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Befejeződött a szekszárdi szennyvízprogram
Lezárult Szekszárdon az Új Széche-
nyi Terv keretében végzett sok száz
milliós program, amelynek során
európai uniós támogatással jelen-
tős mértékben nőtt a város szenny-
vízhálózata, több mint 90 százalék-
ban csatornázottá vált a megye-
székhely, s elkészült a szennyvízi-
szap-komposztáló. A programzáró-
nak a városháza adott otthont.

Az 580 millió forintos, 81 százalékos
európai uniós támogatással megvaló-
sított fejlesztés részleteiről Märcz Lász-
ló, a városüzemeltetési és városfejlesz-
tési igazgatóság vezetője beszélt. A be-
ruházás keretében 504 ingatlant kö-
töttek a hálózatra, több mint 10 kilo-
méternyi vezetéket fektettek le, ezzel
403 szennyvízgyûjtő, köztük sok ha-
gyományos szikkasztót megszûntet-
hettek.

A Szőlőhegyi öblözetben tíz utcá-
ban 3,2 kilométer gerincvezeték
épült, s 147 lakást kötöttek a szenny-
vízhálózatra. Az Istifángödre, Kerá-
mia, Kalács, Hébér, Kacor, Csap, Cso-
bolyó, Levendula és Sárköz utcában
is elkészült több mint két kilométer
gerincvezeték, ezzel megoldódott
176 lakás szennyvízgondja. A belvá-
rosban 54 lakáshoz 895 méternyi ve-
zeték készült, a felsővárosban pedig
hét utcát és 127 ingatlant érintett a

rberuházás. Itt egyébként többször
érte meglepetés az építőket, nem egy
alkalommal ismeretlen pincékre
bukkantak. 

A program során a komposztálóte-
lep is bővült, ott évente  6000 tonna
szennyvíziszapból komposzt lesz, s el-
készült egy 4930 négyzetméteres
iszaptároló.

A több mint 161 kilométer hosszúra
bővült szennyvízhálózat  karbantartá-
sához, az iszap kezeléséhez, s a kom-
posztáláshoz gépekre, berendezések-

re van szükség. A program során eze-
ket is beszerezték. A majd 30 éves Cse-
pel csatornatisztító mellé beszereztek
egy korszerû, nagyteljesítményû, de
szûk helyen is könnyedén mozgó csa-
tornamosó gépet, emellett rakodó,
komposztforgató, nyesedékaprító gé-
peket, s elkészült egy 18-szor 3 méteres
60 tonnás hídmérleg.

A szennyvízhálózat és a komposz-
tálótelep is az új közmû törvény ér-
telmében Szekszárd város tulajdonát
képezi, s üzemeltetését látja el az a

több mint ötven település tulajdoná-
ban lévő víziközmû-szolgáltató cég,
amelynek központi települése a me-
gyeszékhely. 

Ács Rezső alpolgármester a további
teendőkre vonatkozóan elmondta: a
hamarosan induló vízbázis projekt be-
fejeztével a vízellátás, s a még három ut-
cában építésre váró gerincvezeték el-
készültével a szennyvízkezelésnek
gondja is hosszú időre megoldódnak
Szekszárdon.

– szl –

Märcz László igazgató ismertette a projekt részleteit
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A hazánkban előállított mézfajták
voltak fókuszban a Magyar Rákelle-
nes Liga szekszárdi szervezetének
október 7-i rendezvényén. A Város-
házán tartott összejövetelen a Tolna
Megyei Méhész Egyesület korábbi el-
nöke, Nagyernyei Attila méhész tájé-
koztatta az érdeklődőket a Magyar-
országon gyártott méhészeti termé-
kekről, amelynek során a jelenlévők
nemcsak mézeket, hanem virágport,
propoliszt is kóstolhattak, de a méh-
pempő, a méhviasz és a lépesméz is
szóba került.

A mézfajták közül az akácmézről ki-
derült, hungarikum, hiszen a Kárpát-
medence kincse, előállítása tekinte-
tében pedig mind minőségben, mind
termék mennyiségszempontjából
nagyhatalmak vagyunk. Az akácméz
íze nem túl tolakodó, magas a vita-
mintartalma, e mellett lassan, vagy
egyáltalán nem kristályosodik. Nem
úgy, mint a repceméz, amelyben ha-
mar végbemegy e folyamat. Ezt a mé-

zet általában krémesítik, s gyomorpa-
naszokra is ajánlják. Hallhattunk a
hársméz 50 foknál nagyobb hőhatás-
ra eltûnő gyógyhatásáról, a selyemfû-
méz aromás, selymes állagáról, de az
édesharmat magas ásványi anyag tar-
talmáról, s a feketétől a világosig ter-
jedő, a méhek gyûjtési területétől füg-
gő színvilágáról is. Megtudtuk: a gala-
gonyaméz a szív motorja, a különö-
sen finom medvehagyma mézhez pe-
dig fokhagymát tesznek általában. A
vegyes virágporról is szó esett: ez az
anyag a virágporok közül legalkalma-
sabb emberi fogyasztásra, a gyantás,
ragacsos állagú, a méhek által méh-
kaptár védelmére előállított, 75%-ban
gyantát tartalmazó propolisz pedig ki-
váló gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő
hatással bír. A méhek garatmirigyé-
ben termelődő fehéres, tejszerû, szú-
rós illatú anyagot, a méhpempőt a ki-
rálynők eledelének tartják, immun-
rendszer - erősítő hatású, de kozmeti-
kai termékek alapanyagaként is is-
mert. A legtermészetesebb méz a lé-

pesméz, amelyet többnyire feldara-
bolt viaszként fogyasztják. Valódi vi-
aszból áll, alapját (sejtalap) pedig a
méhek által a kiépítés után először
használják: e mézfajta hurutos meg-
betegedésekre van gyógyító hatással.

A a mézhamisítással kapcsolatban
Nagyernyei Attila elmondta: öröm-
teli, hogy elenyésző az esetek szá-
ma, de, ha elő is fordul, az szakmai
hibára, nem szándékosságra utal.
Ilyen lehet, amikor az akácmézbe
némi repceméz kerül, mert a mé-
hész nem megfelelő időben perge-
tett, s megkristályosodik az állaga,
vagy, ha a mézet magas hőhatás éri,
s egy határértéken felül egyszerû
cukor mérhető csupán. A szúnyo-
girtásról szólva megtudhattuk: a
megyei méhész egyesület elnöké-
nek, Tajti Zoltánnak köszönhetően
az irtás komoly károkat nem jelen-
tett, mert a tárgyalások okán vagy
elmaradtak, vagy időben tudtak el-
lene védekezni a termelők. A mézet
eladni nem nehéz, csak nem mind-

egy, milyen áron! – emelte ki a mé-
hész, majd hozzáfûzte: az utóbbi né-
hány évben megduplázódott a ter-
melők száma, ám nem nőtt ezzel
arányosan a termelt méz mennyisé-
ge. Ennek oka az, hogy a kezdőknek
még jócskán van mit tanulni. Ez
nem két év alatt elsajátítható biz-
nisz, s nem egy pénznyerő automa-
ta – tette hozzá. A mézpiacról úgy
véli, az kiszámíthatatlan, különösen
a hordós értékesítés. A méhészek
összefogásáról kifejtette: sokat be-
szélnek róla, de még nem tettek
semmit. Megmaradt a méhész – fel-
vásárló - kereskedő lánc, ami a je-
lenlegi viszonyok mellett mûködik
ugyan, de nem tudni, meddig. A di-
rekt értékesítéssel lenne elérhető a
magasabb ár, de ezt nem sokan gya-
korolják- mondta. A piaci-házi érté-
kesítésben elérhető magasabb ár-
fekvésnek fékje ugyanakkor maga a
méhész, hiszen mindig akad olyan,
aki aláígér a másiknak.

Gyimóthy Levente

A különböző jogszabályok, továbbá a
megyei agrárkamarai elnökség ha-
tározata alapján Tolna megye mind a
108 településén október elsejétől fo-
lyamatosan agrárgazdasági bizottsá-
gok alakulnak. Az előzményekről a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tol-
na megyei kabinetvezetőjét, Varga 
Szilárdot kérdeztük.

– Milyen szerepet kapnak a bi-
zottságok a helyi érdekek érvé-
nyesítésében?

– A települési agrárgazdasági bi-
zottság intézményesített kapcsolat-
ban áll a nemzeti agrárgazdasági ka-
mara megyei szervezetével, illetve a
nemzeti agrárgazdasági kamara or-
szágos központjával, de közvetlen
minisztériumi kapcsolat is létezik.
Informális csatorna,  amely nagyon
gyorsan, mindkét irányba mûködik.
Ha a gazdáknak helyben például
konkrét szakmai problémájuk van,
vagy ötletekről szeretnének konzul-
tálni, egyből jelezni tudják, s tudha-

tó az is, hol lehet a dolgokat elindí-
tani, így a termelők energiája nem
arra megy el, hogy egyáltalán kit kell
megkeresni.

