdi mise, Baka István monodrámája
Orbán György elõadómûvész tolmácso-
lásában hangzik el október 19-én, 17.30
órakor a német színházban. A szöveget
Gacsályi József állította össze. -fl-

Liszt-bicentenárium 2011, Szekszárd
Az ünnepi Liszt-hét programjai

Október 18-án, kedden déli 12 órakor, 
valamint 18 órakor

ÜNNEPI LISZT-HANGVERSENY, 
mellyel a Mester 1846. október 18-án elõadott

két, legendásan nagy hírû szekszárdi 
koncertjére emlékezünk. 

Közremûködik: 
ORAVECZ GYÖRGY ZONGORAMÛVÉSZ

Helyszín: Garay János Gimnázium díszterme

A rendezvény díszvendége:
DR. SCHMITT PÁL, 

Magyarország köztársasági elnöke

Ünnepi köszöntõt mond:
HORVÁTH ISTVÁN
polgármester

Közremûködik és a mûsort vezeti:
CSÖTÖNYI LÁSZLÓ ELÕADÓMÛVÉSZ

Belépõdíj: 12.00 órakor a hangverseny 
ingyenes. 18.00 órakor: 

1500 Ft

Október 19-én, 
szerdán 17.30 órakor 

BAKA ISTVÁN: SZEKSZÁRDI MISE
Monodráma

Elõadja:
ORBÁN GYÖRGY 

A szöveget összeállította és gondozta:
GACSÁLYI JÓZSEF

Helyszín: Német Színház, Szekszárd
k k k

Október 19–22., szerda–szombat
Zenetanárok XIV. Országos Zongoraversenye
Helyszín: Liszt Ferenc Zeneiskola nagyterme

k k k

Október 19-én, szerdán, 19 órakor
Zenetanárok XIV. Országos Zongoraversenye

Nyitóhangverseny

Közremûködik: BALOGH ÁDÁM,
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem

Elõképzõ Tagozatának növendéke

Köszöntõt mond DR. HAAG ÉVA, Szekszárd
Megyei Jogú Város alpolgármestere

Közremûködik és a mûsort vezeti:
CSÖTÖNYI LÁSZLÓ ELÕADÓMÛVÉSZ 

A nyitóhangversenyen a részvétel díjtalan!
k k k

Október 22-én, szombaton 10.00 órakor
Zenetanárok XIV. Országos Zongoraversenye

Eredményhirdetés és gálakoncert
Helyszín: Liszt Ferenc Zeneiskola nagyterme

k k k

Október 22-én, szombaton, 19.30 órakor
LISZT: SZEKSZÁRDI MISE

A SZEKSZÁRDI MADRIGÁLKÓRUS elõadásában
Vezényel: JOBBÁGY VALÉR 
Liszt Ferenc-díjas karnagy

Helyszín: Szekszárd, Újvárosi templom

Liszt Ferenc

Balogh Ádám

Oravecz György zongoramûvész
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Kiállítások 
Liszt Ferencrõl

Baky Péter festõmûvész „LISZT-ÁTIRATOK”
címû kiállítása 2011. október 20-tól tekint-
hetõ meg a Liszt Ferenc Zeneiskola díszter-
mében. Ugyancsak itt látható a Szabó György
filatelista tulajdonát képezõ „LISZT 
FERENC ÉLETE BÉLYEGEKEN” címû
gyûjtemény.

Meghívó
A SZEKSZÁRDI GÁRDONYI ZOLTÁN 

REFORMÁTUS EGYÜTTES
meghívja Önt, hozzátartozóit, 

barátait, ismerõseit 

október 21-én
19.00 órakor kezdõdõ

„SZÍVEMET HOZZÁD
EMELEM”

címû CD-LEMEZBEMUTATÓ
HANGVERSENYÉRE a szekszárdi

evangélikus templomba.

Áhítatot tart Fõtiszteletû 
PETERDI DÁNIEL,

a Dunamelléki Református Egyház-
kerület fõjegyzõje, a Baranyai Egyház-
megye esperese.

Köszöntõt mond 
DR. PÁLOS MIKLÓS, 

a Tolna Megyei Önkormányzat alelnöke.
A CD-lemezt bemutatja

PROF. TILLAI AURÉL
egyetemi tanár, karnagy.

A mûsort ismerteti
NÉMETH JUDIT
elõadómûvész.

KÖZREMÛKÖDNEK:

• Ágotha-Vajer Andrea - 1. hegedû
• Pólya Jusztina - 2. hegedû
• Ágotha Zoltán - mélyhegedû
• Hunyadi Rita - gordonka
• Tillai Tímea - szoprán
• Turbuk-Hegedüs Györgyi - mezzo-

szoprán
• Papp Krisztina - alt
• Varga Tiborné - alt
• Lemle Zoltán - tenor
• Papp Barnabás - tenor
• Halmi Gábor - basszus
• Lozsányi Tamás - orgona
• VEZÉNYEL: NASZLADI JUDIT

Az újborok
kezelésérõl

A „Dicenty Dezsõ” Kertbarát Kör
(1977–2011) és a Szekszárd-újvárosi Ró-
mai Katolikus Társaskör szeretettel meg-
hívja a szõlõ- és bortermelõket Az újborok
kezelése és javítása címû elõadására októ-
ber 17-én, 17.00 órára a Szent István Ház-
ba (Szekszárd, Rákóczi út 69. sz.).

PROGRAM:
17.00 Az újborok kezelése és javítása – Bo-

rászati segédanyagok szakszerû
használata. (Rutka Zoltán borászati
tanácsadó, Interker-Wein, Szek-
szárd) 

17.45 A kertbarát kör következõ rendez-
vényeinek megbeszélése és a jelent-
kezési feltételek (költségek) egyezte-
tése. (Ferenc Vilmos, a „Dicenty De-
zsõ” Kertbarát Kör elnöke)

• Márton-napi újbor ünnepe, a kadarka
ünnepe 2011. november 11.

• Kedvezményes tanulmányút a VIII.
magyarországi újbor- és sajtfesztiválra

Budapest-Vajdahunyadvár - Magyar Me-
zõgazdasági Múzeum - 2011. november 26.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõ
szõlõ- és bortermelõt.
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Még halálában is jótevõvé vált
Világpremier a német színházban

Hol van Wallenberg? Hol van Wal-
lenberg? – kérdezik máig a világ
összes nyelvén. Így indul a Magyar-
országi Német Színház október 3-i
világpremierje, a Wallenberg.
Ernst Pichler történelmi tényeken
alapuló drámája egy lehetséges,
igen megrázó választ ad erre a rej-
télyre a 2012-ben 100 éve szüle-
tett svéd diplomatának, több tíz-
ezer magyarországi zsidó meg-
mentőjének az emlékére.

Amikor kinyílik a cellaméretû doboz a
színen, bepillantást kapunk a milliók ér-
telmetlen halálát okozó pusztító hatalmi
gépezet titkaiba. Az egymással szem-
benálló „gyilkos bohócok”, Hitler és
Sztálin (Alexander Mitterer) csak
ugyanannak, az emberek életével halá-
los játékot játszó véres hatalomnak a két
arca, ahogy Alex Linse rendezésében ez
egyértelmûen meg is jelenik. Mindeköz-
ben ki törõdik a fiát kétségbeesetten
keresõ anyával (Frank Ildikó)?

A „békét” követõen a Szovjetunió-
ban fogva tartott Wallenberg (Andreas
Peer) átlátta a hatalom szándékait, és
jól érezte a neki szánt feladat veszélye-
it. Mikor ezt látta legjobbnak, Szókra-
tész bölcsességével „kiürítette a mé-
regpoharat”, és még halálában is jóte-
võvé vált.

A szerzõ elégedett

A Wallenberg szerzõje, Ernst Pich-
ler (Graz, 1930–), aki részt vett a
premieren, a darab és az elõadás
létrejöttének körülményeirõl be-
szélt lapunknak.
– Úgy tudom, hogy direkt a DBU
számára írta ezt a darabot.

– Nem a DBU bízott meg ezzel. Glo-
ria Berg, díszlet- és jelmeztervezõ adta
a Wallenberg megírásának ötletét. Õ
egy régi kollégám, jelenleg a gyõri szín-
háznál dolgozik. A budapesti lakását,

amit a kommunizmus ideje alatt elvet-
tek tõle, azért vásárolta vissza a rend-
szerváltás után, mert egy ideig ott la-
kott Raoul Wallenberg (1912–?) a nyi-
las idõszak alatt. Õ megmutatta nekem
ezt a lakást, a pincehelyiséget, és meg-
kérdezte, hogy nem akarok-e írni egy
drámát errõl. Az elsõ válaszom az volt,
hogy nem írok darabokat, mert a né-
met színjátszásnak nincs szüksége új
darabokra. Ha valamit szét akarnak
szedni, akkor fogják a klasszikusokat,
és tegyék azzal. Nem igazán szeretem
a német rendezéseket. Persze vannak
nagy mesterek.

Igazából tehát nem volt kedvem da-
rabot írni, mert felbosszant a német
rendezés, de nagyon sok anyagot kap-
tam a témához, így mégis megjött a
kedvem hozzá Gloria Bergnek köszön-
hetõen. Az anyagban volt sok érdekes
dolog, különösen a kortársak vissza-
emlékezései. Ma, a premieren itt volt

Forgács Gábor, az egyik azok közül,
akik együtt dolgoztak Wallenberggel, õ
könyvet írt ezekrõl az emlékeirõl.
Olyan információk is akadtak persze,
amelyeket nem tudtam felhasználni.
Láttam viszont, hogy a darab csak az
utolsó idõszakról szólhat, amikor sen-
ki nem tudott semmit Wallenbergrõl.
Rábukkantam egy kortársra, Szudopla-
tovra (1907–1996), aki speciális gyil-
kosságokat készített elõ Sztálin számá-
ra, a KGB (szovjet titkosszolgálat) má-
sodik vonalában dolgozott. Különbözõ
tisztogatási akciókban vett részt, de
mindig túlélte. Végül megírta a memo-
árjait, amiben sok minden elõfordul
Wallenbergrõl is. Sok minden kiderül
a struktúráról, hogy miként tüntették
el az embereket, hogyan gyilkolták
meg a fogvatartottakat, másrészt az
összes drogról, amit használtak, hogy
vagy kooperációra, vagy beszédre bír-
ják õket. Ez a szervezet a Lubjankának
egy része volt, a börtönnek, ahol Wal-
lenberget is fogva tartották. Innen na-
gyon sok információhoz jutottam, de
egy darab nem egy történelmi feldol-
gozás, hanem egy keverék: egyrészt be-
le kell élnem magam a szereplõk gon-
dolatvilágába, másrészt hûnek kell len-
nem a történelmi tényekhez.

Visszatérve az eredeti kérdéshez,
azért gondoltam az együttmûködésre a
DBU-val, mert én német nyelven írok,
és azt szerettem volna, hogy német
nyelven játsszák a darabot. Az összeköt-
tetés úgy jött létre, hogy Máté Richárd
színész idehozta a színházba egy régeb-
bi példányát a Wallenbergnek. Frank Il-
dikó, a DBU igazgatója nagyon érdeklõ-
dött a darab iránt. Elég nagy társulat
kell hozzá, kell bizonyos mennyiségû
pénz is, hogy ezt meg lehessen oldani,
nem találtunk más megoldást, mint a
DBU-t. Nagyon hûséges volt Ildikó a da-

rabhoz is, meg hoz-
zám is, és fordítva is
ez volt a helyzet. Na-
gyon akarta, hogy
ezt a darabot a DBU
vigye színre, és ráta-
lált az osztrák Oskar
Czerwenka Alapít-
ványra, ezzel rende-
zõdtek az anyagi vi-
szonyai az elõadás-
nak. 

Aztán elkezdett
rendezõk után ku-
tatni, elõször egy ér-
dekes kombináció
jött számításba, egy
svéd rendezõnõvel.
Viszont a koncep-
ció, amit õ magával
hozott, pont az volt,
amit én nem akar-
tam. Én írtam a da-
rabot, valamennyi-
re van hozzá jogom,

hogy megmondjam, hogyan jelenjen
meg a színpadon. Egy évig írtam, õ pe-
dig négy hét alatt tönkreteszi. Szeren-
csére ezt már az elsõ tárgyaláson észre-
vettem. Mondtam, hogy ezek között a
körülmények között nem. Megkérdez-
te Ildikó azt is, hogy én megrendez-
ném-e. Nem vállaltam, mert már 10-12
éve nem rendeztem, és egészségileg
már nem is bírnám. Másrészt kell egy
másik rálátás a darabra, ami nem az
íróé, hanem a rendezõé. Gyakorlatilag
a legideálisabb megoldás az lesz, ha egy
koprodukció során születik meg az elõ-
adás. Így találtuk meg a Theater
(Off)ensive Salzburg társulatát. 

Volt itt ma valaki, aki látta, hogy ezt
az elõadást mindenképpen el kell vin-
nie Budapestre is. Én is nagyon elége-
dett vagyok, és látom, hogy itt jó dolgok
történtek.

Abszolút elégedett vagyok. A leg-
jobb példa erre az a jelenet, amikor
Wallenberg gyógyszer hatása alatt ál-
modik, és álmában felbukkan az édes-
anyja. Ezt a jelenetet legalább négyszer
vagy ötször átírtam, hiszen egy ilyen
jelenet könnyen átcsaphat a giccsbe,
a szentimentalizmusba vagy a mese-
szerûbe. Ezt én úgy írtam meg, hogy
csak hanghatásként jelenik meg az
anya. Amikor viszont látom ebben az
elõadásban, Alex Linse rendezésében,
akkor azt mondom, hogy igen, pont
így akartam, csak nem tudtam így
megírni, mert ebben a színházban van
hátul ajtó, máshol lehet, hogy nincs. Ez
egy csodálatos példa arra, hogy miért
vagyok elégedett. Íróként sokat küsz-
ködtem vele, és képként a rendezõtõl
pont azt kaptam, amit szerettem vol-
na. A rendezõ dolga, hogy kifejezésfor-
mát találjon arra, amit én nem tudtam
megírni. 

Kovács EtelkaKözépen szemüvegben Ernst Pichler

A kép elõterében Wallenberg (Andreas Peer). Hátul balról: Andreas Peer, Lotz 
Kata, Detlef Trippel, Solymár Dániel, Herwig Ofner, Frank Ildikó, Matthias Patzelt
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A jelenleg uralkodó tõkés szemlélet

– amely felfogásnak Andrásfalvy véle-
ménye szerint hamarosan vége sza-
kad – azt hirdeti, hogy az embert csu-
pán szükségletei határozzák meg. A
téves felfogással ellentétben az em-
ber törekvései a végtelenbe irányul-
nak, s a népeknek is célja, feladata
van. Mint mondta, kapcsolatok töme-
ge erõsíti meg azt az állapotot, hogy
két ember szövetségébõl új emberek
szülessenek. 

A népköltészettõl a táncokon át a
népdalokig, a szokásoktól az illemsza-
bályokig minden ezt szolgálja. A kultú-
ra régen is a jó párválasztást, a jó házas-
ságot, a tartósságot, biztonságot, vala-
mint magát az Életet szolgálta – tette
hozzá. Mint arra Andrásfalvy Bertalan
emlékeztetett, a legõsibb népek, bár-
milyen hihetetlen, de egyistenhívõk
voltak, s õk õrizték meg a párválasztási
rítusok fontosságát leginkább. Ilyen
nép például a dél-amerikai patagónok
közössége, akiket szintén primitív õsi
népként könyvelt el a hivatalos tudo-
mány, annak ellenére, hogy a jézusi ta-
nítás tökéletesen megjelenik hagyomá-
nyaikban, mivel úgy tartják: „van ne-
künk Atyánk, aki halálunk után befo-
gad országába”. Ugyanez a hit jelenik
meg Dél-Afrikában, Ausztráliában is az
õsi közösségeknél. A család fontossága
kapcsán a professzor kifejtette, az élet
egészéhez az élet továbbadásának
igénye is hozzátartozik. Egy nép törté-
nelmét az dönti el, hogy a családi
kötelékeken túl az értékrend miként
befolyásolja a közösséget – utalt a nem-
zettudatra és a hazaszeretetre, mint fon-
tos kötõelemekre. Egy családban
alapvetõ ugyanakkor, hogy összeillõ
emberek kerüljenek össze – fogalma-
zott a professzor. A párválasztással kap-
csolatban megtudhattuk például, hogy
a palócok régi udvarlási szokásai sze-
rint az iskolát kijárva kerülhetett egy le-
ány és egy fiú olyan társaságba, ahol ta-
lálkozhattak egymással. A tizenhat éves

fiúgyermek már eljárhatott a fiatal lá-
nyokhoz udvarolni. A fiú ekkor egy ba-
rátot, a „kötõt” vitte magával, aki a már
az ágyban fekvõ lányos szülõket beszél-
getéssel lefoglalta addig, amíg a fiatalok
társalogtak. A fiú és a lány beszélgetése
legtovább az elsõ napsugár felkeltéig
tarthatott. Egy leányhoz többen is jár-
hattak, aki szimpátiáját bokrétaküldés-
sel jelezte. A legény a kalapján legelölre
annak a lánynak bokrétáját tûzte fel,
amelyik legkedvesebb volt számára: a
kevésbé kedvesekét ugyanakkor oldal-
ra tûzte. A leány késõbb annak küldött
rezes bokrétát, amelyik fiút döntése
alapján „nagyszeretõvé“ fogadta. A
nagyszeretõ már hajnali négyig beszél-
gethetett a leánnyal: ebbõl alakult ki a
kéretés. 

E szokás Csallóközben is megjelent:
ott a fiú a bokrétát egy küldõvel vitet-
te vissza süteménnyel megpakolt ken-
dõvel annak a leánynak, aki legjobban
tetszett neki. Húsvétkor a leány kislá-

nyokat bízott meg, hogy egy tál tojást,
süteményt vigyenek el udvarlójának:
ha az kicserélte a tojásokat s a süte-
ményt, akkor elfogadta õt. A mátka szó
többféle jelentése is kiderült az elõ-
adás során: a Dél-Dunántúlon és a pa-
lócoknál a lánypajtások közül kiválasz-
tott legjobb barátnõt hívták így, nem
csak a menyasszonyt. Gyakori volt
ugyanakkor, hogy a lánykori „mátka”
lett a késõbbi keresztanya. Nyitrában
ugyanakkor „legénymátkákról”, gyer-
mekkori legénypajtásokról (korcso-
portban összeillõ falubeliek) is tud a
néprajzi kutatás. A gyermek születése
után a fiatalasszony nyolc napig ki se
mozdult a házból: ez alatt a kereszt-
anya, keresztapa keresztelte meg az új-
szülöttet. A mátka (ez esetben kereszt-
szülõ) kötelessége volt, hogy megaján-
dékozza keresztfiát, keresztlányát. Sze-
geden szokás volt, hogy az Arad me-
gyében található radnai búcsúba elkí-
sérje az eladósorba került lányt ke-

resztanyja. E híres búcsújáró hely for-
rásánál a keresztanya megmosdatta a
fiatal lányt: õ vált aztán mosott vagy
mosdatási keresztanyává, egyben ki-
oktatta a házasélet szabályaira, de pél-
dául õ lett a lakodalomban a legfonto-
sabb személy, mivel õrá várt a nászágy
(nyoszolyó) igazítása is. 

A nyoszolya „igazítása” padláson,
vagy ólban történt meg, az elõtt, hogy
a võlegény éjfél felé megszöktette a
menyasszonyt. Mosonban például szo-
kás volt, hogy a lakodalom másnapján
a keresztanya kiterítette az ifjú pár há-
zánál a nászágy lepedõjét, bizonyítva
az „elhálás” tényét. Egy sárközi szokást
is felemlített a professzor, amikor a
rossz házasságban élõ férjnek és fele-
ségnek az eklézsia elõtt kellett jelent-
keznie, s megfogadnia a közösség kép-
viselõi elõtt, hogy javítanak házassá-
gukon. A néprajzkutató-professzor a
gyermek születése utáni anya-gyer-
mek kapcsolatról is beszélt. Mint azt
megtudhattuk, korábban – helyesen –
az anya mellett hagyták sokáig feküd-
ni az újszülöttet, s nem vették el azon-
nal tõle, mint manapság a kórházak-
ban. Szükség van a testi közelségre a
születéskor, ez pl. Japánban a mai na-
pig megõrzõdött – mondta András-
falvy. Kodályt idézte, amikor arról be-
szélt, a kicsik a gyermekjátékokban,
azon belül is az igazi, nem versengés
alapú, õsi játékokban tanulják meg,
hova tartoznak, s alakul ki identitástu-
datuk. A szakember úgy látja, a nemze-
tek sorsa a családok erõsségétõl függ.
Minden kapcsolatnak a szeretet a
„malterja”, összekötõje, ezt szolgálja a
kultúra is – tette hozzá. Mint arra An-
drásfalvy Bertalan elõadása végén rá-
mutatott: országunk középsõ
részének 15–16. századi meggyengülé-
se okozta a mohácsi vereséget, hiszen
már korábban megkezdõdött a népes-
ség városokba áramlása. Ahol aztán az
egykor, a középkorban még virágzó
falvak népessége életképtelenné vált.  

Gyimóthy Levente

Egy nemzet sorsa a családok erõsségétõl függ
Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató elõadása Szekszárdon

Kedveli Ön a valódi kalandokat? Járt már
kiépítetlen barlangban? Ha nem, feltét-
lenül látogassa meg, fedezze fel az Orfûn
található Mészégetõ-források barlangját,
ahol felejthetetlen élmények, különle-
ges cseppkõképzõdmények várják! A
Mészégetõ-források barlangja változatos
szélességû, aktív patakos barlang, egye-
diségét az oldásos formák, vízesések ad-
ják, jellegzetessége a kõzet felszínét bo-
rító mangánkiválás okozta fekete bevo-
nat. A kiépítetlen „vad” barlang szakkép-
zett túravezetõ kíséretében, elõzetes be-
jelentkezést követõen látogatható. Az ok-

tóber 29-én, szombaton 14.00 órakor in-
duló túra hossza 400 m, a szükséges fel-
szerelést a Duna–Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság biztosítja a látogatók részé-
re. A barlangtúrán 14 év felettiek vehet-
nek részt, 14–18 év közöttiek esetében
írásos szülõi engedély szükséges. A tú-
rán való részvételhez elõzetes jelentke-
zés szükséges! Jelentkezés: +36 (30) 525-
4351. Részvételi díj: 5300 Ft/fõ, ami tar-
talmazza a túravezetést, az overál, a ko-
bak és a fejlámpa használati díját, vala-
mint a biztosítást. A túrán gumicsizma
viselése ajánlott.

Garantált túra a Mészégetõ-források
barlangjában A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetbe

kalauzolja egy másik túra az érdeklõdõ-
ket. A Mecsek földrajzi, geológiai adott-
ságainak köszönhetõen a terület ter-
mészetes növény- és állatvilága fajok-
ban igen gazdag, emellett mûemlékek-
ben, kultúrtörténeti és néprajzi emlé-
kekben is bõvelkedik. Legjelentõsebb
botanikai értéke a tavasszal virágzó bá-
náti bazsarózsa (Paeonia officinalis sp.
Banatica). Az Óbányáról október 22.,
szombaton induló túra során megtud-
hatjuk, mi a kapcsolat az üvegesmes-
terség és az irtásfalvak kialakulása kö-
zött. A résztvevõk megismerhetik a
völgy egyedülálló földtani képzõdmé-

nyeit, például a Csepegõ-sziklákat, va-
lamint a Ferde-vízesést. A túra „csúcsa”
az 524 m magas Cigány-hegyi kilátó.
Indulás: Óbánya, faluvég (volt strand),
10.00 óra (gyülekezõ 9.45-kor). A túra
hossza, idõtartama: 9 km, 4-5 óra. Rész-
vételi díj: 450 Ft/fõ. Fontos a kényel-
mes túracipõ/bakancs és az idõjárás-
nak megfelelõ túrafelszerelés megvá-
lasztása, valamint a kullancsok elleni
védelem! Információ és bejelentkezés:
a fakultatív programra: Duna–Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság.

Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459.
E-mail: evahorvath@ddnp.kvvm.hu,
komlos@ddnp.kvvm.hu.

Színes lombok közt a Mecsekben

„Az élet egészéhez az élet továbbadásának igénye is hozzátartozik”



8 2011. október 16.HIRDETÉS

Bemutatjuk Szekszárd kiemelt mûvészeti egyesületeit 

„Légy örömmondó békekövet”
Lemle Zoltán református lelkipász-
tort a címbéli (Ref. Énekeskönyv
397. dicséret) üzenet indította ar-
ra az elhatározásra, hogy 1994-
ben létrehozza a Gárdonyi Zoltán
Református Együttest. A névadó
orgonista, zeneszerző, zeneakadé-
miai tanár, a protestáns egyházze-
ne kimagasló egyénisége. Lemle
Zoltánnal való beszélgetésünk
nemcsak az egyesület bemutatá-
sáról, hanem a küszöbön álló 3.
CD-lemezbemutató hangverse-
nyükről is szól, amelyet a közön-
ség 2011. október 21-én 19 órai
kezdettel „Szívemet hozzád eme-
lem” címmel a szekszárdi evangé-
likus templomban hallgathat meg. 

– A kórus életében a bemutatásra
kerülõ harmadik CD-lemez alkal-
mából egy kis múltidézésre hívom.
Milyen gondolatokkal alapította
meg a kórust?

– A kórus a kezdetek óta nem csak
egy együtt éneklõ, hanem olyan embe-
ri közösség, ahol a tagoknak lelki-szel-
lemi feltöltõdést ad az együttlét, az
együtt éneklés. Mûvészetben és embe-
ri vonatkozásban is sokat adunk és ka-
punk egymástól. Fontosnak tartom a
pozitív kisugárzást, az olyan kis közös-
ségeket, mint a miénk. Vallom, hogy
ezekbõl a jól mûködõ közösségekbõl
jön létre az eredményes társadalom.
Alapelv – egyházi kórus lévén – a hit és
az egymás iránt érzett barátság, szere-
tet és tisztelet, valamint felelõsségér-
zet, amely összetartja és sikerrel élteti
ezt az egyesületet. A zsoltárfeldolgozá-
sok, halleluja énekek mellett a kórus-
irodalom klasszikusainak, kortárs ze-
neszerzõinek mûvei találhatók meg a

repertoárunkban, melyeket a közön-
ség szívesen hallgat.    
– A legnagyobb sikerek felsorolá-
sához kevés lenne egy oldal, idéz-
zük fel a legemlékezetesebbeket…

– A magyar kórusok napjának ünne-
pi hangversenye a Gárdonyi-kórus
önálló szervezésû rendezvénye Kodály
Zoltán születésnapján, melyet 1999 óta
szervez az énekkar. Éppen 10 éve,
2001-tõl Szekszárd Megyei Jogú Város
kiemelt mûvészeti egyesülete lettünk.
Így ez az év egy fontos jubileum is szá-
munkra. 2003 karácsonyán jelent meg
elsõ CD-lemezünk, „Muzsikáljatok szív-
bõl Istennek!” címmel. 2004 tavaszán a
kórus fennállásának 10. évfordulóján
„hangversenykórus” fokozatot értünk
el. 2005 márciusában énekeltünk a 
X. budapesti nemzetközi kórusverse-
nyen, ahol arany diplomát kaptunk.
2006 õszén a IV. Kodály Zoltán kórus-
versenyen Budapestrõl vegyes kari ka-
tegóriában ezüst diplomával tértünk
haza, és az autentikus tolmácsolásért

mûvészeti különdíjjal is jutalmazták a
kórust. Ezt követte a hazai közönség és
a város vezetõinek elismeréseként,
hogy a kórus „Közjóért” kitüntetésben
részesült. 2007 márciusában minõsítõ
hangversenyen emelt szintû „hangver-
senykórus” fokozatot értünk el. Ugyan-
ebben az esztendõben az országos pro-
testáns napok kiemelt Tolna megyei
rendezvényeként mutattuk be a 2. CD-
lemezünket, melynek címe: „Erõssé-
gem az Úr”. 2008. január 22-én, a ma-
gyar kultúra napján a „Tolna megye mû-
vészetéért” elismerõ plakettben része-
sült a kórusunk. 2008 júliusában, a
Grazban megrendezett V. kórusolim-
pián és nemzetközi versenyen vegyes
kari és kortárs zene kategóriákban egy-
aránt bronzérmet szereztünk. Itt sze-
retném megemlíteni, hogy 2009. janu-
ár 22-én, Budapesten, átvehettem a
„Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díjat”,
amely számomra nagy elismerés és
öröm volt. 2009 áprilisában a budapes-
ti nemzetközi kórusversenyen vegyes

kari kategóriában bronz diplomát ka-
pott a kórus. Ez az esztendõ a megala-
kulásunk 15. évfordulója volt, amit egy
jubileumi hangversennyel ünnepel-
tünk meg. 2010-ben, Pozsonyban az
„Egyházzene” versenyen kamarakórus
és vegyes kari kategóriában egyaránt
bronz diplomát érdemelt ki együtte-
sünk. Felkérésre a kórus önálló hang-
versenyt adott Budapesten a reformá-
tus zenei fesztiválon és Pápán, a REND-
rendezvénysorozat zárónapján. 
– A visszaemlékezésben elértünk
napjainkig, amikor a küszöbön ál-
ló 3. CD-lemez bemutató hangverse-
nyére készülnek …

– A kórustagok kitartó, hûséges, ma-
gas színvonalú munkájának, emberi
hozzáállásának köszönhetõen jutottunk
el idáig. Befejezésül a kórus nevében is
köszönetet mondok Naszladi Juditnak,
a kórus alapító karnagyának, akinek lel-
kiismeretes munkájával, karnagyi és
szervezõ tevékenységével mindezeket a
sikereket elérhettük. Sas Erzsébet
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Felkészülés a téli fagyra, hóra

„Bátran vallják meg, hogy cigányok”
Elsõsorban a cigányság – népszámlá-
lással kapcsolatos – útbaigazítását cé-
lozta az a sajtótájékoztató, amire ked-
den délután került sor a megyei önkor-
mányzat székházában. 