– Kik lehetnek bizottsági tagok?
– Minden, helyben agrárkamarai

regisztrációval rendelkező, vagy
olyan tag, akinek adott településen te-
lephelye, vagy székhelye van. A bi-
zottságok elnöksége mindenhol 2-14
főig terjed, az elnökkel együtt pedig
maximum 15 fő lehet. Kisebb tele-
püléseken 3 fő az egészséges, a na-
gyobbaknál 5-7 fő, míg a járási köz-
pontokban jó a 15 fős vezetőség. Ha
valakinek olyan ügye van, amelyet
szeretne a közösség elé tárni, felvet-
heti. Az üléseken a földforgalmi tör-
vényről is tájékoztatót tartunk, amely
a 2013. évi 122.törvény alapján tör-
ténik: ez a tulajdonosváltással össze-
függésben a termőföldek forgalmá-
ról, illetve a föld használatáról szól, s
itt részletezik az elővásárlási, illetve
az elő-haszonbérleti sorrendet.

– A földbizottságoknak milyen sze-
repkör jut?

– Ez nem agrárkamarai szerv lesz: a
törvény erejénél fogva jön majd létre.
Ennek véglegesítése szakaszosan ha-
lad: első része, ami a földhasználatról
szól, 2014. január 1-jétől lép hatályba,
2014. május 1.-jétől ugyanakkor a föld
forgalomra is vonatkozni fog: addigra
a földbizottságokat meg kell alakítani.
E szerveznek is komoly hatásköre is
lesz: létrejön egy dekoncentrált szerv,
vagy egy új, vagy egy, már meglévő jog-
kör, amely a földforgalmat ellenőrizni
tudja. A kifüggesztéseket az adásvéte-
li szerződésekről legelsősorban a kül-
földiek tiltott földvásárlására elkerülé-
se miatt kell eszközölni.  Külföldinek
a törvény alapján az EU-n kívüli állam-
polgár számít.

– Mi a helyzet az uniós földvásár-
lókkal

– Az Unión belüli vásárlásokat a tör-
vény úgy tudja korlátozni, hogy az
adott személynek földmûvesnek kell

lennie - ez létrehoz egy definíciót: egy-
részt földmûves az, aki megfelelő szak-
képesítéssel rendelkezik. Lehet ez
gazdatechnikum, agrárgazdasági, ag-
rártudományi egyetem, vagy főiskola
is. A földmûves  másik ismérve, hogy
legalább három éve tevékenykedik,
földmûveléssel kell foglalkozik és eb-
ből árbevéte van. Ezeket a feltételeket
elég nehéz teljesíteni, éppen ezért a
magyar földmûvesek és a családi gaz-
daságok előnyös helyzetbe kerülnek.
Az uniós tagállamú állampolgár bel-
földinek számít, ezt korlátozza a tör-
vény a földmûves fogalmának létre-
hozásával. Hangsúlyozni kell azt is,
hogy ez földforgalmi törvény, míg a
földtörvény egy jogszabály-csomag
lesz, amely részleteiben foglalkozik az
egész ágazattal. Az említett  földfor-
galmi törvény uniós színvonalú. Minél
többet beszélünk róla: kitûnik belőle,
hogy nagyon jól szerkesztett, s a kis-
kapukat mindenütt becsukja. A hazai,
családi gazdaságokat kívánja megerő-
síteni. Gyimóthy Levente

A gazdák helyben dönthetnek sorsukról

A szúnyogirtás idén sem károsította a méhészeteket
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Jól fogytak a szekszárdi prémium borok
Moszkvában és Szentpéterváron képviselték hazánkat borászaink

Mennyiség helyett minőséggel törhet
be az orosz piacra a szekszárdi bor. A
borvidék legkiválóbb pincészetei kép-
viselték Magyarországot a moszkvai
Arany Ősz agráripari kiállításon és vá-
sáron, ahol hazánk idén kiemelt ven-
dégként szerepelt, és a magyar stan-
dot Dmitrij Medvegyev miniszterelnök
is meglátogatta.

A Vidékfejlesztési Minisztérium felké-
résére és szervezésében hét pincészet:
Bodri, Dúzsi, Eszterbauer, Fritz, Mé-
száros, Takler és Vesztergombi képvi-
selte személyesen is a szekszárdi bor-
vidéket – és az egész magyar borász-
társadalmat – az orosz konföderáció
fővárosában rendezett nemzetközi ki-
állításon, de eljutottak Moszkvába a Se-
bestyén és a Szeleshát pince borai is.
Az útról – melyre a borászokat elkí-
sérte Horváth István polgármester is –
és annak lehetséges hozadékáról Vesz-
tergombi Csaba, a Vesztergombi Pince
borásza beszélt lapunknak.

– Hasznosnak és sikeresnek értéke-
lem az oroszországi „kirándulást”, ezt
talán borásztársaim nevében is mond-
hatom. Az Arany Ősz vásáron idén ki-
emelt figyelmet kaptak a magyar agrár-
és élelmiszeripari termékek.  Nagy volt
az érdeklődés a standokon, az ételeknél
és a boroknál sorban álltak az ember-

rek. Megtisztelő volt, hogy mi, szek-
szárdiak képviselhettük a magyar bo-
rászatot. Minden pincészet a prémium
kategóriás borait kóstoltatta, a Vesz-
tergombi Pince a 2011-es évjáratú shi-
razzal, valamint a Turul és a Csaba cu-
vée-vel jelent meg. 

– Először jártunk Oroszországban, de
azt gondolom, lesz hozadéka a moszkvai
és szentpétervári útnak, borbemutató-
nak. Az bizonyos, hogy nem a mennyi-
séggel, sokkal inkább a minőséggel tör-

hetünk be a hatalmas és igényes orosz
piacra. A szekszárdi borvidék adottsá-
gaiból következően 100-200 ezer palack
exportja reális cél lehet, éttermek, szál-
lodák és vinotékák polcain jelenhetnek
meg a szekszárdi borok.

A moszkvai Arany Ősz kiállításról a
szaktárcát képviselő Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter elmondta: az
orosz piacon jelentős a kereslet a ma-
gyar prémium agrártermékek és élel-
miszerek iránt. Az orosz vásárlók ke-

resik a felsőkategóriás magyar boro-
kat, konzerveket, igény van a magyar
vetőmagokra, továbbá a szarvasmarha
tenyészállatokra, és érdeklődnek a
kecsketartási tapasztalatok iránt is. Fa-
zekas Sándor szerint az orosz piac, akár
ugyanazt a szerepet is betöltheti a ma-
gyar élelmiszer kivitelben, mint a múlt
század 70-es, 80-as éveiben. Most azon-
ban minőségi termékekkel, prémium-
kategóriás árukkal szerezhet piacot
Magyarország. -fl-

Szentpéterváron az Auróra cirkáló előtt balról jobbra: Mészáros Pál, Dúzsi Tamásné, Eszterbauer János,

Takler András, Bodri István, Fritz József, Vesztergombi Csaba és Horváth István polgármester
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1956 októberében, a kommunista dik-
tatúrával szemben megindult forradal-
mi események Szekszárdon is reményt
keltő folyamatokat idéztek elő. A helyi
változások egyik tanúja az akkoriban fi-
atal ügyvédként dolgozó, idén 85 éves
dr. Tollár Tibor, aki az akkor létrejött
Nemzeti Bizottság egyik vezető tagja-
ként irányította pár napig a megye-
székhely igazságszolgáltatását.

– Milyen előzményei voltak a bizott-
ság megalakulásának?

– Október 24-e után a megyei pártbi-
zottsági értekezleten elhangzott: valamit
tenni kellene azért, hogy ne olyan egyének
kezébe kerüljön a hatalom, akik érdemte-
lenek erre – kezdte visszaemlékezését a
korabeli eseményekről Dr. Tollár. - Hajdú
Lajos, a tolnai ezredparancsnok, Dr. Nagy
István orvos és Taksonyi János korábbi
megyei kisgazda elnök közösen úgy dön-
töttek, a Népfront kibővítésére kerüljön
sor. Az ezredparancsnok felajánlott 100-
200 puskát, valamint közel 100-200 ezer
töltényt, s behozta a fegyvereket a városba.
Időközben Nagy István felvetette, hogy jó
lenne, ha inkább választást tartanának egy,
a nép által megválasztandó testületről. 

Elkezdtük hát terjeszteni a hírt a bi-
zottság alakulásáról, jómagam az ifjúság
körében szervezkedtem. Október 30-án,
a városházán összesereglett vagy ezer
ember. Közfelkiáltással 100 tagú bizott-
ság alakult, sőt, még a katolikus, refor-
mátus, evangélikus és a zsidó egyház ré-
széről, továbbá a városi vállalatok részé-
ről is egy-egy megbízottat választottak. 

– Mi történt ezek után?
– Másnap, 31-én a 100 főből mind-

össze 20 maradt, a többiek lemorzso-
lódtak… Dr. Tóth Lajos ügyvéd a katona-
ság, s a rendőrség vezetését, Székelyhídi
Géza a nemzetőrség irányítását vette át,
az igazgatás és a bíróság ügyei pedig hoz-
zám kerültek. 3-4 emberem volt, akik in-
tézkedtek, aláírtak ezekben a napokban.
Én voltam, aki a nemzeti bizottság hatá-
rozatát végrehajtotta, kinevezte a megyei
bíróság elnökét, az új ügyészség vezető-
jét, a járásbíróság elnökét, valamint a bör-
tönparancsnokot, Pillári Lajost. 
– A forradalom novemberi leverése
miként változtatta meg a kialakult
helyzetet?