Sárközi János József, a Tolna Megyei
Cigány Kisebbségi Önkormányzat el-
nöke és Babai László, az országos ön-
kormányzat tagja, egyben a romák me-
gyei népszámlálási koordinátora beve-
zetésképpen a legutóbbi, azaz a 2001-es
népszámlálás adatait idézte. Mint
mondták, akkor 190 ezren vallották
magukat cigánynak, holott a valóságos
létszámuk több százezer volt. Szerin-
tük jelenleg – feltehetõen – mintegy
egymillió roma él az országban. Babai
László kifejtette, hogy míg tíz évvel ez-
elõtt a nemzetiségi hovatartozást ille-
tõen csupán egy választ lehetett adni,
a mostani népszavazáskor már kettõ
is megjelölhetõ. Tehát azt kérik a ci-
gánylakosságtól, hogy a magyar mel-
lett jelöljék meg a cigányt is. 

– Bátran vallják meg, hogy cigányok,
s ne tagadják meg a felmenõiket –
emelte ki Sárközi János József, s külö-
nös tekintettel az idõseket biztatta er-
re, akik elmondásuk szerint félnek föl-
vállalni eredetüket.

– Senkinek sincs miért félnie –
hangsúlyozta Babai László, s mint
mondta, ráadásul a népszámlálás ano-
nim, az adatokat kizárólag a statiszti-
kához használják fel.

A megyei elnök az említetteket is-
mét aláhúzva kifejtette, hogy a cigány
önkormányzatok – megyénkben 58
cigány kisebbségi önkormányzat
mûködik, közülük egy Szekszárdon –
a népszámláláskor regisztráltak alap-
ján kapják az önkormányzati mûkö-
déshez szükséges támogatást, vagy
éppen a tanulók ösztöndíját és így to-
vább.

Megtudtuk azt is, hogy Tolna me-
gyében mindössze 20 cigány nép-
számlálási biztos mûködik, és sajnálat-
tal jegyezték meg, hogy kissé késõn
kezdeményezték a roma polgárok
megbízatását e tisztekre. Sárközi be-
számolt arról, hogy õ személyesen tett
látogatást a legtöbb szekszárdi cigány
családnál, s ösztönözte õket, hogy jelöl-
jék meg hovatartozásukat. De azt is ta-
pasztalta, hogy a környéken dolgozó
biztosok közül többen nem hívták fel
a figyelmet arra, hogy idén két nemze-
tiség is megjelölhetõ: például a magyar
mellett a cigány. - hm -

A tél közeledtével felhívjuk a la-
kosság figyelmét a hó- és síkos-
ságmentesítéssel kapcsolatos fel-
adataikra. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlésének a köztisztaság
fenntartásáról és a települési szilárd hul-
ladékkal kapcsolatos helyi közszolgálta-
tásról, annak kötelezõ igénybevételérõl
szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányza-
ti rendeletében foglaltak alapján az in-
gatlan tulajdonosának, birtokosának,
használójának kötelessége az ingatlan
közterülettel érintkezõ, telekhatárai
mellett meglévõ járdaszakasz tisztántar-
tása, hó- és síkosságmentesítése, mely
magában foglalja a hó, az ónos esõ, a jég
eltávolítására, síkosságának csökkenté-
sére, érdesítésére irányuló tevékenysé-
get. Szintén az ingatlantulajdonos fel-
adata tömbtelken a külön tulajdonban
álló egyes épületek gyalogos megköze-
lítésére és körüljárására szolgáló terü-
let, valamint az épületek alatti átjárók, ár-
kádok tisztántartása, a csapadékvíz za-
vartalan lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok eltávolítása, hó- és sí-
kosságmentesítése.

A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari,
kereskedelmi és szolgáltatóegységek,
valamint az utcai és más elárusítóhelyek
elõtti járdaszakaszt, továbbá az egység
közvetlen környékét (2 méter széles sá-
vot figyelembe véve) a gazdálkodó szer-
vezet köteles megtisztítani és folyama-
tosan tisztán tartani. A hagyományos,
nátrium-klorid-tartalmú só helyett java-
solt a környezetbarát anyagok használa-
ta (például zöldsó, cc road, CaCl2-dal át-
itatott zeolit, útkáli, zeocal, homok).
Ezek az anyagok a helyi hulladékgazdál-
kodási cég telephelyén – Alisca Terra

Kft., 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. –
akár kisebb mennyiségben is megvásá-
rolhatók. A ház körüli és a kötelezõ, in-
gatlan elõtti közterületek síkosságmen-
tesítésekor egyaránt a lehetõ legkeve-
sebb anyag kijuttatására kell törekedni.
Figyelembe kell venni, hogy a megelõ-
zõ szórás jóval hatékonyabb megoldást
jelent, sõt gyakran a hó letaposását
megelõzõ lapátolás vagy seprés is ele-
gendõ. Amennyiben érdesítõ anyagot
szórnak ki, figyelmet kell fordítani an-
nak olvadás utáni összetakarítására is.

A fenti kötelezettségek betartását a
közterület-felügyelet munkatársai folya-
matosan ellenõrizni fogják. Aki nem
tesz eleget a jogszabályi elõírásoknak, az
a köztisztasági rendelet alapján szabály-
sértést követ el, és ötvenezer forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható, illetve a
közterület-felügyelõ – alkalmanként
húszezer forintig terjedõ – helyszíni bír-
ságot szabhat ki. Ezenfelül az esetlege-
sen bekövetkezõ károkért a hó eltakarí-
tás, síkosságmentesítés elmulasztója
kártérítési felelõsséggel is tartozik!

Kérünk minden lakost, hogy a biz-
tonságos gyalogos közlekedés fenntar-
tása érdekében folyamatosan és mara-
déktalanul tegyen eleget ezen elõírá-
soknak. Szekszárd MJV 

Polgármesteri Hivatala

Meghívó
Víziközmû társulat alakul

A Szekszárdi Szennyvízcsator-
na-építő Víziközmű Társulat
Szervezőbizottsága tájékoztat-
ja az érdekelteket, hogy a tár-
sulat alakuló közgyűlését
2011. október 20-án (csütör-
tök) 17.00 órakor tartja a Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula
Kar „E” épületének dísztermé-
ben (Szekszárd, Szent István
tér 15–17.)

Az alakuló közgyûlés 
napirendi pontjai 
az alábbiak:
1. A szervezõbizottság beszámo-

lója 
2. A víziközmû-beruházás ismer-

tetése 
3. A társulat alapszabályának is-

mertetése 
4.A társulat létrehozásával és mû-

ködésével kapcsolatos határozatok
meghozatala
5.1. A társulat megalakulásának

elhatározása
5.2.A társulat alapszabályának el-

fogadása
5.3. A társulat testületi vezetõ

szerveinek és tisztségviselõinek
megválasztása
5.4.A társulat pénzügyi, mûszaki

számításának, pénzforgalmi terve-
zetének elfogadása
5.5.A társulat beruházási alapok-

mányának elfogadása
5.6.A társulat tárgyévi közfelada-

tainak meghatározása
5.7. Döntés a társulat pénzügyi

vezetõjének személyérõl
5.8.Hitel felvételével kapcsolatos

döntések

Az alakuló közgyûlés akkor hatá-
rozatképes, ha azon a megjelent ér-
dekeltek által képviselt érdekeltségi
egység az összes érdekeltségi egy-
ség 66,6%-át meghaladja. Az érde-
keltet az alakuló közgyûlésen – két
tanú által aláírt – írásbeli meghatal-
mazással ellátott személy is képvi-
selheti. 

A határozatképesség érdekében
kérjük azon ingatlantulajdonosok
közgyûlésen való részvételét, akik az
elõzetes szándéknyilatkozat kitölté-
sekor nem éltek a meghatalmazás
lehetõségével. További információ
beszerezhetõ a polgármesteri hiva-
talban Varga András osztályvezetõ-
nél (tel.: 504-159; e-mail: var-
ga.andras@szekszard.hu).

Szekszárdi Szennyvízcsatorna-
építõ Víziközmû Társulat

Szervezõbizottsága
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Spirit Egészségcentrum
Központban az egészség!

DR. PH.D. CSETE BÉLA, egyetemi ta-
nársegéd a bõr- és nemibetegségek
szakorvosa, kozmetológus, klinikai on-
kológus, 13 évig a pécsi bõrgyógyásza-
ti klinikán dolgozott, két éve vállalko-
zó orvosként gyógyít.

– A mai kor embere, s nem csak a
nõk, sokat adnak az ápolt megjele-
nésre, amelynek elsõ és jól látható
helye a bõr…

– Bármilyen jellegû bõrbetegséggel
fordulhatnak hozzám a felnõtt bete-
gek és természetesen a gyermek bõr-
gyógyászatot is ellátom. A rendelés tel-
jes beindulásakor lézerkezelésre is lesz
lehetõség. 
– Konkrétan mely bõrbetegségek-
kel kereshetik meg Önt?

– Anyajegyek, bõrdaganatok, pik-
kelysömör, gombás-bakteriális fertõ-
zések, ekcéma, és végzek digitális
anyajegy-térképezést. A bõrhibáknak-
bõrbetegségeknek felsorolhatatlan
fajtája van, így bármilyen bõrelválto-
zást fontos szakembernek megmutat-
ni, s semmiképpen
sem otthon „házi-
lag” kezelgetni.
Fontosnak tartom
a jó- és rosszindula-
tú daganatok szûré-
sét, kezelését, majd
annak utánköve-
tését. A bõrgyógy-
ászatban az elválto-
zások azonnal lát-
hatóak, ellentétben
más daganatokkal,
ezért azonnal lehet
és kell is orvoshoz
fordulni a teljes
gyógyulás érdeké-
ben. 
– A bõrgyógyá-
szat és a kozme-

tológia szoros kapcsolatban van-
nak egymással. Mely  bõrelváltozá-
sok tartoznak az utóbbi kategóri-
ába?

– Elsõsorban az akne, rosacea, pig-
menteltérések hiánya, illetve többlete.
Ezeknek a bõrhibáknak a kezelésére
modern kozmetikai eljárásokat fejlesz-
tettek ki, amelyekkel javítani, esetleg
megszüntetni is lehet a fõleg esztéti-
kai szempontból nyomasztó bõrprob-
lémákat.
– Régebben kozmetológushoz in-
kább a hölgyek jártak, manapság
egyre több férfi is, akár önmaga
iránti igényességbõl, akár azért,
mert munkaköre megkívánja a tö-
kéletes megjelenést.

– Valóban, egyre több férfi kezelte-
ti az esetleges bõrhibáit, fõleg az ar-
con lévõt, s ez a mai korban már ter-
mészetes. A lényeg itt is az, hogy ha va-
laki nem szakember tanácsára használ
egy kenõcsöt vagy bármilyen kezelési
eljárást, s az rövid idõn belül nem mu-
tat javulást, akkor azonnal forduljon
szakemberhez. A fiataloknál szokás,
hogy egymás között kicserélik a ke-
nõcsöket, drága krémeket, és ezzel
sok esetben többet ártanak, mint
használnak, hiszen köztudott, hogy
minden bõr más és más kezelést,
gyógymódot kíván.
– Fõorvos úr milyen napokon és
hány órától várja betegeit itt Szek-
szárdon az Egészségcentrumban?

– Minden csütörtökön fél 4-tõl fél
6-ig szeretettel várom azokat a felnõt-
teket és gyermeket, akiknek bármi-
lyen bõrrel kapcsolatos problémájuk,
betegségük van. Telefonon a recepci-
ón lehet bejelentkezni a 74/501-080-
as számon.

DR. PH.D. NYUL ZOLTÁN egyetemi ad-
junktus gyermekgyógyász, infektológus.
– Beszélgetésünk elején érdekes
egybeesésre bukkantunk másik ri-
portalanyommal, dr. Csete Béla fõ-
orvos úrral kapcsolatban.

– Mindketten mohácsi származású-
ak vagyunk, egy egyetemre jártunk, s
mindkettõnknél szülõi minta volt az or-
vosi hivatás. Eltérés abban az öt évben
van, hogy jómagam 20 éve praktizálok. 
– Ami egyáltalán nem látszik, talán
annak okán, hogy a gyermek-
gyógyászt a gyermekek mindig fi-
atalosan tartják. Mindig ez a szak
volt az álma?

- Igen, ahogy édesapám is gyermek-
orvos. Úgy nõttem fel, hogy ez a legter-
mészetesebbnek tûnt, más hivatás szó-
ba sem jött. Amikor végeztem, elõször
Szekszárdon jártam állást keresni, de ak-
kor gyermekgyógyász státusz itt nem
volt. Szerencsémre azonban váratlanul
álláslehetõséget kaptam a Pécsi Gyer-
mekkórházban, amely dr. Sulyok Endre
professzor úr igazgatása alatt mûkö-
dött. Õ volt a tanítómesterem, s tõle
nem csak a legfontosabb szakmai fogá-
sokat, a hivatást tanulhattam meg, ha-
nem azt is, hogy a gyermek a legfonto-
sabb érték. Kiváló orvos és ember, aki
nemzetközileg elismert szinten végzett
és végez ma is tudományos munkát.
Hadd említsem meg még dr. Harangi
Ferenc fõorvos urat, aki a másik megha-
tározó személy szakmai életemben. A
szakvizsga után másfél évet Németor-
szágban töltöttem, ahol a szakvizsgám
után kutatói munkát végeztem. Vissza-
térve, a fertõzõ betegségekkel kezdtem
el foglalkozni, amelybõl 11 éve szerez-
tem szakvizsgát, de elsõsorban gyer-
mekgyógyásznak tartom magam.

– Miben külön-
bözik a gyer-
mek és a felnõtt
beteg?

– Sok a hason-
lóság és sok a kü-
lönbség. A gyer-
mek mindig egy
közösség része,
egy családé. Az
információforrás
eltérõ a felnõtte-
kétõl. A gyermek
nem tudja úgy el-
mondani a pana-
szait, mint a fel-
nõtt, a tünetek is
általánosabbak.
Fõleg a legkiseb-
beknél mutatko-

zik ez meg. Éppen ezért a diagnózis
felállításánál sok mindent kell együtt
látni, s ehhez kell már tapasztalat. A
gyerekekhez mindig más szeretettel
fordulunk, mint a felnõttekhez. S a „ju-
talom” is kicsit más. A mosoly, az elége-
dettség egy gyermek meggyógyításá-
nál a legnagyobb érték számomra. 

– Elsõsorban gyermekgyógyász-
nak tartja magát, de mint említet-
te, a fertõzõ betegségekbõl is szak-
vizsgázott…

– A fertõzõ betegségek manapság is
a leggyakoribb megbetegedések. Rész-
ben a fertõzõ betegségek miatt fordul-
tam az immunológiai megbetegedé-
sek felé, és kezdtem e problémákkal
mélyebben foglalkozni. Ezek azok a
betegségek, ahol a védekezõképesség
csökkenése, megváltozása következté-
ben fokozott fertõzéshajlam vagy au-
toimmunitás alakul ki.
– A gyerekek betegségeirõl beszélve
egy nagyon szép mondatot hallot-
tam Öntõl: „A szülõi aggodalmat ko-
molyan kell venni”. Mit ért ez alatt?

– A szülõ érzi, hogy mikor kell egy
gyermeket orvoshoz vinni. A szakiro-
dalomban a szülõi aggodalom fontos je-
le lehet annak, hogy a gyermek állapo-
ta orvost kíván.  Mindig vannak figyel-
meztetõ jelek az adott betegségre: láz, ki-
ütések, viszont már ezek elõtt jelez a
szülõi aggódás. A szülõ érzi, hogy a gyer-
mek nem úgy viselkedik, ahogy szokott,
s a vizsgálatok során ki is derül, hogy ez
az aggodalom nem volt ok nélküli. 
– Milyen napokon és idõpontban
kereshetik fel Önt beteg gyermeke-
ikkel a szülõk?

– Minden kedden 16–20 óra között vá-
rom kis betegeimet. A rendelésre a beje-
lentkezést szintén a Spirit Egészségcent-
rum telefonszámán – 74/501-080 – lehet
megtenni. (x)

Sas Erzsébet

Szekszárdon, az Ybl Miklós utca 3. sz. alatt, az egykori Tervezőiroda épüle-
tében kialakított SPIRIT EGÉSZSÉGCENTRUM kapuján a belépőt, lenyűgö-
ző elegancia, ízléses berendezés várja. A kedves recepciós a betegeket min-
denre kiterjedő tájékoztatóval látja el, és koordinálja a telefonon bejelent-
kezőket. A több magánszakorvosi rendelőben pedig ismert, köztiszteletben

álló szekszárdi orvosgárda áll a város és városkörnyéki betegek rendelke-
zésére. Az egészségcentrum ünnepi megnyitója előtt már otthonosan mo-
zognak itt orvosok és betegek. Az alábbi írásokban két Pécsről érkezett szak-
embert mutatunk be, akik erősítik az EGÉSZSÉGCENTRUM szerteágazó gyó-
gyítótevékenységét. 
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ÖN TUDTA-E?
… hogy ha Szekszárd egy 100 fõbõl ál-
ló település lenne, abban 34 embernek
lenne tökéletes a látása, 20 lakó viselne
már korrekciós szemüveget és 46 em-
ber élne nem megfelelõ látásélesség-
gel (nemzetközi felmérés 2008)?
ÖN BIZTOS ABBAN, HOGY A JÓL 
LÁTÓK CSOPORTJÁBA TARTOZIK? 
Látogasson el hozzánk látásellenõr-
zésre, és gyõzõdjön meg róla!

Rendszeresen halljuk tévében, rádi-
óban, hogy évente javasoltak az általá-
nos egészségügyi szûrések. A szem-
nek is szüksége van ellenõrzésre,
ugyanis sok esetben elõször az ilyen al-
kalmakkor diagnosztizált eltérések
mutatják más elváltozások jelenlétét a
szervezetben (amelyek még tüneteket
nem okoznak), mint például a magas
vérnyomás vagy cukorbetegség.
ÖN TUDJA-E?
… hogy az „Október a látás hónapja”
felhívás keretében a Szász Optika in-
gyenes látásellenõrzéssel várja ked-
ves érdeklõdõit? 

Üzletünkben diplomás optomet-
rista-szemvizsgáló gondoskodik ar-
ról, hogy a legmodernebb technikai
háttérrel rendelkezõ optikai szalon-
ban, kellemes környezetben kínálja
szemének a legmegfelelõbb látás-
komfortot. Általunk forgalmazott
szemüveglencsék már figyelembe
veszik látás közbeni szem- és fejmoz-
gatás szokásait, a világon egyedülál-
ló gyártási szabadalommal biztosít-
ják önnek a tökéletes látásélességet.

A kampánnyal egy idõben no-
vember 15-ig, üzletünkben min-
denre 30% kedvezményt adunk,
KÉSZ SZEMÜVEG MÁR 7990 FT-TÓL ,
KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS (EGY PÁR
PRÓBALENCSÉVEL) 3990 FT!
Kérjen idõpontot!

SZÁSZ OPTIKA
Szekszárd, Garay tér 10. 

(sétálóutcában). Tel.: 74-410-883 vagy
info@szaszoptika.hu 
www.szaszoptika.hu

A népszerû és igazi mûvészeti
értékeket képviselõ Belvárosi
Galéria új helyre költözött. A
Kossuth Lajos utca 10. szám alatt
találhatjuk meg Borókai Barná-
né tulajdonost, aki elmondta,
hogy a költözéssel egyidejûleg
egy teljesen új profillal várja ré-
gi és új vásárlóit.

A galériában több kerámia
dísztárgyból és ajándéktárgy-
ból választhatnak a vevõk, a
mûvészek jóvoltából elfogadható áron.
Kortárs festõk képei, kortárs iparmû-
vészek alkotásai, kisebb szobrok is
nagy választékban színesítik a kínála-
tot. Az új árukészlet összeállításánál a
tulajdonos Borókai Barnáné, Judit két
fontos dologra volt tekintettel. Minden-
ki igényét kielégíteni, s ennek követ-
kezményeként minõségi árut kínálni,
szem elõtt tartva az árat is. 

Az olajfestmények, grafikák, kerá-
mia dísztárgyak, kisplasztikák, tûzzo-
mánc képek már az ízlésesen berende-
zett kirakatban csalogatják a vásárló-
kat. Az igényesen válogatott árukészlet-
ben szebbnél szebb modern kerámia-
és porcelánékszerek találhatók, ame-
lyek választéka az ünnepek közeledté-
vel még tovább bõvül. 

Régi és kedvelt szolgáltatását, a kép-

keretezést is tovább folytatja a Belváro-
si Galéria, a helyben vásárolt képeket,
illetve hozott képeket is tetszés szerint
keretezik. 

A galéria teljesen új szolgáltatása,
hogy régi, hagyatékból származó mû-
tárgyakat bizományba, illetve értéke-
sítésre átvesz, s azt a régi tulajdonos
kérésére vagy szükség szerint újrake-
retezve értékesítik.  

A nyitvatartási idõ nem változott: a
Belvárosi Galéria hétfõtõl péntekig,
10–17 óráig, szombaton 9–12 óráig,
valamint a 74/510-226-os telefonszá-
mon érhetõ el.

A Belvárosi Galéria új helyen, meg-
újult árukészlettel, de a megszokott, se-
gítõ szaktudással, szeretettel várja régi
és új vásárlóit.  (x)

- sas -

Új helyen várja Önt a Belvárosi Galéria 
Értékkel, választékkal, megújult profillal

Szekszárd sétálóutcája és a város újabb
színfolttal gazdagodott. Keszthelyi Sza-
bolcs tulajdonos-üzletvezetõvel a Szász
Sörözõ és Étterem, valamint a Belváro-
si Kávéház harmadik egységérõl, a kö-
zelmúltban nyílt Belvárosi Vendégház-
ról beszélgettünk. Az igényes vendéglá-
tásáról híres Keszthelyi család legújabb
„gyermeke” óriási hiányt pótol azzal,
hogy a másik két egységgel együtt
komplett szolgáltatást biztosít a város-
ban rövidebb-hosszabb ideig tartózko-
dó magyar és külföldi vendégeknek. 

– Aki belép a Belvárosi Vendégház-
ba, azt egy otthonos négy szobából,
teakonyhából álló, elegánsan és ké-
nyelmesen berendezett létesítmény
fogadja…

– Mind a négy szobánk fürdõszobá-
val, televízióval, klímával rendelkezik,
egyik szobánkat bababarát szobává
rendeztük be. A dizájn testvéreimnek,
Vandának és Orsolyának a jó ízlését
tükrözi, amelyhez édesanyánk is hoz-
zájárult több évtizedes tapasztalatával.
Vendégeink a reggelit a ház közép-
pontjában lévõ teakonyhában, a kávé-
házban, illetve annak teraszán is elfo-
gyaszthatják. Legelsõ vendégünk, aki
azóta már visszatérõ lett, így jellemez-
te: „kulturált, ízléses, kényelmes, kicsi,
de nagyon otthonos”. 
– Úgy hallottam, hogy rövidesen
egy sztárvendég is igénybe veszi a
Vendégházat… Kiknek épült, mi-

lyen vendégkörnek ajánlják, kikre
számítanak?

– Varnus Xavér orgonamûvész a na-
pokban járt itt, és örömmel vette, hogy
a város központjában szállhat meg
szekszárdi koncertje elõtt. Úgy gondol-
juk, hogy sok olyan vendégünk lesz a
hétköznapokban, akár itthonról, akár
külföldrõl, akik egy cég, egy vállalat
vendégeként, partnereként a belváros-
ban szeretnének megszállni. A hétvé-
geken pedig a városba látogató, akár
borral, akár a város nevezetességeivel
ismerkedni kívánó családokra, vendé-
gekre számítunk. Ez az épület egy szép
polgári ház, amelyhez a modern, ké-
nyelmes stílusú berendezés forma- és

színvilágában jól illeszkedik. A Belvá-
rosi Vendégház szoros része a hármas
egységnek, de az utcáról nyíló ajtóval
egyúttal a diszkréciót is biztosítja. 
– Létrejöttében kik játszottak fon-
tos szerepet?

– A tervezést Kerekes Lászlónak, a
gyors és precíz kivitelezést Halmosi At-
tilának (H - Hold Kft.), az engedélyez-
tetést pedig a városi önkormányzat
építési osztályának köszönjük.
– Az ötlet pedig a tulajdonos Keszt-
helyi családé…

– Próbálunk nagyokat álmodni, de
néha fel kell ébrednünk. Sokszor a kö-
rülmények változásai megújulásra
kényszerítenek bennünket. Ennél a

Belvárosi Vendégháznál nagyobbat
szerettünk volna építtetni, most ennyi
jött létre, viszont a siker titka az állan-
dó változás és megújulás, amit mi val-
lunk, s eddigi munkánkkal bizonyítot-
tunk is. 
– Milyen elérhetõségei vannak a
Belvárosi Vendégháznak?

– Megújult honlapunkkal (www.bel-
varosivendegház.com) talán már so-
kan találkoztak. Ezenkívül a Szász Sörö-
zõ telefonszámán (74/312-463) és a
Belvárosi Kávéház számán (74/317-
002) lehet helyet foglalni. 
– Milyen fizetési módok közül vá-
laszthat a vendég? 

– Természetesen kézpénzben, üdü-
lési csekkel (majd Széchenyi-pihenõ-
kártyával) bankkártyával, és a két üzle-
tünkben már megszokott és sikerrel
mûködõ mágneskártyával is rendez-
hetõ a számla. 
– A Keszthelyi család köztudottan
igényes vendéglátását ismerve a
Belvárosi Vendégház biztos siker-
re van „ítélve”…. 

– Reméljük, és bízunk abban, hogy
aki egyszer nálunk járt, visszatérõ ven-
dégünk lesz. Szekszárd kisváros, úgy
gondolom, hogy sok ilyen kis vendég-
házra lenne szükség. Tõlünk minden
helyi nevezetesség könnyen megköze-
líthetõ, s a mi hármas egységünk – ét-
terem-kávézó-vendégház – valóban az
otthon kényelmességét nyújtja.  (x)

Sas Erzsébet

Vendégház a város szívében
Ahol a vendég otthon van

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA!
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Meseünnep a fõiskolán
Egy délelőtt és délután mintegy
száz mese hangzott el a „Mondj
egy mesét!” című mesemondó és
felolvasónapon a PTE Illyés Gyula
Kar Aula Kávézójában október 4-én.
Az sem járt rossz helyen, aki éppen
zeneszóra érkezett, hiszen a kar
ezen a rendezvényen együtt ünne-
pelte az évről évre Benedek Elek
születésnapján, szeptember 30-án
tartott népmese napját az október
elsejei zene világnapjával.

A dékán, dr. Horváth Béla CSc habil kö-
szöntõje után színjáték, a Garay János
Általános Iskola és AMI Borbolya cso-
portjának nagysikerû elõadása, a Falu-
béli pletykások nyitotta a mesefolya-
mot. Aztán pedig csak mondták-mond-
ták kicsik és nagyok a mesét, csalime-
sét, furfangos mesét, tréfás mesét, ta-
nulságos mesét. Fõként magyar nép-
mesék hangoztak el, de kuriózumként
például cigány vagy szlovák népmese is
elõfordult. A garaysok délelõtt hármat,
délután négyet mondtak, ugyanis, ahogy
tanáruk, Csizmazia Ferencné tájékozta-
tott, készültek az elmaradt Benedek
Elek mesemondó versenyre. Ez így kö-
tetlenül, izgalom nélkül sokkal nagysze-
rûbb volt, hiszen itt csak a mese öröme
volt a lényeges. Ugyanúgy, ahogy a fo-
lyamatosan cserélõdõ közönség, a nap

folyamán összesen nagyjából ötszáz
mesekedvelõ számára is. A szekszárdi
kar munkatársai kitettek magukért, leg-
fõképpen a fõszervezõ, Tancz Tünde,
az Irodalomtudományi és Nyelvészeti
Intézet adjunktusa, aki a háziasszonyi
teendõk mellett két alkalommal mesét
is mondott. Tancz Tünde lapunknak el-
mondta: intézetük a Magyar Olvasás-
társaság kezdeményezéséhez csatlako-
zott, és immár hetedik alkalommal ün-
nepelte a népmesét ilyen nagyszabású,
jó hangulatú, népszerû rendezvénnyel

Benedek Elek születésnapjához köze-
li idõpontban. Nemcsak a kar munka-
társai mondtak egy-egy vagy kettõ me-
sét, ahogy a meghívóban áll: „okulá-
sul, vigasztalásul vagy egyszerûen csak
örömforrásként”, hanem a Garay-, a
Waldorf-, a gyakorló általános iskola ta-
nulói, de még egészen kis gyerekek is
a gyakorlóóvodából. Sõt, váratlanul az
„utcáról” is jelentkezett egy mesemon-
dó néni. Természetesen sok lelkes hall-
gató is mondott mesét. Emellett pénz
híján õk jelentették a legnagyobb segít-

séget a szervezésben. Egy volt és egy je-
lenlegi hallgató, Csatlós Veronika és
Konyecsnyi Gábor konferálta végig a
nap eseményeit, és még egy-egy mesét
is mondtak, amiben Veronika rögtön-
zött dallammal énekelt is. A hallgatók
„terülj, terülj, asztalkám”-at varázsoltak
a mesemondók és a közönség számá-
ra: sütöttek almás pitét, túrós rétest,
édes és sós szárazsüteményeket, de
még glutén- és laktózmentes sütit is.
Természetesen a hamuban sült pogá-
csa sem maradhatott el. Minden mesé-
lõ kapott belõle egyet-egyet díszcso-
magolásban.