– November 4-én a szovjet parancs-
nokság kiadott egy hirdetményt: be kel-
lett szolgáltatni a fegyvereket, statáriu-
mot rendeltek el, ezzel vége lett min-
dennek. A tagokkal kezdetben semmi
sem történt, ám érdekes volt tapasztalni,
miként szivárogtak vissza november 6-
án a kommunista városi, megyei párt-
vezetők, üzemvezetők az utcára, akik ok-

tóber 23-a után eltûntek, pincékben buj-
dostak…
– Térjünk vissza egy kicsit október
harmincadikához!

Amikor a Mikes utcai szovjet emlék-
mûvet ledöntötték, a tömeg a börtön-
höz vonult, a politikai foglyok kiszaba-
dításának követelésével. A börtönből ki-
lőttek, egyik lövés gellert kapott a temp-
lom falán, egy Faragó András nevû em-
ber kezét eltalálva, de nem lett komo-
lyabb baja. November 4-e után viszont
koncepciós pert csinált a Kádár-rezsim
a történtekből. A sajtó nem írt arról a lo-
pásról, amelynek során a megyei párt-
titkár október 23-a után elmenekült a
dolgozók pénzével: a nemzetőrség el-
kapta Tamási környékén, a pénz meglett
teljes egészében. Arról sem írtak, hogy
megvédtük a várost, még a szovjet lak-
tanyát is az atrocitásoktól, s biztosítottuk
a közintézmények ellátását…
– Milyen ítéletek születtek a forrada-
lom leverését követően?

– ’57 márciusában Kádár Moszkvából
azzal jött vissza, hogy szabad kezet kapott

és az NDK részéről is kérték a büntető el-
járások megindítását. Minden megyében
kötelező volt az ellenforradalom kivizsgá-
lása, elítélése. Nagy István elsőrendû vád-
lott 6 évet, Dr. Tóth Lajos másodrendû-
ként 5 évet, jómagam harmadrendûként
két és fél évet, míg Székelyhídi Géza ne-
gyedrendû vádlott 4 évet, Szakál Ferenc
ötöd rendû két évet, Pillári Lajos pedig ha-
tod rendû vádlottként másfél évet kapott.
Mindnyájunkat a pécsi büntetőtanács elé
vittek a ,,demokratikus államrend meg-
döntésére irányuló szervezkedés” címén.
A többiek fellebbeztek, én viszont nem
éltem ezzel, mivel akkoriban volt, akit így
ítéltek kötél általi halálra - eredetileg 10
éves börtönbüntetésének vádját felülír-
va. Azonnal vittek Pestre, majd onnan to-
vább, Márianosztrára, a többiek viszont
sokáig civilben várakoztak sorsukra.
–’56 októberében a nép ledöntötte a
Sztálin–szobrot, amely az elnyomást
szimbolizálta. Jelenleg a balliberáli-
sok döntögetnek szobrot. 

– Az Orbán Viktorról készített gúgy-
szobor, illetve annak vagdosása, rúgdo-
sása, zsigerigyûlöletről, brutalitásról árul-
kodik. Mesterházit, Bajnait és Gyur-
csányt nem tudom megérteni, honnan
vesznek bátorságot arra, hogy egy új vá-
lasztás során ismét elindulnak, s gazda-
ságilag irányítani akarnak egy országot a
magukl mögött hagyott nyolv évnyi rom-
bolás után. Az én szememben ezek a sze-
mélyek hazaárulók, akik idegen érdeke-
ket szolgálva, megbízatás alapján, em-
berek százezreit akarják tönkretenni.

Gyimóthy Levente

,,Megvédtük a várost, elláttuk a közintézményeket”
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,,Orvosként közelebb kívántam dolgozni az emberekhez”
Dr. Csókay András a legutóbbi Léleképítőn

A zseniális agysebésznek, akinek az
ujjhegy kitámasztásán alapuló mikro
sebészeti találmánya 1-2 milliméter-
ről szinte zéróra minimalizálta a mű-
téteknél fennálló ujjremegés kocká-
zatát, saját bevallása szerint 42 éves
koráig nem volt igazán eredeti ötlete.
Mérnöki diplomája után azért végez-
te el az orvosi kart, mert közelebb kí-
vánt dolgozni az emberekhez.

Második alkalommal adott elő a Dr.
Tóth Csaba Attila által szervezett Lé-
leképítő sorozaton Dr. Csókay András,
módszerei kapcsán hazánkban és kül-

földön is egyaránt elismert agysebész.
Október 14-én, a Garay Gimnázium
dísztermében egy gombostût nem le-
hetett leejteni, annyi érdeklődő volt kí-
váncsi az életét keresztényi hitben ki-
teljesítő orvosra.

Hívő embernek kötelező politizálni,
mert a politika nem más, mint a közjó
szolgálata. Nem szabad bezárkóznunk
egy közösségi térbe véleményünkkel
úgy, hogy, amint kimegyünk az utcára,
már csendben vagyunk – jelentette ki
Dr. Csókay, majd arról is szólt: ahhoz,
hogy gazdag belső világgal bíró em-
berek maradjunk, fel kell tölteni ,,ér-

zelmi tankunkat”, amelyben az imád-
ság, továbbá az értékes kultúra segít-
het. A testet kezeli az orvos, de a lelki

bajokat nem pszichológus, hanem mi
kezeljük egymásnak, s az a jó, ha meg-
mozgat minket a másik ember problé-
mája – vallja az agysebész, aki arra is ki-
tért: a kereszténység vidámság nélkül
semmit sem ér, s az élet jó lehet, ha tud-
juk, hogy a halál nem megsemmisülés.
Meg kell próbálni belülről megnyílni,
így megtalálhatók a válaszok a fontos
kérdésekre.

Elhangzott az is: az emberi agy csu-
pán kivitelező szerv, s nem irányító. A
szabad akarat valahol ott van, ahol a jó-
istennel való kapcsolat megvalósul. 

Gyimóthy Levente

Fehér Bot Világnapja
Érzékenyítő esélyórák - látóknak

Bensőséges hangulatú mûsorral ün-
nepelte meg a Fehér Bot október 15-i
világnapját a Vakok és Gyengénlátók
Tolna megyei Egyesülete  Szekszárdon,
amelyen nem csak a meghívott éne-
kes-verses előadók léptek fel, hanem a
sorstársak is. Többek között a már or-
szágos hírnévnek örvendő kitûnő han-
gú tamási illetőségû énekes-előadó-
hölgy, Rákóczi Szilvia is. 

Jelentős civil szervezetről van szó, hisz
a mintegy 1700-ra tehető, Tolna megyé-
ben élő látássérültek közül 1300 a tag.
Ehhez már egyfajta közösség-összefogó
tevékenység szükséges az egyes régió-
központokban is (Bonyhádon, Dombó-
váron, Pakson, Tamásiban) amit meg is
valósított a szekszárdi megyei központ. 

Mint azt Kovács Lászlónétól a me-
gyei szervezet elnökétől megtudtuk,

az egyesület az utóbbi időben a nem lá-
tássérült emberek felvilágosítására, ha
úgy tetszik képzésére fókuszált. Hogy
tudjanak bánni a vakokkal, a súlyos lá-
tássérült emberekkel, amire tapaszta-
lataik szerint a jószándékú emberek
sem képesek minden esetben.

– Ajánljuk magunkat minden fóru-
mon keresztül azzal, hogy érzékenyí-
tő esélyórákat tartunk iskolákban, kü-
lönböző intézményekben, ahol gya-
korlatiasan bemutatjuk a különböző
módszereket, fogásokat – hangsú-
lyozta Kovács Lászlóné. Az elnökasz-
szony büszkén említette a 19 éve Dom-
boriban mûködő retrotábort is, ame-
lyen gyakran komplett családok - köz-
tük nem látássérültek - is részt vesznek,
ahol már életreszóló kapcsolatok is  ki-
alakultak a sorstársak között. B.Gy.

– Furcsa óra fogadta a látogatókat a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ Bakta-
termébe lépve, október 14. és 19. kö-
zött a Játékos tudomány - A fizika cso-
dái címû interaktív kiállításon.

Ez ugyanis a megszokottal ellenté-
tes irányban járt, hajszálpontosan. Ha
egy torz képre hengert illesztettünk,
láthattuk, hogy mit is ábrázol valójá-
ban. Szinte valóságos villámlás szemta-
núi is lehettünk, Einstein arca bonta-
kozott ki dominókból, vagy éppen bo-

szorkányseprûn repülhettünk. Mindez
- és még számos csodának tûnő jelen-
ség - nem boszorkányság: fizika. Egy
tolnai fizikus, Gyenes János állította
össze ezt a kiállítást, hogy felkeltse az
érdeklődést a tárgy iránt, miközben
pontosan meg is magyarázza a jelen-
ségek okát. Oktatási célra is jól hasz-
nálható az efféle játékos összeállítás -
jöttek is szép számban általános -és kö-
zépiskolákból, sőt néhány óvodából is
akadtak érdeklődők. K. E.

Óra rükvercben

Az ünnepség zárásaként együtt énekeltek a sorstársak a fellépőkkel.
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Vajon mi hozza elő a szerelemből a dé-
monokat? Nos, az ok számos előz-
ményre vezethető vissza, többek kö-
zött arra: sok az istent játszó ember,
aki érzelmileg nem vállalja a felelős-
séget és nem őszinte magához – vall-
ja az ország „sztárpszichológusa”, dr.
Csernus Imre, aki a házasságok zá-
tonyra futásának hátterét választotta
vezérfonalául október 8-án, a Babits
Mihály Kulturális Központban nagy ér-
deklődés mellett tartott előadásának.

A szerelemhez egy felnőtt férfi és egy
felnőtt nő szükséges, hiszen az ember
a felnőttséget a felelősségvállaláshoz
kapta – jelentette ki előadásában a pszi-
chológus. Kitért arra is: a magyar vir-
tusból ugyan egyre kevesebb van, ám
ha létezik is, az felelősségvállalás nél-
kül nem lehetséges. 

S hogy mi is szükséges a felnőtté vá-
láshoz? Elképesztő sok munka és ön-
bizalom. Ha önmagunk felé nem va-
gyunk hitelesek, hogy tudnánk hitele-
sen kommunikálni? – tette fel a kér-
dést Csernus. Megjegyezte: kétféle vi-
lág létezik, a racionális (tárgyi) és az ér-
zelmi. Az előbbiben önbizalom érhető
el anyagi biztonsággal, ám ez még nem
fog boldogságot ,,eredményezni”. 

Amint rávilágított, a felnőtté válás-
hoz az egyik eszköz az őszinteség – hi-
szen kifelé akkor lehetek őszinte, ha
önmagamhoz is az vagyok –, s elfoga-
dom, hogy elkezdek őszintén beszélni
magamhoz még akkor is, ha fájni fog. 

Megtudhattuk azt is: a szerelemből
abban az esetben nem lesz démon, ha az
illető megtanulja magát szeretni – ezt
hívják önbizalomnak. Ha az ember ön-
magának nem tud érzelmek szem-
pontjából hangosan beszélni, másnak
sem tud – fûzte hozzá Csernus, egyben
megjegyezve: amennyiben két ember
közül egyik sem hisz magában, a szere-
lem abban az esetben is démon lesz.
Ugyanúgy, mint akkor, ha nem jött lét-
re jó viszony az anya, avagy az apa és a
gyerek között, s az illető később póta-
nyát/pótapát keres a partnerben. 

És hogy miért rossz, ha érzelmi konf-
liktusok szempontjából a nő hordja a
nadrágot? Az ilyen eseteket Csernus
szerint a „vvv-kapcsolatok”, azaz a ,,vak
vezet világtalant” szituáció jellemzi. 

Manapság a fiatalok istennek kép-
zelik magukat, erősnek, dinamikus
gondolkodásúnak, humorosnak – fej-
tette ki, majd egy régi keleti mondást
felidézve elmondta: az emberek azt
hiszik, a bátrak nem félnek, miköz-

ben meghitt viszonyban vannak fé-
lelmeikkel. 

Csernus Imre véleménye szerint ak-
kor válik egy gyerek életrevalóvá, ha a
szülő megmutatja, miként lehetséges ke-
zelni az örömöket és a pofonokat az élet-
ben. Ha az ember elfogadja, hogy em-
berből van, kikerülheti a féltékenységet,
a birtoklást, mert tudomásul veszi, hogy
a másik ember is emberből van, illetve
egyikőjük sem isten – szögezte le. 

Ahhoz, hogy megfelelően felhasznál-
hassam az időt, amit élek, el kell fogad-
nom, hogy meg fogok halni – folytatta

előadását az önelfogadás fontosságával
az ismert pszichológus. A holnap önbi-
zalma ebben a pillanatban épülhet – je-
lentette ki, majd arra is kitért: örök igaz-
ság, hogy mindenki annyi tiszteletet kap
a másik embertől, amit saját magának ad. 

A mai kor embere menekül a fájda-
lomtól, az őszinte beszélgetéstől, a szü-
lők pedig elfelejtik megtanítani a gye-
rekeiket a fájdalom elfogadására. Az ön-
ismeret eszköz, amellyel a félelmeket
feloldhatjuk – tanácsolta a szekszárdi
hallgatóságnak dr. Csernus Imre. 

Gyimóthy Levente

Csernus: Az ember fogadja el, hogy emberből van

Október napsütésben bővelkedő nap-
jait ismét városszépítésre tudtuk for-
dítani. Most az általános- és középisko-
lások, valamint az egyetemisták vették
ki a részüket a munkából.  Mintegy 30
fiatal a „72 óra kompromisszumok nél-
kül” országos ökumenikus akciónap-
hoz csatlakozott: önkéntes program-
juk során takarítottak a plébánián,
meglátogatták és játszottak azokkal a
gyerekekkel, akiknek a hétvégét a kór-
házban kellett tölteniük, fociztak szo-
ciálisan rászoruló és értelmi sérült fia-
talokkal.

A „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
mozgalomhoz négy témával csatlakoz-
tak: megtisztították a sétálóutca men-
tén húzódó kőpadkát, szemetet szed-
tek a Babits iskola mellett, avart gyûj-
töttek a Háry szobornál és hídkorlátot
festettek a Berzsenyi és Pollack utcák-
nál. Aznap nagy hangsúlyt kapott a lel-
ki segítség is, ezúton szeretném meg-

köszönni a 608. sz. Schola Caritatis
Cserkészcsapatnak, Eckert Márta ko-
ordinátornak, a Szent József Katolikus
Általános Iskolának, valamint a Garay-,
Mango- és Szász Éttermeknek a segít-
ségét.

Október 14-én délután az I. Béla gim-
názium diákjaival indultunk illegális
hulladéklerakó-felszámoló útra Lösz
szurdik tanösvény mentén. A mintegy

6 km hosszú kirándulás alkalmával
nyolc zsák szemetet gyûjtöttünk össze,
és még történelmi, földrajzi ismere-
tekkel is gazdagodtunk Barocsai Zol-
tán tanár úr segítségével. Örömmel ál-
lapítottuk meg, hogy rendszeres hul-
ladékgyûjtések eredményeként egyre
kevesebb szemetet találunk a termé-
szetben. 

Bodó Katalin program-felelős

Szépítsük együtt Szekszárdot! Békemenet újra
A Civil Összefogás Fórum – CÖKA

október 23-ára Békemenetet szervez a
fővárosba. A szervezők az elmúlt na-
pokban nyilatkozata szerint, összefogva
a közerkölcs tisztelőivel, a rezsicsök-
kentést támogatókkal, emberi méltó-
sággal visszautasítják a balliberális ol-
dalról érkező barbár, erőszakos kam-
pányt, a hazánkat bemocskoló, csúsz-
tatásokkal teli ,,itthonról tollbamon-
dott” Tavares-jelentést és meg szeretnék
védeni Magyarország demokratikus
jogállamiságát, csendben vonulva, em-
lékezve a hős szabadságharcosokra. 

A békemenetre, amely a budai Bem-
szobortól a Hősök teréig tart, október
23-án, délelőtt 11.30 kor a  szekszárdi
Gemenc parkolóból buszjárat indul.
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Csinos anyukák, büszke apu-
kák, sok nagymama s még
több gyerek volt a kettős ün-

nepen. A múlt hét végén ötéves lett a Mustármag
családi napközi, s egyben új helyükön megtarthat-
ták a házavatót. 

A Kecskés Ferenc utcai Szent Rita katolikus óvo-
da egyik szobájában kelt életre a Mustármag nap-
közi, s most, fél évtized után Szőlőhegyen, az Óvo-
da utca 5. alatti óvoda épületében kaptak új, tága-
sabb helyet. Az első évben Decsi Kiss János Szálkán
a Mûvészetért Alapítványa volt a fenntartó, majd a
„JASZLICE” Családsegítő Közhasznú alapítvány vet-
te át a napközit.

A mustármag a Bibliában a kicsinységet megha-
zudtoló erő szimbóluma. Mikor elvetik, kisebb minden
magnál, de ha felnő nagyobb lesz minden vetemény-
nél. Ez a családi napközi ennek a gondolatnak jegy-
ében tevékenykedik. A falon ott a feszület is, és a gyer-
mekeket úgy nevelik, hogy az itt töltött időben valóban
útravalót kapjanak a nagyszerû felnőtté váláshoz.

A gyermekeknek 1 – 2 éves koráig legmegfelelőbb
környezet az otthon, ahol a család veszi körül őket, de
később nyiladozó értelmük igényelheti más gyer-
mekek társaságát, s a közös játékot. 