A nap vége felé egyre több hallgató
töltötte meg a nézõteret. Nem véletle-
nül, hiszen Ömböli Péter remek im-
provizatív zongoraszólóját, majd
Krokos Zoltán nagyszerû gitárjátékát
követõen az õ kíséretükkel felcsendült
egy csodás hang. Nagy Mónika egy
népszerû, lírai Quimby-dalt adott elõ:
Most múlik pontosan.

A meseünnep zárása nem is lehe-
tett volna más, mint a szervezõk közös
éneke a nap legsokoldalúbb szereplõ-
jének, a kar hallgatójának, a gyerekek-
nek zenés játékot tanító, mesélõ, gitá-
ros-énekes Bráz Máté Milánnak a gi-
tárkíséretével. Egy dal, amit a Mesék
Mátyás királyról fõcímdalaként ismert
meg az ország. Kovács Etelka

Összetettsége okán sem volt könnyû
megfelelni a pályázat feltételeinek, hi-
szen a mûvészi érték mellett szimboli-
zálniuk és népszerûsíteniük kellett az
alkotásoknak a kormányablakot, szem
elõtt tartva megyénk értékeit. Így fo-
galmazott Tóth Ferenc kormánymeg-
bízott, aki október 12-én  délután izgal-
mas és különös kiállítást nyitott meg a
szekszárdi kormányablak (integrált
kormányzati ügyfélszolgálat) Garay té-
ri ügyfélfogadó termében. 

A fiatal mûvészeknek és tehetségek-
nek szóló pályázatot a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium megbí-
zásából a felügyelete alá tartozó Hun-
garofest Nonprofit Kft. hirdette meg
a megyei kormányhivatalokkal együtt-
mûködve. Ez azt is jelentette, hogy va-
lamennyi megyében (ám külön-kü-
lön) és a fõvárosban egyaránt lehetett
pályázni. Tóth Ferenc jogos büszke-
séggel tért ki arra, hogy az egyik legki-
sebb megye, azaz Tolna a beküldött al-
kotások száma alapján is dobogós. Va-
gyis a 23 festménnyel, kisplasztikával
és fotóval Tolna megye végzett a har-
madik helyen.  

Tóth Ferenc a nagyszámú érdeklõ-
dõ elõtt átadta a díjakat, melyekrõl
háromtagú zsûri döntött, s a gyõzte-
sek személyét az utolsó percig még

maga a díjátadó sem ismerte. Hogy
fokozzuk az izgalmat, elõbb elmond-
juk, mindhárom helyezést és a vele já-
ró jelentõs összeget hölgy nyerte el.
A harmadik díjat Szodorainé Mohr
Szilvia kisplasztikája nyerte, a máso-
dik helyen Pokorni Lovas Katalin al-
kotása, a „Megoldás fája” végzett. A
gyõztes a lápafõi Németh Melinda ki-

lenc részbõl álló, Tolna megye kin-
csei címû festménye lett. Az ifjú hölgy
jelenleg a Kaposvári Egyetem mester-
képzésén, a vizuális és környezetkul-
túra szakon tanul.

Érdemes egy kis gyönyörködésre is
betérni a kormányhivatalba, ahol állan-
dó kiállítás vár mindenkit, azokat is, akik-
nek nincs mit „ügyintézniük”. - hm -

Tolna megyébõl 23 mû érkezett
Képzõmûvészeti alkotások a kormányablakban

Németh Melinda: Tolna megye kincsei címû elsõ díjas festménye

Tolnatáj Televízió
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.

GA-ZSI
November 5-én (munkanapon)
8.00–12.00 óráig. Használt holmik „kéz
alatti” zsibvására minden hónap elsõ
szombatján, a Garay téren. Jelentkezés
(helyfoglalás) november 3-ig folyamato-
san a Babits Mihály Mûvelõdési Ház infor-
mációszolgálatán. Egy db (max. 3 mx1,5
m-es) árusítóhely díja 1000 Ft. FIGYE-
LEM! Intézményünk jelenleg a Szent Ist-
ván tér 15–17. szám alatt mûködik!
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Könyvet írt a kutyapszichológiáról
Dr. Jakab Ferenc: „Vannak, akik maguk elé helyezik kis házikedvencüket”

A nyomdai gépmester, Nemes
Miklós ultramaratonista javasla-
tára dr. Jakab Ferenc állatorvos-
sal beszélgettünk – nyilvánvalóan
– a házikedvencekről, tartásukról,
igényeikről, ragaszkodásukról. Kü-
lön fejezetet szántunk a most
megjelent második – bővített – ki-
adású Kutyapszichológia című
könyvének. 

– Eredetileg is szekszárdi?
– Nem, csíkszeredai származású va-

gyok. A romániai forradalom után,
1990-ben jöttem át Magyarországra,
röviddel utána feleségem is követett.
Elõször egy Pécs melletti faluban, a
szekszárdi állattenyésztõ vállalat emb-
rióátültetéssel foglalkozó kirendeltsé-
génél kaptam állást. Miután megismer-
tek, áthívtak ide a központba. Ám a cég
megszûntével állásom is elveszett,
ezért magánrendelõt nyitottam. 
– Rendelõjétõl 20-30 méterre le-
parkolva megláttam a bejárat elõtt
fegyelmezetten ülõ német juhászt.
Meglepõdtem, arra gondoltam, fel-
hívom, s megkérem, jöjjön ki elém.
Ám pár lépés után hangosan ne-
vettem.

– Azt elhiszem… Sokan járnak ha-
sonlóan. Sõt, miután kitettem az ajtó
elé az életnagyságú és élethû kutyust,
a látványtól bõ hétig egy-egy pillanatra
még magam is megtorpantam.
– Említette a feleségét. Következzen
õ és a család.

– Judit egy szekszárdi bankfiók igaz-
gatóhelyettese. Ferenc fiunk másod-
éves hallgató a Pécsi Tudományegye-
tem fizika–informatika szakán. Ugye,
arra gondolt, miért nem állatorvosnak
készül? Eszünkbe nem jutott, hogy bár-
mire erõltessük. Úgy gondolom jónak,
hogy amit a gyerek a saját döntéseként
felvállal, azt szívesebben és jobban csi-
nálja végig, mint a szülõk által megha-
tározottat. 
– Meg nincs is hiány állatorvosból.

– Valóban, elég sokan vagyunk. De
ez relatív. Az állatorvosok száma attól
vált magassá, hogy az állatlétszám na-
gyon lecsökkent… 
– Kizárólag társállatokkal foglal-
kozik. Milyen az arányuk?

– Úgy hetven százalék lehet a kutya,
amelyet arányaiban a macska követ,
majd az egyéb állatok – hörcsög, tek-
nõs… – zárják a sort. A kutyák azért elõ-
zik meg jelentõsen a macskákat, mert
az utóbbiak szabadabb állatok, s csak
kis részük él annyira emberközelben,
hogy a környezet minden apró rezdü-
lésre fölfigyeljen.
– Az emberek mennyire veszik ko-
molyan – elsõsorban a kutyáknál –
a társságot? 

– Embere válogatja. Vannak, akik na-
gyon szeretik a kis barátaikat, kötõd-

nek hozzájuk, maximálisan megadnak
nekik mindent. Sõt, vannak, akik ma-
guk elé helyezik az állatot: sok szegény
ember inkább vállalja az éhezést, vagy
beéri a legolcsóbb koszttal, de a kutyá-
jának, macskájának igyekszik mindent
megadni. De vannak hanyagabbak is.
Ám hangsúlyozom, hogy a mai világ-
ban jellemzõ, hogy az emberek egy-
mástól kicsit elidegenednek, mert csa-
lódnak a másikban, vagy azt hiszik,
hogy csalódtak, ezért van nagyobb
szükségük az állatok társaságára.
– Miért választotta az állatorvosi
hivatást?

– Mert mindig szerettem az állato-
kat, ahogyan a szabad munkavégzést
is. Ebbõl következõen két lehetõség le-
begett elõttem: az erdészmérnöki, illet-
ve az állatorvosi hivatás.
– A kötetlen munkaidõ a többséget
túlmunkára sarkallja. 

– Valószínûleg igen, de aki izgõ-moz-
gó, s ráadásul választott szakmáját sze-
reti, annak ez a módi nagyon is megfe-
lel. Pontosabban csak ez felel meg.  
– Gyerekkorában voltak állatai?

– Hogyne, egy-két kutyám mindig
volt, például német juhászom, de más
állatokat is tartottam.
– A Kutyapszichológia címû vas-
kos könyve borítójára mégsem né-
metjuhász, hanem boxer került.

– Minden kutyát szeretek, mind-
egyikben mást és mást.
– Miért látta szükségesnek a könyv
megírását?

– Ez 2000-ben volt, amikor még elég
szegényes volt az ilyen jellegû szakiro-
dalom. A könyvem érdekességének tar-
tom, hogy a kutyaetológiát összekap-
csoltam a humán-pszichológiai fel-
hangokkal is… Bizonyos szempontból

vannak közös dolgaik az embereknek
és a kutyáknak. Másképpen: bizonyos
tekintetben sokban hasonlítunk egy-
másra, fõként szociális aspektusból.
Például a szociális és társas élet, az
együttmûködés természetessége, a kö-
zösség szabályainak követése. Mind-
ezek meglehetõsen emlékeztetnek az
emberi hozzáálláshoz, vagyis a felso-
roltak jól mûködnek az ember és a ku-
tya között, ugyanúgy, mint az ember-
ember, illetve a kutya-kutya között. Ép-
pen ezért ezt a területet érdemes, sõt
szükséges volt a második, bõvített ki-
adásban ebben az irányban is alapo-
sabban kibontani.  
– Ez azt is jelenti, hogy a kutyatu-
lajdonosok e könyvbõl tanulhat-
nak, akár tovább képezhetik ma-
gukat?

– Igen. Elsajátíthatók belõle a kutya
belsõ késztetései, azaz mit miért csi-
nál. Ha ezeket megértjük, sokkal köny-
nyebben tudjuk kezelni a problémá-
kat is. Másképpen: ha magától értetõ-
dõen viszonyulunk hozzájuk, keve-
sebb konfliktus adódik. 
– Ezt érthetem úgy is, ha átrágom
magamat e könyvön, jobban járok,
mintha beíratnám a kis társamat
egy kutyaiskolába? 

– Bizonyos tekintetben jobban jár.
Bár a kutyaiskolának is megvan a maga
szerepe. Hasonlítsuk kicsit a dolgot a
gyerekneveléshez. Ha foglalkozom a sa-
ját gyermekemmel, jól nevelem, ha rá-
érzek a viselkedésére, akkor könnyeb-
ben megértem. (Bár ez itt egy kicsit
sántít éppen a verbalitás, illetve annak
hiánya miatt.) De figyelemmel és mun-
kával a kutya is megérthetõ. Ehhez az
iskolában a gyereknek – no és az ebnek
is – már csak a tanár nevelésére és a ta-

nítottak elsajátítására van szüksége. Ám
egyik sem helyettesíti a másikat, az is-
kolának, a szülõnek, illetve a családnak
is megadatott a maga sajátos szerepe. S
ha már a gyerekeknél tartunk, felhívom
a figyelmet, hogy a kölyökkutyáknál
nagyon, de nagyon fontos a következe-
tesség, mert ellenkezõ esetben alapo-
san el lehet a rontani õket. 
– Látom, hogy könyve elõszavát a
tiszteletre méltó akadémikus, 
dr. Csányi Vilmos etológusprofesz-
szor írta, egyebek között azt, hogy
szakmailag kiváló, élvezetes olvas-
mány… az eredmény minden oldal-
ról szakszerû.

– Már azt is óriási dolognak tartot-
tam, hogy a professzor úr vállalkozott
a bevezetõ megírására. A tartalma, a
megállapításai megtiszteltek. Egyéb-
ként a könyv megírása számomra elsõ-
sorban nem munkát jelentett, hanem
élvezetet, hiszen ez a téma mindig na-
gyon érdekelt. Írás közben egyre lelke-
sebbé váltam, mert pontosan tudtam,
hogy hasznossá válik a rengeteg infor-
mációt tartalmazó kötet, a benne fog-
lalt szakirodalom kivonatolása.
– Altatott már el véglegesen állatot?

– Sajnos, elõfordult. Természetesen
gyógyíthatatlan betegségben vagy vég-
elgyengülésben szenvedõt. Amikor az
állatnak már megváltás, hogy ily mó-
don szabadítsuk meg a szenvedéstõl.
De olyan kutyát, macskát soha, ame-
lyik még élhetne. Amúgy törvény ren-
delkezik arról, milyen esetekben sza-
bad elaltatni egy állatot. 
– Úgy tudom, a hagyományos ál-
latgyógyászat mellett homeopátiá-
val is foglalkozik, sõt oktatja is egy
budapesti kurzuson. 

– Miután több, homeopátiával fog-
lalkozó szakkönyvet elolvastam, szim-
patikussá vált számomra logikussága
és a tudományos gondolkozással va-
ló részbeni összeegyeztethetõsége
okán. Az oktatást illetõen a Magyar
Állatorvosi Kamara által akkreditált
homeopátiás állatorvosképzés kere-
tében folyik a kétéves posztgraduá-
lis képzés. 
– Elmondja röviden a homeopátia
lényegét?