A Mustármag családi napköziben, akár
négy éves korukig tölthetik napjaikat a le-
gifjabb emberkék. Óvják egészségüket.
Egyik szobában a falat a parajdi bányából
hozott só tömbök fedik, amik az immun-
rendszert erősítik. Van a napköziben
gyógytorna, kutyás terápia, Bóbita zenés,
mozgásos képességfejlesztés, amit segít a
JASZLICE Alapítványnak az Új Széchenyi
Terv TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012 számú,
egészséges életmódra nevelő pályázatán
nyert programja. Ha pedig jó az idő, a gyerekek a ha-
talmas udvaron játszhatnak. Persze benn is van sok
játék, s hogy itt még barátságosabb, kellemes legyen
a környezet, a nagyobbik szoba egyik falát plafonig
borítják a mesefigurák, amelyeket a napközit veze-
tő Csausity Éva kolléganője, Gilicze Nikolett festett. 

A Mustármag - miután a napközi az évek során ki-
nőtte régi helyét - Szekszárd önkormányzatának se-
gítségével új otthonához jutott. A város rendelke-
zésére bocsátotta a Szőlőhegyi óvodának azt a ré-
szét, ahol korábban fiókkönyvtár mûködött, s ezt az
Elektrolit Kft. és a szülők segítségével szép, ottho-
nos napközivé varázsolták.

A megnyitóra, s egyben az ötödik születésnapra
Csausity Éva meghívta a régi gyerekeket is, akik öt

évvel ezelőtt a korábbi helyen töltötték vele napja-
ikat. Egyébként fél évtized alatt hetvenhárman vol-
tak mustármagosok. A meghívott gyerekek, szülők,
nagyszülők, az új napközi létrejöttének segítői - köz-
tük Csillagné Szánthó Polixéna, az önkormányzata
humán bizottságának elnöke - végigjárták az új csa-
ládi napközit.

Lassan a három-, négyévesek tovább lépnek az
óvodába, ezért a napközi várja a még ifjabb gene-
ráció tagjait három éves korig. A Mustármag csalá-
di napközi elérhető a 30/36 80 510-es telefonon is
vagy az evimustarmag@citromail.hu e-mail címen,
s bővebb információt lehet találni róla a www.mus-
tarmagnapkozi.5mp.eu internetes és facebook ol-
dalon.

Avató és születésnap a MUSTÁRMAGBAN
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Harsi – ahogy sokan szólítják -, az
egykori válogatott kosárlabdázó
ma sikeres utánpótlástréner. Ti-
zenhét éves korától edz gyerekcsa-
patokat. Városunkban talán ő tette
a legtöbbet a kosársportért. Mun-
kásságát idén Közjóért kitüntetés-
sel ismerték el.

– Azt hittem, már rég „közjós”.
– Polgármester úr pedig azt mond-

ta, nem érti, miért csak most kaptam
meg az elismerést.

– A februári nyugdíjbavonulás
nyugalmasabb napokat hozott? 

– Legfeljebb annyiban, hogy reggel
nem megyek időre dolgozni. Sokat va-
gyok a kicsi unokámmal, a másfél éves
Lucával, amikor az édesanyja edzőskö-
dik. A másik unokám, Zétény már
nagyfiú: ötödikes a Babitsban.

– A lánya és két fia mellett mindig
kosaras gyerekek vették körül.

– Az évek során több száz gyerek ke-
rült ki a kezem alól, legnagyobb örö-
mömre sokan sikeres sportkarriert fu-
tottak, futnak be. Előfordult, hogy négy
korcsoportom volt egyszerre. Most a
14-15 éves serdülőkkel, és a 16-17 esz-
tendős kadetokkal foglalkozom. Na-
ponta tartok edzést, de fontos meccs-
re készülve hétvégén sem lazítunk.

– Játékosként, edzőként köztudot-
tan maximalista. A kevesebb nem
lenne kényelmesebb? 

– Csak így érdemes csinálni. Edző-
ként a folyamatos jó teljesítmények
mellett akkor vagyok boldog, amikor
van egy-egy kiemelkedő tehetség a csa-
patban. Ilyen most a kadetek között
Studer Ági. Hét éves kora óta kosarazik
óriási kitartással, akarattal és alázattal.

Most, 15 évesen adtam át a KSC NB I-
es csapatának. Nehezíti a helyzetet,
hogy a tizenévesek általában „szétsza-
kadnak”: szakkörök, nyelvek, sport - ám
a legnagyobb baj az, amikor csak a szá-
mítógép előtt ülnek. A legtöbbjüket ke-
mény dió motiválni. Eredményekkel,
sikerekkel lehetne, de ahhoz szívósan
kellene dolgozni. Kemény edző va-
gyok, ám sok gyerek nem „veszi a la-

pot”, egyszerûen nem hajt. Eredményt
viszont csakis kitartással, feszített tem-
póval lehet elérni. Most kis létszámmal
dolgozom, viszont minden évben min-
den korosztályban országos döntősök
vagyunk. Sok-sok tehetséget szeretnék
még adni a szekszárdi és a magyar ko-
sárlabdasportnak, hiszen mindig is ez
volt, s ez is marad a lételemem.

V. Horváth Mária
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Ki ne ismerné Szekszárdon Harsányi Máriát? 
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A rejtvény megfejtését október 28-ig várjuk címünkre: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Október 6-i rejtvényünk megfejtése:
Thomas Stearns Eliot: Macskák könyve. A Babits Kiadó ajándékkönyvét nyerte: Mitró Sándorné (Dienes V. u. 20.). Gratulálunk!

„A jó ember szíve jó kincséből
hozza elő a jót, és a gonosz ember
a gonoszból hozza elő a gonoszt.
Mert amivel csordultig van a szív,
azt szólja a száj.” (Lk 6, 45)

„Egy anya elvitte Mahatma Gandhihoz
a kisfiát. Így könyörgött: – Kérlek Ma-
hatma, mondd meg a fiamnak, hogy
ne egyen cukrot. Gandhi egy pillanat-
ra megállt, aztán azt mondta: – Két hét
múlva hozd vissza a fiadat. A megle-
pett asszony megköszönte a dolgot és
azt mondta, így is fog tenni. Két héttel
később az asszony visszatért a fiával.
Gandhi a gyerek szemébe nézett és
azt mondta: – Ne egyél cukrot! Hálá-
san, de meghökkenve kérdezte meg a

nő: – Miért mondtad azt, hogy két hét
múlva hozzam vissza? Akkor is meg-
mondhattad volna neki ugyanezt.
Gandhi azt válaszolta: – Két héttel ez-
előtt még én is ettem cukrot. Teste-
sítsd meg azt, amit tanítasz, és csak azt
tanítsd, amit megtestesítesz...” (Inter-
netes forrásból)

Azt hiszem, hogy a régi nagy indiai
békeharcos, Gandhi, Krisztusi mó-
don szólt ebben az esetben, az evan-
gélium féltő szavával összhangban. A
szomorú az, hogy ő maga is kereste
útját a kereszténységben, és majd-
nem Krisztusra talált (mert a hegyi
beszéd megragadta a szívét), de azért
mondott le erről az útról, mert a ma-
ga környezetében nem talált olyan

keresztényt, aki hiteles lett volna sze-
mében. 

A legnagyobb kísértés talán épp itt tá-
mad minket, akik Jézus Urunk nevét
hordozzuk magunkon, talán a legna-
gyobb kihívás itt ér bennünket: valóban
felülről kapott jó kincsből tudunk-e jót
előhozni, vagy próbáljuk szép szavakkal
eladni azt ami belül nincs is meg, mert
még nem a miénk. Azt hiszem, hogy ta-
nítványgyûjtő, lélek mentő nagy mun-
kánk egyik legfontosabb eszköze a hi-
telesség hatékonysága. Milyen jó, hogy
csetlő-botló tanítványként, naponta
kérhetjük az Ő hitelességet munkáló
Lelkének, Igéjének áldását!

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

Evan gé li um

A hitelesség hatékonysága

Akciós
füstöltáru vásár

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a megyei Vöröskereszt
Nyugdíjas Alapszervezete ezúton érte-
síti tagjait, hogy október 21-én, hét-
főn 6 órától akciós füstöltáru vásárt
tartanak a készlet erejéig a Hunyadi u.
4. szám alatt. Ugyanitt száraztészta, ét-
olaj, ételízesítő, őrölt paprika is kapható
lesz. Szeretettel várnak minden nyugdí-
jas és nagycsaládos vásárlót.

HIRDETÉS
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 

keres mûszaki végzettségû, 
Európai Uniós projektek 

ügyintézésében jártas 
projektasszisztenst. 

Kérjük juttassa el
szakmai önéletrajzát és 

elérhetőségét postai úton vagy 
emailben 

a Szekszárdi Városfejlesztési Kft
számára.

Cím: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Email: varosfejlesztes@tolna.net

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 

• E heti számunkat szerkesztette: 
Mészáros József és Fekete László • 

A szerkesztőség címe: 
Polgármesteri Hivatal, jegyzői titkárság, 

Szekszárd, Béla király tér 8. 
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• Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663
• Terjesztés: Kék Bt. 30/213-4373 
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• Nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46.
• Tördelés: Kiss Eszter
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Nincs két egyforma év, amikor sé-
ma alapján szinte ugyanazt kell ten-
ni a pincékben. Ez akkor is így van,
ha látszatra az idei év is nagyjából
olyan volt, mint a 2012-es: nap-
fényben, csapadékban, egyebek-
ben is szélsőséges.

Sajnos az idei termesztési év a maga
legrosszabbkor jövő „kilengéseivel”
igencsak feladja a leckét – hangzott
el a Szekszárdi Kertbarátkör ilyen-
kor szokásos tapasztalatcserélő fog-
lalkozásán.

Egy rangos borászati segédanya-
gokat és eszközöket forgalmazó cég
szakembere, Rutka Zoltán nem csu-
pán a legkorszerûbb borászati esz-
közöket mutatta be, hanem a hely-
színen, a Babits Mihály Mûvelődési
Központ termében berendezett kis
minilaborban exponálta is a teen-
dőket.

Ebből pedig már most akad bőven.
Például a korai fajták szüretelése után,

bizony el kell végezni a savpótlást. A
közép -és kései érésûeknél pedig a sav-
cukor arányra kell figyelniük a gazd-
áknak.

Nem volt egységes az érés 2013-ban,
ezt markánsan jelzik a nem csak egy-
egy tőkén, hanem az egy-egy fürtön
belüli, minőségre ható eltérések is. Bi-
zonyos bogyók amolyan zöldes keser-
nyés ízt  visznek a borba, ezt bizony el
kell tüntetni többszöri derítéssel –
hangzott el. Miképpen az is, hogy az al-
koholtartalom és a kénszint laborató-
riumi körülmények között történő be-
mérése ebben az évjáratban kister-
melői szinten is javallott.

A az évjárat egésze szempontjából a
2006-hoz hasonlították az összejöve-
tel résztvevői az ideit. Ám a szakma it-
teni nagyjai – az októberi időjárás ed-
digi áldásos tevékenység okán - állítják:
a még szüretre váró fajtákkal - merlot,
kékfrankos illetve cabernet-ék - felül-
múlják a 2006-os évjáratot.

B.Gy.

Savmegőrzés a legnagyobb kihívás
Jótanácsok új borok borkezelésre

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata idén is méltóképpen kí-
ván megemlékezni az 1956-os októbe-
ri forradalom eseményeiről.

Az ünnepi mûsor és a koszorúzás
2013. október 23-án (szerdán) 11,00
órakor kezdődik a Szent István téri
1956-os emlékmûnél.

Kérjük, hogy a koszorúzási szándé-
kot 2013. október 22-ig (kedd) szíves-

kedjenek jelezni a Babits Mihály Kul-
turális Központ információ-szolgálatá-
nál. (Tel: 529-610)

A koszorúkat kérjük közvetlenül az
ünnepség helyszínére szállítani.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, POFOSZ 

Tolna Megyei Szervezete, 
Babits Mihály Kulturális Központ

OKTÓBER 28., HÉTFŐ 19.00 ÓRA 
•József és a színes szélesvásznú álom-

kabát Orfeum bérlet - Első előadás
• Andrew Lloyd Webber musicalje 2

felvonásban A Sziget Színház elő-
adásában

• Andrew Lloyd Webber első nagy mu-
sical mûve, a Józsefről és testvéreiről
szóló csodálatos bibliai mese, mely
példát mutat a testvéri szeretetről,
bûnbocsánatról.

Szereplők:
Mohácsi Márk, Pintér Tibor, Balogh

Dávid, Balogh Máté, Bakti Zoltán, Be-
recz György, Kohautek Csaba, Takaró
Kristóf, Göldner Balázs, Bakos Attila,
Rosta Claudia, Makrai Pál, Bordás Tí-
mea, Bencze Sándor, Kolumbán Nor-
bert, Vincze Levente, valamint a Sziget
Színház tánckara

Szerzők: Andrew Lloyd Webber és
Tim Rice

Rendező: Pintér Tibor
Koreográfus: Patuzzi Mónika

Máig megannyi rejtélyben bővelkedő
témában tartott előadást Prof. Pályi
Gyula, aki a Modenai Egyetem tan-
székvezető tanáraként, a 90-es évek
elején ,,beleásta magát” a Jézus Krisz-
tus halotti leplének tartott különleges
tárgy kutatásába. A professzor, aki az
Olasz Tudományos Akadémia tagja, a
Babits Mihály Kulturális Központban
tartott előadásán kijelentette: egyes
körök óriási energiát fektetnek abba,
hogy Jézus Krisztus létezését, halálát,
feltámadását kétségbe vonják. Amint
arra rávilágított, jelen tudásunk sze-
rint a keresztény világ birtokában van
egy 4,2 méter hosszú, 1,10 méter szé-
lességû lenvászon darab, amelyet a to-
rinói Keresztelő Szent János székes-
egyház királyi kápolnájában őriznek.
A leplen első látásra szabályosan kive-
hető egy ruhátlan, halott férfi elölről
és hátulról leképezett alakja, a rajta lé-
vő, két oldalt feltûnő foltokról ugyan-
akkor megállapították, azok égési nyo-
mok. A lenvászon anyagon a szakál-
las, hosszú hajú halott férfi arca imp-

resszív, karizmatikus egyéniséget tük-
röz, akiről feltételezhető, hogy élet-
ében igen jelentős egyéniséggel, ki-
sugárzással bírt környezetére. A kép-
ről megállapították, egyértelmûen
olyan ember alakja látható, aki ördö-
gi körülmények között (keresztre szö-
gezett, megkorbácsolt test, homlokán
a töviskoronától szúrások) halt meg,
mégis, arca végtelen nyugalmat áraszt
a szemlélő felé. A lepel jellegzetes, hal-
szálkás szövete a Kr.e. I. századból va-
ló, anyaga pedig akkoriban még mû-
ködő szövési technikával készült,
amely e századot követően teljesen ki-
ment a divatból. A leírásokból az is
tudható, Jézus Krisztus feltámadását
fénysugárzás kísérte, így, ha az ő alak-
ja látható a leplen, ez a sugárzás ké-
pezhette le az anyagon látható képet.
Egy kezeletlen lenvásznon végrehaj-
tott, igen erős, argon-fluorid lézerrel
végzett kísérletük során arra is fény
derült, a lézer hasonló sárga elszíne-
ződéseket hagyott az anyagon, mint
amilyen a leplen látható, bizonyítva

ezzel a besugárzás tényét.  Különös,
hogy a torinói lepel emberét a csuk-
lóján, s nem a tenyerén ütötték át
szöggel, ahogy azt a keresztény iko-
nográfia ábrázolja. Ugyanakkor meg-
állapítást nyert, hogy a tenyér szöve-
tei nem is bírnák el a test súlyát. Az
1204-es keresztes hadjárat során egy
időre eltûnt, majd Franciaországban
találták meg, míg végül a savoyai her-
cegek meg nem szerezték. A lepel áb-
rázolása ugyanakkor a latin és magyar
nyelvû, Pray György kutató nyomán
elnevezett, s 1192-95 körül (III. Béla
uralkodása idején) keletkezett kódex-
ben is megjelenik. E kötet egyik mi-
niatúráján Krisztust ugyanazon jegy-
eket mutató, egy tûz során keletke-
zett, L-alakú lyuksorral teli, halszálkás
szövésmintájú lepelbe takarják: a kép
külön érdekessége, hogy a lyuksor a
halotti leplen észrevehető lyukakhoz
hasonló méretarányban és pozícíó-
arányban helyezkedik el. Feltûnő az
is, hogy e miniatúrán Krisztus ugyan-
úgy tartja kezeit, mint a leplen látha-

tó alak. III. Béláról tudni lehet, Kons-
tantinnápolyban nevelkedett, s, mivel
gyakorta közszemlére tették, szem-
ügyre vehette közelebbről is a halotti
leplet. Hazatértét követően is jó vi-
szont ápolt Bizánccal, éppen ezért,
nem kizárt, hogy a kódex elkészülté-
hez onnan hozathatott egy, az omi-
nózus képet is megrajzoló, a lepelről
hiteles információval bíró miniátor-
alkotót. A professzor kifejtette: a vász-
non húsz körüli számmal viráglenyo-
matok is találhatóak, amelyekből va-
lamennyi Jeruzsálem környékén fel-
lelhető növény, melyek közös virág-
zási ideje Jézus kivégzésének idejére
tehetőek. A bûnügyi orvostan mind e
mellett a virágporok alapján megálla-
pította, azok nagy része (13 darab) a
Negev-sivatagból származik, 20 darab
Edessza körüli (Bizánc), egy-egy Eu-
rópából, s Athénból, továbbá Dalmá-
ciából található rajta. Mindezen té-
nyek azt feltételezik, igen sokfelé járt
a lepel több évszázados sorsa alatt.

Gyimóthy Levente 

III. Béla király kódexében is feltűnik Jézus halotti leple
Pályi Gyula a Modenai Egyetem professzora tartott előadást a Babitsban

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS!

AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
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LéleképítőMeghívó
Léleképítőre!
Október 28-án, hétfőn

este 18 órakor

Dr. Bárdi László kelet kutató,

a Pécsi Tudomány Egyetem Ázsia Központjá-
nak alapító igazgatója,

29 belső-ázsiai út tapasztalata alapján
– A magyarság keleti gyökerei –

címmel tart vetítéses előadást
a Garay Gimnázium dísztermében

a Léleképítőn.