– Persze. Specifikus ingerterápiát je-
lent. Nem kémiai anyagokkal, gyógy-
szerekkel dolgozik, hanem olyan sze-
rekkel, amelyek a természetben fellel-
hetõ anyagokból készülnek, s bizo-
nyos ingert adnak a szervezetnek arra,
hogy õ maga a saját öngyógyító me-
chanizmusait hatékonyabban tudja
mûködtetni.
– Végezetül várom a javaslatát a
következõ riportalanyra.

– Szeretném, ha Endrõdi Ferenc vál-
lalkozóval beszélgetnének a cége szer-
teágazó – többek között fényterápiával
is foglalkozó – tevékenységérõl.

V. Horváth Mária

FO
T

Ó
: K

IS
S 

A
LB

E
R

T



14 2011. október 16.MÚLTUNK

A szekszárdi apátság konventjének hiteleshelyi 
és oklevélkiadói mûködése

„Mivel a történt dolgok emlékeze-
te a feledékenység hamujába szo-
kott temetkezni, az emberi nem
azt a szép szokást vette fel, hogy
ami a múló időben végbemegy, azt
az írás tanúságával rögzíti” – ol-
vashatjuk a szekszárdi konvent
1299-ben kelt oklevelében. 

Évszádok teltek el, mire a középkor
embere ügyes-bajos dolgait írott for-
mában is rögzíthette. Magyarorszá-
gon az ügyek intézése a 11–12. szá-
zadban a poroszlók segítségével a szó-
beliségen alapult. A poroszlók egy sze-
mélyben voltak a jogügyletek tanúi és
elbírálói. Magát az ügyet az emlékeze-
tükre bízták. Ez a mód mindaddig be-
vált, míg kevés ügyben kellett eljárni-
uk. Gazdasági és társadalmi okokból
a 13. századtól az ügyek írásba fogla-
lása kezdett kialakulni, az írástudás pe-
dig az egyháziak elõjoga volt hosszú
idõn keresztül. Kezdetben a világi pa-
pok, a kanonokok testületei, a székes-
és a társas-káptalanok adtak ki a vilá-
gi bíróságok elõtt is közhitelûnek el-
ismert okleveleket. A legtöbb vitát,
perlekedést kiváltó birtoklások, bir-
tokjogok írásban való rögzítésére fõ-
leg a birtokadományozások kezdeté-
tõl egyre nagyobb az igény a birtoko-
sok részérõl. Az írásbeliség emlékei
elsõsorban a királyi udvarban, vagy a
kolostorokban a korabeli ügyintézés
nyelvén, latinul íródtak. A kolostorok
szerzetesi testületei, a konventek, a
káptalanok szintén foglalkoztak a fe-
lek kérése alapján, vagy királyi meg-
bízáson alapuló közhitelû okira-
tok írásba foglalásával. A 13.
század folyamán az ország-
ban kialakult hiteleshe-
lyi szervezetben még
eléggé szabályozat-
lan az oklevél-ki-
bocsátás gya-
korlata. I. Lajos
változtatott
ezen a hely-
zeten. Az ok-
le vé ladás -
nak fontos
eleme a pe-
cséthaszná-
lat, ugyanis
egy oklevél
csak akkor
számított au-
tentikusnak,
közhitelt ér-
demlõnek, ha
azt pecséttel is
ellátták. 

A szekszárdi
apátság, mint az or-
szág egyik legtekinté-
lyesebb kolostora hite-
leshelyként is mûködött. A
szekszárdi konvent múltjának

megismerését Szakály Ferenc törté-
nésznek köszönhetjük. Tanulmá-
nyából megtudható, hogy a kon-
vent a 13. század elején kezdte
meg tevékenységét, amelyet Já-
nos esztergomi érsek 1212-bõl
származó oklevele, az elsõ hite-
lesnek tartott okirat is tanú-
sít. Viszont az elsõ szekszár-
di kiadású közhitelû ok-
irat 1279-bõl való. Részlet
az oklevélbõl: „Mi, a szekszárdi mo-
nostor konventje adjuk emlékezetül

mindenki számára jelezve, akit illet,
hogy miután egyik részrõl Ná-

nai Joachim, Farkas és Bene-
dek, másik részrõl Ge-

dekcs tolnavári had-
nagy, Budon fia Pál

százados, Péter fia
Péter várnagy,

Miklós fia Ist-
ván és Mikos
fia Gook Tol-
na faluból va-
ló tolnai vár-
jobbágyok
között az
e m l í t e t t
J o a c h i m ,
Farkas, a jó
emlékezetû
Pál fia István

és Benedek
Görgényszeg

nevû földje mi-
att per keletke-

zett és az jó sokáig
elhúzódott, végül

aztán személyesen

megjelentek
elõttünk. Fábi-
án Tolna vár-
megye ispánja

velük együtt el-
mondta, olyan

békés egyezségre
jutottak, hogy a fenteb-

bi várjobbágyokat az említett földet a
Görgény víz azt érintõ felével együtt
az elõbb megnevezett Joachimnak,
Farkasnak és Benedeknek hagyták és
hagyják a régi határok között örök jo-
gon, örökölt földként; a régi határje-
lek mellett újakat emeltek. Kelt az Úr
1279-ik esztendejében”. (Évszázado-
kon át I. kötet, Tolna megye történe-
tének olvasókönyve Szekszárd, 1978,
47. p.) 

Az idézett oklevél birtokügyben ke-
letkezett, és pedig igen szerencsésen
végzõdõ, megegyezéssel záródó ha-
tárvitát közöl. Az oklevél különleges-
ségét az adja, hogy nemcsak az elsõ a
fennmaradt oklevelek között, hanem
az elsõ olyan okirat is, amely a várme-
gye középkori elsõ székhelyének,
Tolnavárnak és várispánságának tiszt-
ségviselõirõl tudósít. A hiteleshelyi
mûködésrõl közel 500, a történeti ku-
tatás számára jelentõs forrásértékû
oklevél maradt ránk. Az oklevél fel-
építettsége szigorú szabályokhoz, for-
mulához kötött. A bevezetõ rész az
oklevél kiadóját, az oklevél címzettjét,
üdvözlést tartalmazta, majd követke-
zett az ügy érdemi része, leírása, meg-
erõsítése, amelyet a dátum, a pecsét
és a konvent tisztségviselõinek neve
zárt. A konvent 1457-ig kizárólag ke-
rek pecsétet használt hitelesítésre, et-

tõl fogva pedig mandorla alakú, gaz-
dag gótikus elemekkel díszített pe-
csétváltozat is megjelent elsõsorban
a pátenseken. A konvent által kiadott
közhitelességû oklevelek magánjogi
ügyekben készült bevallások, ügyvéd-
valló levelek, birtokjogi oklevelek, til-
takozó levelek, egyezséglevelek, vagy
királyi, bírósági megbízásból született
jelentések, azaz birtokba iktató leve-
lek, határjáró levelek, tanúvalló leve-
lek, idézõ levelek stb… voltak. A min-
denkori apát felügyelte a konvent köz-
hitelû munkáját.

A konvent fõbb tisztségviselõinek,
a perjelnek (prior), az õr- (custos) és
az éneklõszerzetesnek (cantor) a ne-
ve szerepelt leggyakrabban a hitelesí-
tett okiratokon. Valójában a custos az
oklevélkiadás irányítója. Az oklevélké-
szítés a kancelláriában a fogalmazás-
ban, és a jogi ismeretekben jártas nó-
tárius vezetésével történt, aki nem tar-
tozott a konvent tagjai közé. A nótári-
us fizetett alkalmazottja volt a körülbe-
lül 10 fõs konventnek. A hiteleshely
területi hatásköre Tolnán kívül Fejér,
Somogy, Baranya, Bács és Bodrog vár-
megyékre is vonatkozott. 

A szekszárdi apátság konventje a
13. század végétõl megszakítás nél-
kül 1526-ig fontos szerepet töltött
be a középkori írásbeliség gyakorla-
tában. Sajnálatos, hogy a hiteleshelyi
mûködéshez kapcsolódó okleveles
anyag nagy része, a konvent levéltá-
ra megsemmisült valószínûsíthetõ-
en a mohácsi csata után a mezõváro-
son átvonuló szultáni seregek pusz-
tításakor. 

Cserna Anna

A szekszárdi konvent kiadásában Kovásznai
Zombor özvegyének végrendelete 1313. 

A szekszárdi konvent
mandorla alakú pecsétje



Volt ott egy ember, aki harminc-
nyolc éve szenvedett betegségében.

Amikor látta Jézus, hogy ott fek-
szik, és megtudta, hogy már mi-
lyen hosszú ideje, megkérdezte tõ-
le: Akarsz-e meggyógyulni? (Jn 5,
5.6.)

Különös kérdés ez – mondhat-
nánk –, hiszen egy ilyen régóta
szenvedõ embertõl ilyet kérdezni
tapintatlanságnak is tûnhetne. De
Jézus szájából megrázó erejû, elgon-
dolkodtató üzenetként csendül fel
a mondat: akarsz-e gyógyulni? 

Lám, Õ megkérdezi, mielõtt be-
avatkozna az ember életébe. Íme,
az Isten Fia halál és bûn fölötti ha-
talmával, erõvel jelenik meg – de
nem erõszakosan. Vajon miért
nem? Évekkel ezelõtt került a ke-
zembe egy német karikaturista raj-

za: maró gúnnyal leplezi le azt a vi-
lágot, melyet mi formáltunk ilyen-
né, s melyben most sokszor szenve-
dünk. A kép bal oldalán emberek
sorakoznak, kicsit soványan, kicsit
betegesen, de egyenes derékkal. A
kép közepén egy õrült sebész, aki
ördögi vigyorral az arcán épp az
elõtte fekvõ páciens gerincét eme-
li ki. A kép jobb oldalán látszik azok-
nak a sora, akiket már „kezelt”: so-
vány alakok, de most már tartás –
gerinc – nélkül, mint valami tehe-
tetlen rongybabák  sorakoznak. 

Hogy miért kéri Jézus az ember
akaratát? Mer Õ nem ilyen zsarno-
ki kuruzsló, hanem az üdvösségre
gyógyító orvos, aki nem bábfigurá-
kat akar teremteni, hanem tanít-
ványnak, barátnak akar elhívni ben-
nünket. Úgy féltjük szabad akara-
tunkat, és mégis odaadjuk szolga-

ságra nikotin- és koffeinhordozók-
nak, eladjuk derekunkat vélt hatalo-
mért és e világ mulandó kincseiért.
Nem vesszük észre, hogy igenis be-
folyásolni akarnak minket százféle
módon, nem szelíden, nem tisztelet-
tel, hanem erõszakosan és ravaszul. 

De egyszer csak mellénk lép a vi-
lág legnagyobb hatalma, és határo-
zottan, de szelíden megkérdezi:
akarsz-e gyógyulni? Mintha azt
mondaná: szükségem van a dönté-
sedre, mert szeretlek, és a tiszta sze-
retet meghagyja a szabadságot. Ti-
éd a döntés, de addig is tudd: én
mindent megteszek érted, lásd, az
életemet adtam azért, hogy te
egészséges legyél, hogy szabad le-
hess üdvösségre, örömre... mondd,
akarod-e?

Sefcsik Zoltán 
evangélikus lelkész
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A rejtvény megfejtését október 30-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal,
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Az október 2-ai rejtvény helyes megfejtése: Mindszent hava, Õszhó, Magvetõ
hava. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Acsádi Marianna, Szekszárd, Kõrösi Cs. S. u. 8. 4/14.
Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el.

Evangélium
Akarod-e?

Használtruha-
adományozás

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szer-
vezete használtruha-adományozást tart ok-
tóber 17-én hétfõn 8.30-tól 9.30-ig (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 1.). A 2011. évi tagdíj be-
fizetésére is lehetõség van. Szeretettel vár-
juk tagjainkat, és a Szekszárdi Nyugdíja-
sok Területi Érdekszövetsége tagjait.

Városi krimi

Nyolc lépés, és
megelõzhetõ a baleset
A városban mindenki tudja, hogy javában
folyik a mûvelõdési ház korszerûsítése.
Sokaknak az is feltûnhetett, hogy az építé-
si terület kicsit kitolódott a Wosinsky-óvo-
da felé az útra. 

Amint dr. Buda Bernadett, a városi rend-
õrkapitányság bûnmegelõzési és kommu-
nikációs referense elmondta, gyermekei-
vel õ is naponta jár ezen a környéken. Azt
tapasztalja, hogy néhány járókelõ kivételé-
vel az önmagában is veszélyt jelenthetõ
építkezés árnyékában járnak, de a jármû-
forgalom miatt is történhet baleset, mégpe-
dig az útkanyarban. Igaz, egyszerûbb lenne
átmenni a túloldalra, ahol végig van járda.
De ezt a többség nem teszi meg, noha nyolc-
tíz pluszlépéssel megelõzhetõ lenne az
esetleges baleset. Õk inkább húzzák-von-
ják óvodás vagy kisiskolás gyermekeiket az
autók között, és sasszéznak az építkezés tö-
vében. Persze, az ovisok és a gyakorlóisko-
lások mellett ott jár el sok a szakképzõ köz-
pontban (volt 505-ös) tanuló diák, valamint
munkába igyekvõ felnõtt is.

A veszélyre feltehetõen semmi nem fi-
gyelmezteti az arra gyaloglókat. Sem a
rendõr százados, sem én nem láttunk az
építkezés okán elõvigyázatosságot aján-
ló táblát. Persze, lehet, hogy tettek ki
ilyent, de az nincs olyan helyen, ahol jól
látható lenne.

Szóval megismételjük: nem futja nyolc
lépésre, hogy átkeljünk a túloldalra? Egy
percbe sem kerül az egész. Ezért érdemes
magunkat és gyermekeinket veszélybe so-
dorni?                                - hm -

NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBE

Kedvezményes 
koszorúvásár

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas
Területi Alapszervezete és a Szekszárdi
Nyugdíjasok Érdekszövetsége értesíti tag-
jait, valamennyi nyugdíjast és nagycsalá-
dost, hogy halottak napjára október 26-án
szerdán 7 órától 10 óráig kedvezményes
áron koszorúk, mécsesek és gyertyák vá-
sárlására lesz lehetõség. Helye: Szekszár-
di Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége
(Szekszárd, Hunyadi u. 4. sz.) földszinti
nagyterem (oldalbejárat a gyógyszertár
felõl).



A bajnokin már egy jóval szerve-
zettebben, keményebben véde-
kező Ferencvárossal találta
szembe magát az Atomerőmű
KSC Szekszárd együttese, mint
a Sió Kupán, így a remélt skalp
elmaradt a női kosárlabda-baj-
nokság második fordulójában. A
tizenkét pontos ferencvárosi
győzelemmel végződő találkozó-
nak voltak pozitív és negatív ér-
telemben is tanulságai. 