B  E   L  É  P  É  S     D  Í  J  T  A  L  A  N
Fórumon ismertették szerdán a Tol-
na Megyei Civil Információs és a
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. pá-
lyázati támogatással megvalósuló,
közös programalapját.

Mosonyi Eszter programalap-kezelő
elmondta, hogy a közvetett támoga-
tási  rendszer célja olyan szervezetek
bevonása, amelyek a hagyományos
pályázati rendszerben kevésbé tud-
nak anyagi forráshoz jutni. A rendel-
kezésükre álló 20 millió forintos ösz-

szegre azok a településen bejegyzett
székhellyel bíró nonprofit szerveze-
tek nyújthatnak be pályázatot, akik
konzorciumi partnerként nem vesz-
nek részt a városrehabilitációs pro-
jektben. 

Az úgynevezett miniprojektek a
kulturális, sport- és ifjúsági rendezvé-
nyeket, a hagyományőrző közösségi
kezdeményezéseket, illetve a helyi
környezettudatosság elterjesztését se-
gítő tájékoztatási és szemléletformáló
akciókat foglalhatják magukban.

Liszt Ferenc Szekszárdi miséjének Ko-
loss István által szerzett vegyeskari át-
iratát adta elő október 17-én este, a
Babits Mihály Kulturális Központ Mû-
vészetek Házában az 1965-ben, Dr.
Partos János karnagy vezetésével, 12
fővel megalakult Szekszárdi Madri-
gálkórus. A hangverseny a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szek-
ciója szekszárdi konferencia prog-
ramjának része volt. Az 1981 óta Job-
bágy Valér irányításával mûködő, re-

pertoárjában reneszánsz, barokk és
romantikus mûveket is megjelenítő
kórus 1984-ben elnyerte a ,,kiemelt
hangversenykórus” címet, az elmúlt
évtizedek során ugyanakkor több,
mint 600 fellépéssel öregbítette hír-
nevét, továbbá 30 külföldi verseny és
fesztivál részvétellel, mindemellett
számtalan elismeréssel és kitüntetés-
sel büszkélkedhet. A kórust a fellé-
pésen Lozsányi Tamás orgonamûvész
kísérte. 

Támogatás mini projektekhez

A szekszárdi mise csendült
fel a madrigálkórus által
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LABDARÚGÁS 
Elszenvedte idei első vereségét a 9. for-
dulóban az NB III középcsoportjában
játszó Tolle UFC Szekszárd a tabella-
második Budapesti Honvéd otthoná-
ban. Változatos, fordulatos mérkőzés
után nyert 3-2-re a hazai csapat, a fél-
időben 1-1 volt az állás. 
A szekszárdi gólokat Schmidt és Deli
szerezték. Az UFC négy győzelemmel,
három döntetlennel, egy vereséggel,
összesen 15 ponttal és 16-11-es gólkü-
lönbséggel a 7. helyen áll a bajnokság-
ban.

KÉZILABDA
Folytatta győzelmi szériáját a Fekete
Gólyák KC női csapata az NB I B nyu-
gati csoportjában. A listavezető szek-
szárdi csapat a Marcali VSZSE vendé-
geként is több mint tízgólos győzelmet

aratott (27-38). A mérkőzésen újra pá-
lyára léphetett a sérülés miatt több
mint fél évet kihagyó meghatározó já-
tékos, Vasas Edina, aki ezúttal 7 góllal
járult hozzá a csapat újabb győzelmé-
hez. A legeredményesebb ezúttal a be-
álló Gulya Krisztina volt, aki 8 találatig
jutott, a balátlövő Weigel Zita 7 gólt
szerzett. 
Megtörtént a sorsolás a Magyar Kupá-
ban: a legjobb tizenhat közé jutásért
zajló mérkőzésen október 30-án az NB
I-es Siófok látogat Szekszárdra (kezdé-
si idő: 18.30).

KERÉKPÁR
A legutóbbi két országos bajnokságon
(kritérium és páros) az alábbi dobo-
gós, illetve pontszerző helyezéseket ér-
ték el a szekszárdi klubok versenyzői:
KRITÉRIUM OB (Mosonmagyaróvár),

U-13 korcsoport, 10 km: 1. Fábián
Csongor (Szekszárdi Szabadidős Ke-
rékpáros SE), 2. Kiss Balázs (Szekszár-
di Kerékpáros SE)…, 5. Fábián Zalán
(SZSZKE). U-15: 1. Ács Vince (SZKE),...
5. Borsos Áron (SZSZKE), 6. Schneider
Sebestyén (SZSZKE). U-17:.., 3. Istls-
tekker Zsolt (SZKE),… 5. Fábián Ábel, 6.
Takács Krisztián (mindkettő SZSZKE),
7. Balogh Tamás (SZKE).
PÁROS OB (Dunakiliti). U-13 (6 km): …
2. Fábián Csongor, Fábián Zalán (mind-
kettő SZSZKE), 3. Bán Benedek–Forró
Lajos (SZKE- SZSZKE). U-15 (10 km):
…3. Borsos Áron-Schneider Sebestyén
(mindkettő SZSZKE). U-17 (15 km): 1.
Fábián Áber–Zathuretzki Márk
(SZSZKE-Bikeexpress),… 4. Takács
Krisztián–Diab Ábel (SZSZKE-Bike-
express). U-19 (20 km): …4.  Tornyai Ri-
chárd–Nagy Olivér (SZSZKE).

CSELGÁNCS
A Baján lezajlott ifjúsági és junior B-
korosztályú országos bajnokságon
több dobogós helyezést szereztek a Ge-
menc Judo SE versenyzői. Az ifi Ács Ba-
lázs (55 kg) a junior B-korosztályban is
diadalmaskodott, 60 kg-ban a friss pak-
si igazolás, Szőke Attila bronzérmes
lett, míg Mátics András ugyanebben a
súlycsoportban az ötödik helyen vég-
zett, a nehézsúlyúak mezőnyében (75
kg) Molnár András a körmérkőzések
után a negyedik helyen zárt. Kellemes
meglepetésnek számított az ifiknél a
nem régóta versenyző Studer Gábor
ötödik helye. Az országos csapatbaj-
nokság keretében a Kaposvár legyőzé-
se után az Újpesti TE ellen vívta a dön-
tőt a Gemenc Judo SE, amit – vitatha-
tó körülménynek között – 5-4-re vesz-
tett el a szekszárdi judoklub. 

Sikert sikerre halmoztak a szekszárdi kajakosok

Szeptember utolsó hétvégéjén Buda-
pesten és Szolnokon bizonyítottak a
szekszárdi kajakosok, majd a tolnai
meghívásos versenyen álltak tucatnyi
alkalommal a dobogón. Október 5-6-
án rendezték Sukorón a válogatott ke-
retfeltöltőt, melyen a korosztályos
nemzeti csapatok szabad helyeire le-
hetett „belapátolni”, korosztályonként
két kvótát lehet szerezni. Az országos
bajnokságon Ádám Alexa és Mercz
Marcell vívta ki a kerettagságot, s a su-
korói versenyen nyújtott remek telje-
sítménnyel Nagy Viktória és Takács
Márk is csatlakozott hozzájuk.

A tavalyi kettő után az idén már négy vá-
logatott sportolóval rendelkezünk - tá-
jékoztatták lapunkat az edzők, Inger Ni-
koletta és Jámbor Attila. - Viki és Márk
nagyon tudatosan készültek a verseny-
re, minden utasítást betartottak, így
egész éves kiváló teljesítményük után
válogatott versenyzők lettek.

A szezon végével a magyar szövet-
ség (MKKSZ) kihirdetette bajnoki
pontverseny eredményét, amit össze-
sítésben a 30. helyen zártak a szek-
szárdiak (2011-ben még csak az 54. he-
lyen jegyezték őket). Ha csak az után-
pótlás korosztályban megszerzett pon-
tokat nézzük, akkor SZKKSE a 17. a ha-

zai rangsorban. Ez jól mutatja a csapat
erősségét. Hogy ezt az előkelő helyet
megőrizzék, továbbra is kemény ed-
zésmunkát végeznek heti 6-8 edzéssel
korosztálytól függően.

A tervek szerint októberben és no-
vemberben befejeződik a szekszárdi

rázis fejlesztése, ahol újabb hajótáro-
lót telepítenek, kültéri kondicionálót
alakítanak ki, és egy profi stéggel is gya-
rapodnak.

Noveber 9-én a magyar szövetség ve-
zetősége látogat el a szekszárdi klub-
hoz: Csabai Edvin szakmai igazgató,

Storcz Botond vezetőedző, Hüttner
Csaba utánpótlás vezetőedző, Weisz
Róbert a maratoni szakág vezetőedző-
je, és Schmidt Gábor a szakmai alelnök.
Az SZKKSE november 15-én rendezi
meg éves szponzortalálkozóját a Fritz
pincészet jóvoltából. K. E.