Kezdjük az utóbbival. Az elsõ játék-
részben, de még a harmadik negyed-
ben is, a palánk alatt nagyon sokszor
jellemzõ szekszárdi uralom követ-
keztében, vagy éppen a kis emberek
egy az egyezései jóvoltából tucatnyi
ziccer alakult ki. Ami – párját ritkító-
an, a nõi NBI-es kosárlabdázás „A”

csoportos szintjén közönségbosz-
szantó módon egytõl egyig kima-
radt!!... Ez a fajta „fakezûség” egyálta-
lán nem jellemezte eddig a vadonat-
új szekszárdi együttest. Az ilyen bõ-
kezû pocsékolást feszült egykedvû-
séggel figyelõ vezetõ edzõ, Földi Sán-
dor is értetlenül állt a történtek elõtt,
gyávaságról, a Fradi elleni fellépõ
esetleges önbizalomhiányról tett
említést – kilátásba helyezve, hogy
plusz dobóedzések bevezetése is sze-
repel az e hétvégi, Baja elleni presz-
tízsrangadóra készülõdvén.

A helyzet – leszámítva a fentieket
– cseppet sem súlyos, okkal remél-
hetjük, hogy a szomszédvár csarno-
kában már ilyen elõnyt nem ad a
szekszárdi együttes. S az a lendüle-
tes, kombinatív játékra törekvés, a
magas szerkezetbõl adódó elõnyök,
a bajaiakénál összességében jobb já-

tékosanyag, a több variációs lehetõ-
ség sanszot ad az oly hõn óhajtott
fontos gyõzelemre. Azzal együtt is,
hogy ne feledjük: a nagy rivális Ba-
ját, noha játékerõben gyengülni lát-
szik a tavalyihoz képest (elég, ha
csak azt említjük, hogy Bálint Réka
visszaigazolt Szekszárdra tõlük), de
megbízható teljesítményt nyújtó,
rutinos játékosok alkotják .Van mit
törleszteni: tavaly, eléggé simán,
mindkétszer a szekszárdi tollakkal
ékeskedõ Baja diadalmaskodott.

Nagy csata várható odaát! Jó lenne,
ha a szekszárdi csapat – a két város
közelsége okán – ezúttal nem érezné
magát annyira idegenben, mint más-
kor. Remélhetõleg a lelkes B-középen
kívül többen választják majd prog-
ramként a szombaton este hat óra-
kor, a bajai sportcsarnokban sorra ke-
rülõ mérkõzést. B. Gy.
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Kosaras hétvége
Baján lesz az elsõ presztízscsata!

Felnõtt grappling-vb, Belgrád
Rõfi Gyula bronzzal tért haza

Nagyszerû szekszárdi si-
ker született a belgrádi fel-
nõtt grappling hivatalos
világbajnokságon, ame-
lyen 21 ország (köztük Ja-
pán, Brazília, USA) föld-
harcosai vettek részt. A
Hikari Aikidó Sportegye-
sület színeiben induló
szekszárdi Rõfi Gyula (a
képen fehérben) a 65 kg-os
súlycsoportban, a sportág
gí változatában egy gyõze-
lemmel és egy vereséggel
bronzérmet szerzett. (A
magyar küldöttségbõl raj-
ta kívül csak egy kecske-
méti versenyzõ tudott
szintén vb-bronzot, sze-
rezni.)

– Hatan voltunk egy súlycsoport-
ban, én egy francia versenyzõvel és
egy montenegróival kerültem össze.
Nagyon szoros mérkõzés volt mind a
kettõ, a pontozás döntött mindkét
esetben – elevenítette fel a Belgrádban
történteket a szekszárdi, immáron vb-
bronzérmes földharcos. – Igyekeztem
kihasználni a dzsúdós múltamat, alkal-
mazni a leszorításokat s a szorult hely-
zetekbõl való kijövetelt, amiért pont
jár. A francia fiút legyõztem, a monte-
negrói ellen vesztettem, így a döntõtõl
elestem, végül is egy gyõzelemmel, fi-
gyelembe véve a többiek eredménye-
it, megszereztem a harmadik helyet.
Az aranycsatát az én legyõzõm, a mon-
tenegrói Daniel Krivokapics, a lengyel
Jedzrej Loskával vívta, amit én is végig-
követtem. A gyõztes lengyel srác nyer-
te egyébként az ukrajnai Európa-baj-

nokságot, most is kiemelkedett a me-
zõnybõl. Annyira jó a brazil birkózás-
ban, a jiu-jitsu-ban, ami ebben a sport-
ágban nagyon fontos, hogy nagyon ne-
héz lesz bárkinek is legyõznie. 

– Hogyan tovább ?
– Valóban megszerettem ezt az új

sportágat, edzõm Szõts Gábor azt sze-
retné, ha, a földharc másik változatá-
ban, a no-gí-ben is indulnék versenye-
ken, majd meglátjuk, ebben még fej-
lõdnöm kell... A tamási kadett és vete-
rán vb keretében megrendezésre kerü-
lõ felnõtt Hungarian Openen szeret-
nék még az idén részt venni. Az az igaz-
ság, hogy a cselgáncstól sem búcsúz-
tam el végleg, lejárok még a Gemenc
Judo edzéseire és a dzsúdóversenye-
ken való indulást is tervezek – mond-
ta a 31 éves, a jelekbõl ítélve „küzdõ-
sport mániás” ,civilben közgazdász fi-
atalember. B. Gy.

Rõfi Gyula harmadik lett a a belgrádi
felnõtt grappling (földharc)-vb-n

A Szekszárdi Sport- és Szabadidõközpont 

„Ki van a 2 kerekem” 
címmel fotó- és rajzpályázatot hirdet

A PÁLYÁZAT TÁRGYA: kerékpározás-
hoz, és azon keresztül a környezetvé-
delemhez, a fenntartható fejlõdéshez,
a szabadidõ hasznos eltöltéséhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó
értékek, események, érzések, törté-
nések... megörökítése, ábrázolása rajz
vagy fotó formájában. A mindennap-
jainkban a nem fenntartható közle-
kedési szokások újszerû, figyelemfel-
keltõ bemutatása. A fotókat/rajzokat
rövid kísérõ szöveggel (max. 1 gépelt
oldal) együtt lehet benyújtani a pályá-
zatra, ahol a kísérõ szöveg célja a pa-
zarló, nem ésszerû közlekedési gya-
korlat bemutatása, annak negatív kö-
vetkezményire felhívva a figyelmet.
A rajz bármely technikával készülhet
(ceruza, toll, festék...). Fotó bármely
technikával (digitális, hagyományos)
készülhet.
A PÁLYÁZÓK KÖRE: pályázatot nyújt-
hat be bármely magánszemély, ma-
gánszemélyek formális
(például iskolai osztály)
vagy nonformális (például
baráti társaság) csoportja. 
A PÁLYÁZATON VALÓ
RÉSZVÉTEL INGYENES!!!
A PÁLYÁZATOKAT 2011.
OKTÓBER 26-ÁN 24.00
ÓRÁIG LEHET BENYÚJTA-
NI postai úton (postára
adás) a Kiíró címére
(7100 Szekszárd, Kese-
lyûsi út 3.) vagy elektroni-
kus úton (JPEG-formá-

tumban) (elküldés idõpontja) a
titkarsag@sportcsarnokszekszard.hu
címre. A postai küldeményen, illet-
ve az elektronikus levél tárgyában
kérjük feltüntetni: „Ki van a 2 kere-
kem pályázat 2011”.

A pályamûhöz csatolt dokumen-
tumban, kérjük, egyértelmûen azo-
nosítható módon (név, postacím
vagy elektronikus levélcím, telefon-
szám) megnevezni a mû alkotóját
(alkotóit). 

Egy pályázó (egy pályázónak mi-
nõsül a pályázatot benyújtó csoport
is) legfeljebb 5 darab (öt darab) pá-
lyamûvel pályázhat. 
APÁLYÁZAT ÖSSZDÍJAZÁSA100 000 FT,
amely odaítélésérõl a Kiíró által fel-
kért bírálóbizottság dönt a pályáza-
tok beérkezését (2011. 10. 26.) kö-
vetõ 15 napon belül. A részletes pá-
lyázati kiírás megtekinthetõ a
www.sportcsarnokszekszard.hu-n!
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A városi kerékpáros közlekedés és
ezzel összefüggésben megannyi
szegmens terítéken volt egy, az el-
múlt héten tartott tanácskozáson.
A Zöldtárs Alapítvány és a vele szo-
ros kapcsolatban levő Szekszárdi
Klímakör célja nem volt más ezzel
a tudományos igényű eszmecseré-
vel, mint a gondolatébresztő szem-
benézés, ezáltal a szekszárdi hely-
zet további javítása. A városháza
konferenciatermében a téma szak-
avatottjai közül többen is helyet
foglaltak, így például László János,
a Budapesti Kerékpárklub elnöke
és Dalos Péter, egy kerékpáros
közlekedést fejlesztő magyaror-
szági cég képviseletében.

SZÜKSÉGES ROSSZ: A GYALOGÚTON

KIALAKÍTOTT KERÉKPÁRÚT

A bevezetõben láttuk a követendõ pél-
dákat, hova kellene eljutni záros határ-
idõn belül. Láttuk Koppenhága belvá-
rosában a nyomvályúval elkülönített
bringássávot. Ami akkor is ott van, ami-
kor egy nagy-nagy forgalmi csomó-
pontba érkezik az ember . Külön köz-
lekedési sávja van ekkor is mindenki-
nek: a gyalogosnak, a trolisnak, a brin-
gásnak, a villamosnak.

Aztán visszazökkenünk a magyar va-
lóságba, ezen belül a szekszárdiba is.
Nagyon-nagyon csóválnák a fejüket a
dánok, a belgák, a hollandok annak lát-
tán, hogy – kerékpárutak hiányában – 
a szélesebb járdákból lettek kialakítva
bicikliutak a közelebbi, illetve a távo-
labb múltban Szekszárdon. Ez tõlünk
nyugatabbra ugyanis egyenesen tilos.
László János látja a jó szándékot szek-
szárdi részrõl, de udvariasan, halkan
megjegyzi: ne folytassuk ezt a gyakor-
latot! Mármint azt, hogy az átlagnál va-
lamivel szélesebb járdákra tereljék a ke-
rékpárosokat. „Azt javaslom, hogy min-
dig az autóutak kínálta lehetõségeket
vizsgálják, s ott kell megteremteni a ke-
rékpáros közlekedés feltételeit” – jegyez-
te meg a Magyar Kerékpárklub elnöke. 

Vendégeink amúgy a tanácskozás
megkezdése elõtt, ebbõl az aspektus-
ból vizslatva a fejleményeket, egy jó
órás gyalogtúrát tettek a városban, 

s egyöntetûen megállapították: nem
rosszabb a helyzet az országos át-
lagnál. 

ÚJ ÉPÍTÉS NÉLKÜL 

IS VAN MEGOLDÁS

Egyébiránt nem feltétlenül az önálló
kerékpárutak mielõbbi megépítését
hangsúlyozták a tanácskozás résztve-
või. Mert úgy is tudja mindenki, prio-
ritás ide vagy oda, az ismert költségek,
a szabadon elkölthetõ források nagysá-
ga szinte minden településen gátat 
szab az ebbéli vágyaknak. Momentán
fogalmazzunk meg olyan célt, hogy
egy településen lehetõleg mindenho-
va lehessen eljutni kerékpárral. Ennek
megfelelõen szekszárdi aspektusból
tovább kell vizsgálódni: hogyan lehet
eljutni a városközpontból, a Szent Ist-
ván térrõl például a Palánki útig. Erre
a jelenlegi helyzetben egy eléggé ku-
sza összevisszaságban, a járdák haszná-
latával van lehetõség. A Közlekedéstu-
dományi Intézet helyi képviselete ne-
vében Rimai Rudolf, a Tolna Megyei
Közút Kht. igazgatója arról számolt be,

hogy megbízást kaptak már ennek
vizsgálatára: mely egymáshoz közeli
belvárosi utakon lenne ezt a kerékpá-
ros-útvonalat a legcélszerûbb kialakíta-
ni? Neuralgikus pont a városközpont,
legfõképpen a Széchenyi utca is, ahol
a zsúfolt járdákat használják a bicikli-
sek – gyakori, kisebb balesetekkel fe-
nyegetõ konfliktushelyzeteket elõ-
idézve. Bizony itt önálló kerékpársá-
vot kialakítani már-már szinte megold-
hatatlannak tûnik. De a Rákóczira ér-
ve már cseppet sem reménytelen a
helyzet. Rimai Rudolf megemlítette:
meglátásuk szerint a járda és a várost
átszelõ fõút közötti területen mutat-
kozna lehetõség önálló kerékpárút ki-
alakítására, kikerülve a fákat, egyéb nö-
vényzetet.

Persze addig is, amíg a pályázati pén-
zekbõl betervezett infrastruktúra-fej-
lesztés nem következik be, illendõ fog-
lalkozni a jelenlegi felemás megoldá-
sok anomáliáival. A látszat az, hogy a
dolog mûködik, semmi gond a két, a
várost déli irányba átszelõ, széles járdá-
kon kialakított kerékpárúttal. A Szek-

szárdi Klímakör közleke-
dési munkacsoportja
megfigyelései, tapaszta-
lati tényei azt sugallják:
nem így van, és szerin-
tük nem maradhat így
hosszú távon a helyzet.
A Béri Balogh Ádám ut-
cában szinte napi gyako-
riságú, hogy a  bekanya-
rodó autós és a kerékpá-
ros a valóságban, fizikai
értelemben vagy csak
verbálisan ütközik. Sok
az olyan eset, amibõl
nem lesz a gyógyulást il-
letõen napokig elhúzó-
dó sérülés, nem lesz ügy.
Sajnos a Tartsay utcai
hármas együttélés (ne-
hézgépjármûvek, kerék-
párosok, gyalogosok) is
roppant veszélyes, oly-
kor éppen a Volán-telep-
hely áthaladó buszai mi-
att. A megfigyelések sze-
rint ez a legkritikusabb
pont az egész városban

kerékpáros szempontból, itt már saj-
nos egy halálos baleset is történt. A köz-
lekedési munkacsoport az érintettek
bevonásával itt záros határidõn belüli
beavatkozást sürget. A tanácskozáson
javaslatként elhangzott, itt el kellene
terelni az utat a Gemenc Volán bejára-
ti fõkapujáig vagy annak közelébe.