SPORTMIX

13_13.qxd  2013.10.17.  20:16  Page 1



Élénk érdeklődés előzi meg a négy ál-
lomásból álló VI. Baron von Twickel
mezeifutó-versenysorozatot, amely
nagy űrt tölt be az atlétikai verseny-
naptárban.

A futók régiónkból és annak határain
túlról is érkeznek. Az idén október 22-
én Baján indul útjára a mezőny, hogy

azután október 26-án Sötétvölgyben,
november 6-án Hőgyészen, majd no-
vember 13-án Bonyhádon újra meg-
mérkőzzön, felkészülve a november
végi országos bajnokságra.

Újdonságnak számít az idei sorozat-
ban a teljesen felújított „hőgyészi stadi-
on”, a nehezedő bonyhádi terepviszo-
nyok és az új sötétvölgyi vonalvezetés.

A sorozat a szponzorok segítsége mel-
lett Szekszárd város hozzájárulásával
és az alapítvány javára tett 1 %-os adó-
felajánlásoknak köszönhetően valósul
meg.

A három vidéki állomásra buszt is in-
dítanak Szekszárdról. A részletekről a
www.sportelmeny.hu oldalon lehet tá-
jékozódni. B. Gy.
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Amióta, jó egy évvel ezelőtt Máté
Csaba, az UFC Szekszárd egykori sa-
játnevelésű játékosa, illetve volt el-
nöke a Ferencvároshoz került máso-
dedzőnek, gyakorta szóba került egy
Fradi-Szekszárd hírverő mérkőzés.

Már csak azért is, mert a Fradi talán a
hatvanas években, a legendás Albert
Flórián idejében  játszott utoljára
Szekszárdon, noha a megye más tele-

pülésein többször is fellépett a fővá-
rosi zöld-fehér egylet. Nos, nem kell
tovább egyeztetni, a sors(olás) gon-
doskodott a két klub találkozójáról:
október 29-én, kedden a Magyar Ku-
pában, Szekszárdon Tolle UFC Szek-
szárd tétmérkőzést rendeznek. A tét,
a 16 közé jutás. 

Az UFC-nél arra számítanak, hogy
ezen a keddi napon, elfogadható
időjárási viszonyok esetén, mint egy

kétezer néző előtt lép pályára a két
csapat a „centerpályán”.

A jegyárakat a vékonyabb pénz-
tárcájúakra szabottan állapították
meg: a felnőtteknek 1000 forintos, a
diákoknak, nyugdíjasoknak ötszáz
forintot kell fizetniük a belépőért,
amit a városi sporttelepen hétköz-
napokon 8.30 -13.30, illetve 15.30 és
18.30 között természetesen már elő-
re megválthatnak.

A 12 óra 30 perces meccskezdés
nem éppen szerencsés, sokan nem
tudnak eljönni a munkahelyükről, de
a pálya megvilágításának hiánya miatt
későbbi kezdést nem engedélyez a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség – tekintet-
tel arra, hogy elméletileg megeshet,
hogy hosszabbításban, vagy büntető-
rúgásokban során dől el a továbbju-
tás, s eme ráadásnak még a korai söté-
tedés előtt be kell fejeződnie. B.Gy.

Amatőr úszóbajnokság
A Szekszárdi Vízmû Sportegyesület (a
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1380 azono-
sító számú projekt keretében) AMA-
TŐR ÚSZÓBAJNOKSÁGOT rendez ál-
talános iskolás gyerekek részére a vá-
rosi fedett uszodában (Toldi u. 6.), ok-
tóber 26-án, szombaton 9.00 órától
(nevezés: 8.30-8.50). Versenykiírás:
www.vizmuse.hu, www.essz.hu.

Tétmeccsre jön Szekszárdra a Fradi

Hatodszor is mezeifutó-sorozat
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. OKTÓBERI FOGADÓÓRÁI

HOR VÁTH IST VÁN pol gár mes ter
Október 17. (csütörtök), tartotta
Pol gár mes te ri Hi va tal, I. em., pol gár -
mes te ri tár gya ló

DR. GÖT TLINGER ISTVÁN
al jegy ző, min den szer dán 10-12 órá ig.
Pol gár mes te ri Hiv., I. em. 40. sz. iro da

DR. HAAG ÉVA al pol gár mes ter
II. sz. vá lasz tó ke rü let
Október 17. (csütörtök), tartotta
Garay J. Ált. Is ko la és AMI (Zrí nyi u.)

ÁCS RE ZSŐ al pol gár mes ter
A hó nap har ma dik hét fő jén 14-15 órá ig.
Pol gár mes te ri Hiv., I. em. 36. sz. iro da. 

III. sz. vá lasz tó ke rü let
Október 3-án tartotta. I. Bé la Gim ná -
zi um és In for ma ti kai Szak kö zép   is ko -
la, Ka dar ka u. 25-27.

DR. HOR VÁTH KÁL MÁN kép vi se lő
I. sz. vá lasz tó ke rü let
A képviselő úr fogadóórája elmarad, de
a 20/463-5795-ös telefonon elérhető.

DR. TÓTH GYU LA kép vi se lő
IV. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap har ma dik hét fő jén 16-17ig.
Ba bits Mi hály Ál ta lá nos Is ko la.

KŐVÁ RI LÁSZ LÓ kép vi se lő
V. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap má so dik hét fő jén, 18-19 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fsz. 4.

CSIL LAGNÉ SZÁN THÓ PO LI XÉ NA
kép vi se lő, VI. sz. vá lasz tó ke rü let
A hó nap má so dik kedd jén 16-17 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

LEM LE BÉLÁNÉ kép vi se lő
VII. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap el ső szer dá ján, 17-18 órá ig
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

MÁ TÉ PÉ TER kép vi se lő

VI II. sz. vá lasz tó ke rü let.

A hó nap má so dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

DR. HAD HÁZY ÁKOS kép vi se lő
IX. sz. vá lasz tó ke rü let.

Ba ka Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

Bejelentkezés a 30/551-4653-es számon.

FA JSZI LA JOS kép vi se lő
X. sz. vá lasz tó ke rü let.
A hó nap har ma dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Sző lő he gyi Óvo da, könyv tár épü let

HAL MAI GÁBORNÉ kép vi se lő
A hó nap el ső és har ma dik csü tör tök jén.
16.30-18.00 órá ig.
Szek szárd, Mi kes u. 24.
Be je lent ke zés: 74/510-663 te le fo non. 

ILOS FAI GÁ BOR kép vi se lő.
A hó nap má so dik szer dá ján 17-18 órá ig,
Mi kes u. 24.

DR. TÓTH CSA BA AT TI LA
kép vi se lő
A hó nap har ma dik hét fő jén 17-18 órá ig.
Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

ZA JÁK RI TA kép vi se lő
A hó nap utol só hét fő jén 17-18 órá ig.

Pol gár mes te ri Hi va tal, fszt. 4.

Október 17-23.
17 óra: CSALÁDI ÜZELMEK (WE’RE
THE MILLERS) - színes szinkronizált
amerikai vígjáték (16)

19 óra: METALLICA THROUGH THE
NEVER - színes feliratos amerikai ze-
nés film (12). 3D

Október 24-30.
17 óra (péntek, szombat 15-kor is):
GLADIÁTOROK GYÖNGYE - színes
szinkronizált olasz animációs film
(6). 3D

Október 24-30.
19 óra (hétfőn 15 órakor is): IDŐRŐL
IDŐRE (ABOUT TIME) - színes szink-
ronizált angol vígjáték (12)

Jegyek: 1000 Ft (2D), 1200 Ft (3D).
Vasárnap szünnap!

Az Agóra Mozi októberi műsora

Verdi „megbolondítva”

A komolyzene sem mindig komoly –
derült ki a Classic Club Singersnek a
2013-as Verdi-év alkalmából létreho-
zott Verdi’n the mood címû mûso-
rából. Október 14-én, az Agóra Szín-
házteremben négy csodás hangú
operaénekes, Mester Viktória (mez-
zoszoprán), Nánási Helga (szoprán),
László Boldizsár (tenor) és Geiger
Lajos (bariton) népszerû Verdi-dal-
lamokat énekelt, amelyeket a Ke-
resztapák zenekar jazz-szving-latin-
lounge stílusban kísért Kuzbelt Péter
hangszerelésében. 

Közben közkedvelt nem Verdi dal-
lamok is megszólaltak az olasz kul-
túrkörből az O Sole mio-tól a Bona-
sera Senorinán át a Volare-ig. K. E.

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes protestáns-napi zenés
hangversenyt tartott október 13-án a
szekszárdi evangélikus templomban.
Az eseményen Csillagné Szánthó Poli-
xéna, a szekszárdi közgyûlés humán
bizottságának elnöke mondott ünnepi
beszédet. Igét hirdetett Lemle Zoltán

református lelkipásztor. A kórus a  per-
selypénzt a templom belső renoválá-
sára fordítja. 

A hangversenyen közremûködött:
Németh Judit előadómûvész, Naszladi
Judit karnagy, Lozsányi Tamás orgo-
namûvész, Tillai Tímea és Halmi Gá-
bor énekmûvész.

Protestáns-napi hangverseny FO TÓ:  ARCHÍV

FO TÓ: ARCHÍV
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