A téma sokoldalú kibontása során
nem árt fölhívni a figyelmet a vadkerék-
pározás szekszárdi létezésére is, amiért
egyáltalán nem a versenyzõk a „sárosak”.
A többség persze, a gyalogosakat nem
veszélyeztetõ, 8-12 kilométer per órás se-
bességgel közlekedik, vagy ezt a tempót
valamelyest meghaladva. De a kisebb-
ségben vannak olyan gátlástalan bringá-
sok is, akik  a még tolerálható húsz kilo-
méter per órás sebességet  duplán lépik
át, s magukat olykor helyi Alberto Con-
tadornak, vagy éppen Arató Dávid és
Steig Csaba késõi utódainak érezve, ak-
kor sem lassítanak, ha a gyalogosforga-
lom ezt indokolná. Nem beszélve azok-
ról, akik – a rendõrségi jegyzõkönyvek
tanúsága szerint – olykor erõsen ittas ál-
lapotban kerékpároznak. B. Gy.

Fókuszban a szekszárdi kerékpárutak
Gyors megoldást kívánó gondok a két meghatározó útvonalon
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A paksi nemzetközi Atom Kupán sike-
rült több súlycsoportban is újabb önbi-
zalom-növelõ gyõzelmeket elérnie a
Gemenc Judo SE versenyzõinek – az
õszi, hazai csapat, illetve egyéni orszá-
gos bajnokságra hangolandó Ács Balázs
és Mátics András már mondhatni, pa-
pírforma gyõzelmet aratott a súlycso-
portjában. Ilyen a sors, illetve a dzsúdó.
Az 50 kg-osok között Berlinger Gábor
edzõjét is meglepõ akciódús, technikás
dzsúdóval legyõzte a sportág paksi fel-
legvárában a súlycsoport pécsi favorit-
ját, de a döntõben – bár esélyes volt –
sajnos vesztett. A paksi tornán, ha nem
is hozott érmes helyezést, de jól szere-
pelt versenyzõink közül Lovász Bálint
és Sárecz Márton is. Ugyanez mondha-
tó el már az ifik között szereplõ re-
ménységünkrõl, Hunyadi Bencérõl. A
73 kg-ban szereplõ nagy riválisát, Ohát
Ottót sikerült elkapnia az Atom Kupán.
A szakvezetés ezek után reméli, ha a
Gemenc Judó SE már törzsgárdistájá-
nak számító versenyzõ, ha így fog dol-
gozni, tartja a formáját, akkor az ifjúsá-
gi csapatbajnokságon is, ahogy mon-
dani szokás, elveri a szegedi fiút.

Persze a szekszárdiaknak az általuk
rendezendõ, november 6-án esedékes
egyéni serdülõ országos bajnokság a
fontos, amely korosztályban már há-
rom éve uralkodnak igen tehetséges
versenyzõikkel, akik a csapatbajnoksá-
got is megnyerték az utóbbi években,
többek között olyan mamutklubok
elõtt, mint az UTE, vagy a Miskolc, vagy

a KSI. (A csapatbajnokságot idén nem
Szekszárdon, hanem a Bp. Honvéd
csarnokában rendezik, tehát nem ha-
zai környezetben kell megvédeni ezt a
bajnoki címet.) De a hazai tatamin, a
szekszárdi rendezésû egyéni serdülõ
ob-n is jóval nehezebb lesz dobogóra
kerülni idén, mint az elmúlt években:
sûrûbb a mezõny, az újpestiek pedig
mintegy varázsütésre több eddig isme-
retlen tehetséggel elõrukkoltak.

A közelgõ nagy csatákra készülõdvén
Szepesi József, a Gemenc Judo SE veze-
tõ edzõje gondolt egy talán párját ritkí-
tó merészet, erõfelmérõként benevez-
te a srácokat egy nagyon komoly ukrán
nemzetközi versenyre, ahol a keleti, a
birkózástól már letisztult orosz iskolát

képviselõ, de igen csak technikásodott
dzsúdó több tucatnyi képviselõje áll ta-
tamira egy-egy súlycsoportban.

– Nem csak erõsek és technikásak, de
emellett még gyorsak és robbanéko-
nyak is, így a magyarok, legalább is a mi
versenyzõnk számára, nem mondom,
hogy verhetetlenek, de bizony komoly
fejtörést okozott mindegyiküknek egy
ilyen szintû versenyzõ elleni küzdelem
– mondta Szepesi József vezetõedzõ,
aki ezúttal nem volt ott a külföldi verse-

nyen, a tréneri teendõket fia, Szepesi
Dávid látta el. – Csak egy érzékletes pél-
da, hogy ezen a szinten már min múlik
egy-egy meccs végkimenete – avatott
be a részletekbe a vezetõedzõ. – Itt van
mindjárt Mátics András példája. A ma-
gyarországi, illetve a tõlünk nyugatabb-
ra sorra kerülõ versenyeken rendre
megengedheti magának ifjú bajno-
kunk, hogy behajol. Dávid jó elõre fi-
gyelmeztette, hogy – reflexek, beidegzõ-
dések ide vagy amoda, de – most iktassa
ki ezt a rá jellemzõ testhelyzetet. Csak
egyszer hajolt be, az orosz gyerek azon-
nal elvitte õt lábszár-átforgatással, máris
vége lett a meccsnek. Ami itthon, vagy
az általunk kiválasztott nyugati ország-
ban rendezett versenyen elég a siker-
hez, mert erõben jobbak vagyunk, meg
technikailag is, az bizony itt kevés. De hi-
szem, hogy az Ukrajnában elszenvedett
vereségekbõl is tudunk építkezni.

Most aztán beindult idehaza a csel-
gáncsnagyüzem. November végéig
szinte egyfolytában versenyek lesznek
országszerte. Elkezdõdött a vissza-
számlálás a várt, a már említett szek-
szárdi ob-ig. B. Gy.
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A városi sportcsarnok jövő heti programja
OKTÓBER 17. 19.00–21.00 Városi asztalitenisz-bajnokság
OKTÓBER 17. 17.00–21.00 Városi kispályás labdarúgó-bajnokság
OKTÓBER 19. 19.00–21.00 Városi asztalitenisz-bajnokság
OKTÓBER 20. 19.00–21.00 Városi asztalitenisz-bajnokság
OKTÓBER 21. 19.00 Hollywoodi duettek - Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán

élõ zenekaros nagykoncert
OKTÓBER 22. 15.30 Atomerõmû KSC Szekszárd–Szombathelyi Egyetem SE

amatõr NB I. Nyugati csoport nõi kosárlabda-mérkõzés
OKTÓBER 22. 18.00 Atomerõmû KSC Szekszárd–Ceglédi EKK NB I/A nõi

kézilabda-mérkõzés
OKTÓBER 22. 20.00 Marley FKSE–Siófok NB II. férfi-kosárlabdamérkõzés
OKTÓBER 24. 19.00–21.00 Városi asztalitenisz-bajnokság

Mezei futóverseny – újdonságokkal
A Szekszárdi AK SE és a Sportélmény
Alapítvány szervezésében október 21-én
útjára indul a IV. Baron von Twickel
mezeifutóverseny-sorozat. A négy állo-
más nem változik, csak a helyszínek
sorrendje. Az egyre népszerûbb viadal
idén Dombóváron kezdõdik október
21-én. OKTÓBER 29-ÉN SÖTÉTVÖLGY-
BEN a teljes magyar élmezõny rajthoz
áll, mert most is ez a futás lesz a Magyar
Atlétikai Szövetség egyik válogatója a
mezei Európa-bajnokságra, illetve pon-
tokat lehet gyûjteni az olimpiai 5pró-
ba sorozatban is. November 11-én
Bonyhádon a Petõfi-gimnázium várja a
futókat, míg a sorozat november 16-án
zárul Hõgyészen. A legjobb pontgyûj-
tõk a szokásokhoz híven INTER-
SPORT-utalványokat nyerhetnek. 

A szervezõk két újítást vezetnek be
idén: az ifjúsági kategóriát összevon-
ják az abszolúttal, így nagyobb mezõ-
nyök és izgalmasabb, pörgõsebb ver-
senyek várhatóak, illetve MINI kategó-

riában is négyszer várják a 2001-02-ben
születetteket. (Tavaly Sötétvölgyben és
Dombóváron is bevált a legkisebbek
bevonása a versengésbe). 2011 leg-
fõbb újdonsága a csapatverseny. Min-
den helyszínen háromfõs csapattal in-
dulhatnak az egyesületek, egy-egy klub
több csapatot is indíthat, ettõl a szer-
vezõk a résztvevõk létszámának emel-
kedését várják. 

Remélhetõleg idén is hangulatos
versenyek lesznek gyümölccsel, cso-
kival, teával és forralt borral. A sorozat
jó felkészülés a november 26-án
Szentendrén sorra kerülõ mezei or-
szágos bajnokság elõtt, és kiváló rek-
lám a 2012-es szentendrei mezei-Eb
részére.

A versenyek kezdési idõpontjai: ok-
tóber 21. (péntek) Dombóvár 15 óra,
OKTÓBER 29. (SZOMBAT) SÖTÉTVÖLGY
11 óra, november 11. (péntek) Bony-
hád 14.30 óra, november 16. (szerda)
Hõgyész 14.30 óra.

Beindult a cselgáncsnagyüzem

A paksi Atom Kupán is hírnevéhez méltóan szerepelt a Gemenc Judo SE
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. OKTÓBERI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Október 25-én, kedden 16–18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
október 17. (hétfõ) 15–17 óráig
Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz.
iroda,
II. sz. választókerület
október 11. (kedd) 16–17 óráig
Garay J. Általános Iskola (Zrínyi u.)
október 25. (kedd) 16–17 óra
Gyakorló Általános Iskola

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola.
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA képvi-
selõ. VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület   
A hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   
A hónap utolsó péntekén 14–15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökén
16–18 óráig
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17–18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17–18
óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: 
AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ: Futó Imre • Tördelés: Fazekas András
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SZEKSZÁRDON, a Széchenyi utcában
téglaépületben teljes emeleti rész 170
m2-es lakóterülettel, 140 m2-es tetõtér-
beépítési lehetõséggel, 350 m2-es
zárt udvarral, dupla garázzsal eladó.
Érdeklõdni: 0620/916-52-34.

SZEKSZÁRDON, a SPAR-bejáratánál
28 m2-es üzlethelyiség tulajdonjoga el-
adó. Érdeklõdni: 0620/916-52-34.

Cukrásztrükk pincérblokkal
Pincérblokkot kaptak gépi nyugta he-
lyett a baranyai adóellenõrök egy ele-
gáns pécsi cukrászdában, ahova nem
csupán a kitûnõ fagylaltkínálat csábí-
totta õket. Kollégáik korábban rendre
arról számoltak be, hogy fizetés után
nyugta helyett mindössze egy cetlit
kaptak a felszolgálótól. 

A revizorok gyanúja beigazolódott.
Amikor felfedték kilétüket, a kiszolgá-
ló figyelmetlenséggel próbálta magya-
rázni baklövését. Az ellenõrök nem
voltak restek, kiforgatták a papírkosa-
rat, amibõl több tucat olyan blokk ke-
rült elõ, amelynek nem akadt pénztár-
gépes párja. Ezek után nem maradha-
tott el a pénzkészlet ellenõrzése: több
tízezres készpénztöbbletet állapítottak
meg a szakemberek. A bizonyítékok
felsorakoztatása után az alkalmazott ar-
ra a kérdésre, hogy mibõl származik a

többlet, ritkán tapasztalt, egyenes vá-
laszt adott: „Nem használjuk a gépet”.

Utóbb az adóellenõrök megállapítot-
ták, hogy a cég folyamatosan eltitkolja
bevételét, sõt, az is kiderült, hogy a tu-
lajdonos egyes alkalmazottait feketén
foglalkoztatta. Mindezek miatt a vállal-
kozás emelt összegû mulasztási bírság-
ra számíthat, az adóév lezárása után pe-
dig a bevételeinek becsléssel történõ
megállapítására is sor kerülhet.

A pincérblokkos módszert azért al-
kalmazzák az adózók elõszeretettel,
mert ezzel a nyugtaadás látszatát keltik,
a vevõkben nem tudatosul, hogy való-
jában nem is kaptak bizonylatot. A cuk-
rászda pedig feltûnés nélkül gyarapo-
dik az adózatlan haszonnal. A tulajdo-
nosok tehát hazardíroztak, de ezúttal
nem volt szerencséjük. 

forrás: nav

Az idei év kedvezõ idõjárásának kö-
szönhetõen 2011-ben rendkívül sike-
resek voltak a rétisasköltések, hosszú
évek után idén elõször több olyan fé-
szek is volt a Duna–Dráva Nemzeti
Park területén, amelybõl 3 rétisasfió-
ka repült ki. Többek között a fenti
eredményekrõl is hallhatnak beszá-
molót azon a nemzetközi konferenci-
án, melyet a Duna–Dráva Nemzeti

Park Igazgatósága szervez Szekszár-
don október 18-19-én, „Protection of
White-Tailed-Eagle in the Danube-val-
ley” címmel. A PTE Illyés Gyula Ka-
ron tartandó konferencián nem csak
a pályázati partnerek foglalják össze
az eddig elvégzett munkájukat, de
más, külsõ szakemberek is elõadást
tartanak. A rendezvényre 8 országból
várnak résztvevõket.

Nemzetközi rétisasvédelmi konferencia Szekszárdon Rendelésre megy
az ellenõr

Az egészségügyi szolgáltatások ellen-
õrzése a régióban is jelentõs felada-
ta az adószakmai területnek. Az ilyen
jellegû tevékenységet folytató adó-
zókat nem csak a megszokott mó-
don ellenõrzik a hivatal munkatár-
sai, hanem „próbaszolgáltatások
igénybevétele” keretében a nyug-
ta/számlaadási kötelezett teljesítését
is vizsgálják. Egy ilyen ellenõrzésso-
rozat eredményeképpen közel fél-
millió forintos mulasztási bírság ke-
rül kiszabásra.

Az egészségügyi szolgáltatást vég-
zõ adózók széles skáláját vonták vizs-
gálat alá a Baranya Megyei Adóigaz-
gatóság revizorai. Így eljutottak sze-
mészhez, fogorvoshoz, de még bõr-
gyógyászhoz is. A vizsgált esetek 17
százalékában jegyzõkönyveztek mu-
lasztást az ellenõrök. Ennek követ-
kezményeként közel félmillió forint
bírság kiszabására kerül sor.

Az egészségügyi szolgáltatások terü-
letén végzett ellenõrzések továbbfoly-
tatódnak, kiemelt figyelmet fordítva
azon tevékenységekre, amelyek során
– adózói jelzések alapján – gyakrab-
ban elõfordulnak bizonylatkiállítási hi-
ányosságok.

A rendszeres ellenõrzések célja a
szolgáltató szektor nyugta/számlaadá-
si fegyelmének javítása.

Forrás: NAV
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